
10.00 Megnyitó, köszöntés
HATÁRTERÜLET – 
Pszichiátriai és szenvedélybetegek lelkigondozása
Az ülésszak elnöke: BAKONYI LÁSZLÓ

10.15 Akikért itt vagyunk...
MÉSZÁROS MARGIT

Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete

10.40 Család-függôség-társfüggôség
KÁLY-KULLAI KÁROLY

Ügyvezetô, mentálhigiénés szakember, szupervízor

Sziget Droginformációs Alapítvány

11.05 Szenvedélybetegek a pszichiátrián
DR. TAKÁCH GÁSPÁR fôorvos

EszSzK Merényi Gusztáv Kórház Addiktológiai és 

III. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 

11.30 Szenvedélybetegek lelkigondozása
DR. GÁSPÁR JUDIT addiktológus fôorvos

Evangélikus Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag 

Rehabilitációs Otthon Dunaharaszti 

11.55 SZÜNET

12.30 A lelkigondozás helye és szerepe
BAKONYI LÁSZLÓ

Mentálhigiénés szakember, klinikai lelkigondozó, 

Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete

12.55 Szenvedélybetegek kezelésének, gyógyításának 
interdiszciplináris megközelítése
DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN

A Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének

alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke, református lelkész,

mentálhigiénés szakember, klinikai lelkigondozó, szupervízor

13.50 ZÁRSZÓ – a Tudományos ülés bezárása

14.00-15.00 Lehetôség a személyes kapcsolatépítésre, 
szivélyes vendéglátás keretében
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Program
yitott kapuinkat tárjuk még szélesebbre, amikor idei Tudományos

Ülésünket kreditpontszerzô szakmai továbbképzésnek (akkreditálása

folyamatban van) minôsíttetve hirdetjük meg a segítô foglalkozású szak-

emberek részére. Megôrízve közel húszéves hagyományainkat, választ 

keresünk állandóan változó világunk kihívásaira.

Az értékek és normák közti egyensúlykeresés, választás, mindig komoly

fejtörést okozott az embereknek. Az egyre több és egyre gyorsabban megho-

zott döntéseket sürgetô-követelô világban, könnyen elveszítheti egyensúlyát.

Az addiktológiai, pszichiátriai osztályokon kívül is gyakran találkozunk

lelkigondozói munkánk során ezekkel az élethelyzetekkel, amelyek nem

elszigetelten, hanem a beteg egész életét átszôve s meghatározva azt, jelent-

keznek. Ezért valamennyi segítô foglalkozású szakember számára hasznos

lehet a témához kapcsolódó minden információ.

Holisztikus szemlélettel kerestünk olyan elôadókat, akik a már meglévô,

sokszínû és sokirányú szakmai-társadalmi oldalról nyújtják kezüket szen-

vedô embertársaink felé. Azt is látjuk, hogy mindez nem elég. Van kiút,

még akkor is, ha kirekesztve, a határainkon túl, a nem ismerése, tagadása

miatt idegenkedve tôle, gyakran „álruhában” szivárog be a köztudatba.

Ennek „beemelésére” is kísérletet teszünk. Talán éppen ez a küldetésünk.

Az elhangzottak feldolgozását, a témában való elmélyülést, az elôadók

és a hallgatóság közti közvetlen kapcsolatot Debrecenyi Károly István inter-

aktív elôadása foglalja egységes – elvihetô – élményszerû egészbe, kiemelt

idôkeretben. Természetesen ismét lesz lehetôség kötetlen baráti beszél-

getésekre, a kapcsolatok ápolására. A tavalyi évhez hasonlóana helyszín a

Budapest XII. kerületi Jézus Szíve Plébánia Kistemploma. Ezúton is szeret-

nénk hálásan köszönetet mondani Lambert Zoltán plébános atyának, aki a

templom használatát engedélyezte.

Remélem, hogy a régi szeretettel találkozva lélekben és 

küldetéstudatunkban megerôsödve térünk majd haza mindannyian!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit:

BAKONYI LÁSZLÓ elnök

N
Beköszöntô


