
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HATÁRHELYZETEINK 
Nyílt Tudományos Ülés a klinikai lelkigondozásról 

 

Klinikai Lelkigondozók  
Ökumenikus Egyesülete 

20. 
Tudományos Ülése 

 
2012. november 30-án, pénteken 9-15 óráig 

 
az Emberi Erőforrás Minisztérium Egészségügyi 

Államtitkárság  épületében 

(1051  Budapest, Arany János u. 6-8.) 
 

Támogatóink : 
EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI 

ÁLLAMTITKÁRSÁG , 
„BUDAPEST BANK BUDAPESTÉRT”  ALAPÍTVÁNY , 

BUDAPEST FŐVÁROS XIV.  KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA  
 

A helyszín megközelíthető: 
Budapest, V. ker. Kossuth tér az M2 kijáratától balra (a Duna felé) haladva,  

majd balra, az Akadémia utcán 7 perc (az 5. utca) séta, 
vagy a 2-es villamossal a Széchenyi István tértől 2 perc (MTA épületétől). 

 



 

Beköszöntő 
 

„Nyitott kapuinkat tárjuk még szélesebbre…” – kezdtem egy évvel korábban, az 
akkori Tudományos Ülésünk Beköszöntőjét. 

Most is így teszem, mert látható, hogy kell és lehet még szélesebbre tárni: 
- mert fokozódott az igény, a keresés és a megszólítás, 
- mert egyre több és sokszínűbb a megjelenő válasz, 
- s mert egyre nagyobb az ínség erre a kapcsolatra, 
- s mert, ha mi nem tesszük meg alázattal, szolgálatként, majd megteszi más, 

másként. 
Az értékek és normák közti egyensúlykeresés, választás, nem ritkán egyensúly-

vesztés, nem csak személyes életünket, de az emberiség történelmét is végigkíséri.  
Az általános válság korszaka egyúttal antropológiai válság is. Az emberi magára-
hagyatottság és cél nélküliség közepette, fokozott felelősség hárul mindazokra, akik 
látják, láthatóvá és közkinccsé tudják tenni az érték és norma válságából kivezető 
utakat. Őket hívtuk meg előadóként, hogy bemutassák a már működő és elérhető 
lehetőségeket. 

A Tudományos Ülés ezzel kíván tényleges alternatívákat adni a cselekvésre, azon 
segítő foglalkozású szakembereknek, akik a betegágyak mellett szembesülnek 
határaikkal, az idősotthonokban kísérik a gondozottakat, az egyik napról a másikra 
munkájukat-megélhetésüket vesztett honfitársainkat támogatják, az élet kihívásai elől 
menekülő fiatalokat, a vallásukban elbizonytalanodókat, a büntetés-végrehajtási 
intézetek lakóit vagy a katasztrófa sújtotta vidékeken élőket. 

Segítő hívatású szakemberek gyakran elégedetlenek önmagukkal, miközben a 
szakmai protokolloknak tökéletesen eleget tettek. Ennek egyik okára világít rá az 
ENSZ Egészségügyi Világszervezete évtizedekkel ezelőtt hozott határozata, melyben  
„A 2000. évre minden tagországban meg kell valósítani a bárki számára elérhető 
hatékony képzést és oktatást az egészségfejlesztés területén, olyan holisztikus 
szemléletben, amely egyaránt előmozdítja a fizikai, mentális és spirituális egészséget 
egyaránt.” 

Ennek jegyében kívánjuk bemutatni az elérhető képzéseket és működő szolgálatokat 
(a teljesség igénye nélkül) a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tenni a segítő 
foglalkozású szakemberek és minden érdeklődő számára.  

Rendezvényünket: 
- az egészségügyi szakdolgozók részére pontszerző elméleti továbbképzésként  
  hirdetjük meg (akkreditálása folyamatban van), 
- az Egyesületünknek nyújtott támogatásokat közvetítve a résztvevők felé, az  
  előadók és az érdeklődők is térítésmentesen látogathatják rendezvényünket. 
Bízva a nemzetközi és hazai állásfoglalások súlyában, a mindannyiunkban meglévő 

személyes meggyőződésben, belső igényben, az önmagunk és a mások iránti 
felelősségtudatban, szeretettel várjuk a segítő foglalkozású szakembereket és 
valamennyi érdeklődőt Egyesületünk 20. Jubileumi Tudományos Ülésére. 

Bakonyi László – elnök                            Páter Mária - titkár 
 



A Tudományos Ülésen való részvétel térítésmentes, de előzetes 
regisztrációhoz (név, lakcím, elérhetőség, telefon, e-mail-cím) kötött 
(a helyszín speciális volta és a terem befogadóképessége miatt), amelynek  
2012. november 20-ig kell megérkeznie, a következő e-mail címre: 

elnok@kloe.info.hu 
 
Azok az érdeklődők, akik igazolást szeretnének kapni a pontszerző elméleti 
továbbképzésről a csatolmányban mellékelt  

„„ II ggaazzoollááss  eellmméélleett ii   ttoovváábbbbkkééppzzééssii   ppoonntt   tteell jj eessííttééssééhheezz””  
adatlapot is töltsék ki (csak a „Természetes személyazonosító adatai”-hoz 
tartozó mezőket!) és küldjék el a jelentkezésükkel együtt! 
 

Program: 
09.00   Megnyitó, köszöntés 
            A lelki-, mentális-, spirituális aspektusok megjelenése az ENSZ- 
            WHO egészségfogalmában, a hazai és nemzetközi társadalmi- 
            egészségügyi gyakorlatban. 
            BAKONYI LÁSZLÓ          
            Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete elnöke 
            mentálhigiénés szakember, klinikai lelkigondozó 

09.25   A forrásoktól az imazsámolyig: A Klinikai Lelkigond ozók  
            Ökumenikus Egyesületének lelkigondozói szemlélete és képzési  
            modellje 
            DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN 
            teológus, református lelkész, mentálhigiénés terapeuta, klinikai  
            lelkigondozó, szupervízor, a KLÖE örökös tiszteletbeli elnöke 

09.55   Lelkigondozó továbbképzés a Semmelweis Egyetemen 
            JOÓB MÁTÉ  
            evangélikus teológus-lelkész, szociális és családsegítő lelkigondozó 
            SEMSEY GÁBOR 
            matematika-magyar szakos tanár, mentálhigiénés szakember 

10.20   A Gyökössy Intézet önkéntes képzései a kórházi és családi  
            beteglátogatásban, „Ami az élet végén fontos” idősek ápolásában  
            szervezett projekt bemutatása 
            TÓTH JÁNOS 
            mentálhigiénés szakember, pszichodráma vezető, szupervízor 

10.45   Mit adhat egy betegklub ? 
            BAJORNÉ LOBENWEIN BEÁTA 
            üzemgazdász, lelkigondozó 
 
 



11.00   Mit tehet valaki vidéken a betegekért? 
            GELLÉNÉ REZSNYÁK ERIKA 
            képesített könyvelő, tervező, statisztikus, képzett önkéntes 

11.15   Lelki támogatás önkéntesek segítségével 
            STROMMER SZILVIA  
            hitoktató, képzett önkéntes 
 
11.30-12.30    AGAPÉ – szeretet vendégség 
 
12.30  Jó szívvel, jól. - Lelkigondozói jelenlét és segítségnyújtás életünk 
            határhelyzeteiben 
            P. GYÖRGY ALFRÉD M.I. Kamilliánus szerzetes 
            kórházlelkész, betegpasztorációs referens 

12.55   Lelkigondozói Szolgálat, szakmai és képzési műhely az Irgalmas  
            Kórházban 
            BUZA PATRIK  
            lelkigondozó, szupervízor 

13.20   Magyar Református Szeretetszolgálat Krízisintervenciós  
            Katasztrófa-Lelkigondozói Csoport bemutatása 

SAJTOS SZILÁRD  
százados, református lelkész 

13.45  A Honvédelmi Minisztérium Protestáns Tábori Lelkészi  
            Szolgálatának bemutatása 
            SAJTOS SZILÁRD 
            százados, református lelkész 

14.10   A Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének jövőképe 
            Összefoglalás - BAKONYI LÁSZLÓ          
            Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete elnöke 
14.30    A Tudományos Ülés bezárása             
 

Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 
1141 Budapest, Gödöllői utca 13/a 

Tel.: +36-30-755-3199, +36-30-768-5977 
06-1-221-3215 

E-mail: elnok@kloe.info.hu 
bakonyi57@fremail.hu 
Web: www.kloe.info.hu 

 
Adományokat hálás szívvel fogadunk a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus 

Egyesületének az OTP-nél vezetett 11712004-20175076 bankszámlájára. 
 



 

Regisztárciós,  
részvételi szándékot bejelentő adatlap 

 
A Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének  

2012. november 30-i 
„Nyílt Tudományos Ülés a klinikai lelkigondozásról” c. rendezvényére, az 
Emberi Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkárság épületében 

1051 Budapest, Arany János u. 6-8. 
 
 

Név  

Lakcím  

Elérhetőség: 
telefon 

 

Elérhetőség:  
e-mail cím 

 

 
 
 

Jelen adatlapot, vagy a tartalmában mindenben megegyező információt 
minden – a rendezvényünkön részt venni kívánó – érdeklődőnek szükséges 
elküldenie  

2012. november 20-ig az alábbi e-mail címre : 
elnok@kloe.info.hu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II   GG  AA  ZZ  OO  LL   ÁÁ  SS    
  

eellmméélleett ii   ttoovváábbbbkkééppzzééssii   ppoonntt   tteell jj eessííttééssééhheezz  
 

Természetes személyazonosító adatai 
neve:  

születési neve:  

születési helye, ideje:  

anyja születési neve:  

Működési (ennek hiányában alap) nyilvántartási száma:  

Egy adott szakmacsoport szerinti szakképesítés (szakképesítések) megnevezése: 
szakmacsoport:  

szakképesítések: 1.  
2.  
3.  

 
 

A továbbképzés szervezőjének neve, címe 
 

Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 
1141 Budapest, Gödöllői utca 13/a 

 
 
 
 
 

A továbbképzés adatai 
helye: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

1051 Budapest, Arany János u. 6-8. 
ideje: 2012. NOVEMBER 30. 
címe: HATÁRHELYZETEINK – Nyílt Tudományos Ülés a klinikai  

lelkigondozásról a segítőfoglalkozású szakmák gyakorlói és az 
érdeklődők részére 

nyilvántartási száma:  

típusa  kötelező   szabadon válaszható  

 
 
A továbbképzés teljesítésével megszerzett pontérték  

 
 
 
Dátum: __________________________ 
 
 

__________________________ 
(cégszerű) aláírás 


