
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁRHELYZETEINK: 

 

„Lelki erőforrás választásaink” 

_ 

 

Klinikai Lelkigondozók 

Ökumenikus Egyesülete 

21. 

Tudományos Ülése 
 

2013. november 27-én, szerdán 10-15 óráig 
 

az Emberi Erőforrás Minisztérium Egészségügyi 

Államtitkárság épületében 

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

 
Támogatóink : 

EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI 

ÁLLAMTITKÁRSÁG, 

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 
Egyesületünk 21 éves lelkigondozó képzési tapasztalatairól ad számot az évről 

évre megrendezésre kerülő Nyílt Tudományos Ülésein, figyelemmel kísérve a 

képzési módszerek fejlődését, és a képzésre jelentkezők érintettségét, 

elhívatottságát, valamint az időközben bekövetkezett társadalmi változásokat, 

megkeresve és megtalálva közöttük a saját helyét: 

- önálló felnőttképzést folytató intézmény lettünk, aki 

- saját jogú programakkreditációval és 

- saját jogú intézményakkreditációval rendelkezik. 

Mindezt azért, hogy a maga eszközeivel, érvényt szerezzen annak az ENSZ-

WHO határozatnak, amely szerint a 2000. (!) évre minden tagországban meg 

kell valósítani a bárki számára elérhető hatékony képzést és oktatást az 

egészségfejlesztés területén, olyan holisztikus szemléletben, amely előmozdítja 

a fizikai, mentális és spirituális egészséget egyaránt. 

Tehát az egészség fogalmába beemelték a spirituális, a lelki egészséget is! 

A szakemberek szép számmal dolgoztak ki képzéseket a témában, azonban a 

magyar lakosság nagy része továbbra sem törődik tudatosan egészségének lelki 

aspektusával, inkább szenved attól, hogy hiányzik ez a tudás, képesség a 

szocializációjából.   

Melyek azok a gátak, amelyek a lelki szükségletek, és azok felismerése és 

kielégítésűk módjai, eszközei közé állnak?  

Tudományos Ülésünkre olyan kérdéseket gyűjtöttünk össze, s várunk a 

résztvevők részéről is, amelyek feltevése és megválaszolása is bátorságot kíván, 

de mindenekelőtt őszinteséget.  Erre az együttgondolkodásra  és „együtt érzésre” 

– a mai tudásunk szerint – csak a lelkigondozói kapcsolat feltétel nélküli 

elfogadásának légkörében lehet szert tenni. 

Abban bízunk, hogy valamennyi résztvevőnek sikerül közelebb kerülnie 

önmagához, élete értelméhez, céljához, s mindezt kapcsolatrendszerében is 

kamatozó értékként fogja képviselni, szakmája, hívatása gyakorlása során. 

 

Tudományos Ülésünkön szó esik a felnőttképzés jogszabályi változásairól, s 

ennek kapcsán azokról a kedvezményes képzési lehetőségekről, amelyeket 

Egyesületünk 2014. évre meghirdetett (honlapunkon : www.kloe.info.hu  

olvasható). Elindítottuk klinikai lelkigondozó képzéseink kredit pontszerző 

szakmai továbbképzésnek minősítését az egészségügyi és szociális 

szakdolgozók részére. 

 

http://www.kloe.info.hu/


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 21. Tudományos Ülésére. 

Bakonyi László – elnök                            Dr. Porubszky Tamás - 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  

2013. november 24-ig kell megérkeznie, a következő e-mail címre: 

elnok@kloe.info.hu 

 

 

 

Program: 
10.00   Megnyitó, köszöntés 

            Határhelyzeteink – „Lelki erőforrás választásaink” 

            BAKONYI LÁSZLÓ          

            Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete elnöke 

            mentálhigiénés szakember, klinikai lelkigondozó 

10.30   „Nem mondhatom el senkinek…” 

            Izgalmas beszélgetés őszinte szókimondással, bekapcsolódási 

            lehetőséggel 

            A spirituális szükségletek felismeréséről és azok kielégítéséről. 

            Találkozás napjaink emberének kimondott és ki nem mondott  

            kérdéseivel a lelkigondozás és a lelkigondozó képzések során. 

 

            DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN 

            teológus, református lelkész, klinikai lelkigondozó, diplomás  

            szupervízor, mentálhigiénés terapeuta, egyetemi oktató, a KLÖE örökös  

            tiszteletbeli elnöke, a KLÖE képzések szakmai vezetője, kiképző  

            szupervízora 

            Bakonyi László 

     

12.00   „A mozdulat öröme” 

            Markó Mária 

            mozgásterapeuta 

            Budai Irgalmasrendi Kórház 

 

12.30  KLÖE képzések a megváltozott jogszabályok fényében 

mailto:elnok@kloe.info.hu


            Ha most jelentkezik 2014-re meghírdetett képzéseinkre (honlapunkon :  

            www.kloe.info.hu  olvasható), még a korábbi, kedvezőbb feltételekkel      

            végezheti el azokat. 

            Információ és jelentkezési lehetőség a szünetben munkatársainknál ! 

            BAKONYI LÁSZLÓ          

            Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete elnöke 

 

13.00   AGAPÉ – szeretet vendégség 

 

14.00  Az iszlámról  

           Hasznos információk a muszlim betegekkel, családtagokkal folytatott 

           lelkigondozáshoz. Látogatás az arab világban 

            NÉMETH PÁL 

            református lelkész, iszlámkutató 

14.45   Összefoglalás . A Tudományos Ülés bezárása           

            BAKONYI LÁSZLÓ          

            Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete elnöke 

            Úti Áldás : Útitárs 

 

 

 

 

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. 
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