
             Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

 

MEGHÍVÓ 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége debreceni csoportja által szervezett 

Tettel, SzereTettel… 

című szakmai konferenciára 
A cselekvő szeretet mint módszertani elem a szakmai hivatásgyakorlás tükrében a  

szociális segítés, a gyermekvédelem és a pedagógia tevékenységi területein. 

Időpont: 

2014. október 22. (szerda) 9:30 – 14:10 

Helyszín:  

Megyeháza, Árpád terem – Debrecen, Piac u. 54. 

A konferencia célja, küldetése: 

A Krisztus által megfogalmazott isteni, felebaráti szeretet értelmezése az emberi 

kapcsolatokban, a humán szolgáltatás rendszerében, a szervezetfejlesztésben. 

 A szeretet-tanítás felekezetközi érvényességének hangsúlyozása, ökumenikus 

értelmezése. 

 Keresztény egyházak által fenntartott szolgáltatók bemutatkozása, az elfogadás jó 

gyakorlatainak megismerése. 

 Megismerhetővé tenni az egyházak eddigi hasznos szerepvállalását, további 

lehetőségeket kínálni a szakmai együttműködések hatékonyabbá tételére. 

 

A konferencián való részvétel díjtalan, előzetes regisztrációhoz kötött. 

A részvételi szándékot elsősorban e-mailban a mellékelt jelentkezési lapon 

(erdeis@gmail.com) kérjük jelezni, vagy a 06/20 382 27 16-os telefonszámon.  

mailto:erdeis@gmail.com


A konferencia programja: 

 

9:30 10:00 Érkezés, helyszíni regisztráció 

10:00 10:10 Nevelőszülőknél élő gyermekek műsora 

10:10 10:25 Erdei Sándor, a 
KÉSZ debreceni 
csoportjának 
elnöke 

Keresztény 
Értelmiségiek 
Szövetsége 

A konferencia résztvevőinek 
köszöntése 

10:25 10:35 Nevelőszülőknél élő gyermekek műsora 

10:35 11:00 Czibere Károly 
szociális ügyekért 
és társadalmi 
felzárkózásért 
felelős államtitkár 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

A konferencia nyitóelőadása: 
„Kezek evangéliuma” 

11:00 11:30 Verdes Miklós 
görögkatolikus 
pap, főiskolai 
oktató 

Szent Lukács 
Görögkatolikus 
Szeretetszolgálat 

Támpontok a keresztény 
szellemiségű nevelés 
megértéséhez 

11:30 12:00 Győri Zsófia 
igazgató 

Debrecen 
Nagytemplomi 
Református 
Egyházközség 
Immánuel Otthona és 
Fejlesztő Nevelés-
oktatást Végző 
Iskolája 

A szeretet mint módszer, 
eszköz, hozzáadott érték a 
fogyatékos személyek 
professzionális ellátásában 

12:00 12:30 Kávészünet 

12:30 13:00 Varga Zoltán 
pszichológus 

Református 
Gyermekvédelmi 
Szolgálat- 
Nevelőszülői Hálózat 

A Lélek gyógyító ereje 

13:00 13:30 Morva Emília 
régióvezető 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

A szegények társadalmi 
befogadása; szeretetszolgálatok 
felelőssége napjainkban 

13:30 14:00 Dr. Mézes Zsolt 
László evangélikus 
teológus, lelkész 

Jelenlét Műhely 
Egyesület 

A segítők segítése –  
A Látás Redukciójával történő 
Dramatizálás /LRD/ alapú 
Láthatatlan Színház alkalmazási 
lehetőségei a szociális szférában 

„Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra… 

s a kezed fölöttem tartod”    (139. zsoltár) 


