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Program-előzetes

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség (MAMESZ) őszi konferenciáját 2015.
október 30/31-én Beregszászban tartja, a Kezünkben a Jövő Alapítvánnyal
közös szervezésben. Szeretnénk megnyerni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai

Magyar Főiskola támogatását.

Ott folytatjuk, ahol Nagyváradon, tavaly őszi konferenciánkon félbehagytuk: A közösség és
reziliencia összefüggéseinek feltárása vezetett egyik fontos erőforrásunkhoz, az identitás-
hoz.  Nagyváradon abban maradtunk, hogy az ez évi őszi konferenciát is határon túl ren-
dezzük, s kétség sem férhet hozzá, hogy most ide kell szervezzük, Kárpátaljára. Nem tit-
kolt szándékunk az identitás jövőalakító perspektívájának érzékeltetése. A tudat meghatá-
rozhatja a létet, az eljövendőt, s így alakítói lehetünk sorsunknak. Van-e ebben, s ha van,
kitüntetett-e a pedagógus szerepe? A cím ezt ígéri: a pedagógusokat 'emeli' kulcsszerep-
be. Ebben a ma olyan aktuális példaadás is, meg a szakmai etika is benne van. Különösen
is azért, mert Kárpátalján a pedagógus-társadalom – a lelkészeken, papjainkon, az egyházi-
akon kívül – a szinte egyetlen értelmiségi csoport, amely a magyar közösségben szerepet
visz. 

A pedagógus - hogy emelkedett legyek - a "nemzet napszámosa" a hivatásszemélyiség
alakulásának, s a példának a szerepe, ennek bemutatása nagyon fontos lenne - minden
minta, a nemzeti, a vallási, vagy akár a nembéli identitás (és szerep és szerepvállalás)
vonatkozásában egyaránt.  Az  identitás  -  a  gyökerek,  meg a kihorgonyzottság,  a  célok
kévéjében ("sorskönyveink és delegációink") vezérelvként.

Az előadások délutánján (pénteken) két "egységet", szakaszt terveztünk. Az elsőben, nyitó
előadásra  Dr  Grezsa  Ferenc egyetemi  adjunktust,  a  KRE Pszichológiai  Intézet,
Pszichológiai  Továbbképző Központ vezetőjét,  a  MAMESZ tiszteletbeli  elnökét  kértük fel.
Várjuk  Dr Hidas Zoltánt,  a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető docensét
egy, az identitás jelenség-körét összefoglaló előadás megtartására, s hogy tágabb össze-
függésében mutassa be azt. A második szakaszban már inkább az identitás legfontosabb
lét-témáinkban való megjelenését nézzük meg: a nemzeti, a vallási, a nembéli identitást.
Török  Iván  pszichológus,  tiszteletbeli  elnökünk  Familiáris  és  lokális  identitás  –  az
identitás  fejlesztése  témájában  tart előadást.  Taracköziné  Nemes Mónika pasztorál-
pszichológust várjuk Munkácsról s – reményünk szerint – eljön Kecskemétről Telek Péter
Pál tanár úr, s Budapestről Léder László pszichológus és Dézsi Réka tréner.

Az esti beszélgetésben – előadóinkkal együtt, plenáris beszélgetésben – azt vizsgáljuk,
hogy függenek össze identitásaink és szerepeink, vajon a pedagógus, vagy más identitás-
teli  szerepeinkben a példa és a  hétköznapi  valóság  ütközik  vagy egybecseng;  melyek
identitásunk forrásai, és ’működik-e’ az identitás, mint erőforrás. 
 

Másnap,  szombaton két műhelyt szervezünk Török Iván és  Zöldy Pál vezetésével, s
bemutatja tevékenységét a MAMESZ tagszervezete, a Kezünkben a Jövő Alapítvány. A
konferencia délben plenáris üléssel zárul.

A konferencia keretében, az előadásokat követően, péntek este közös vacsorát
tervezünk. Ennek ára 1000 Ft. A távolabbról érkezőknek, szükség szerint (pén-
tekről szombatra) helyben szállást biztosítunk, 3000 Ft/fő áron. A konferencia
részvételi  díja  általában 3000 Ft,  helyi  résztvevőknek 50 hrivnya,  amelyet  a
helyszínen kell befizetni. Miután Ukrajnába csak érvényes útlevéllel mehetünk,
az anyaországból  jelentkezők készüljenek erre.  (Az útlevél  megújítása kb. 20
napot vesz igénybe!)

Előzetes jelentkezés, a szállás- és vacsora-igény megjelölésével:
domonkos.buza@gmail.com; +3620-823-0149 
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