
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 SZERVEZŐK:  
 
Kecskemét-Széchenyivárosi                 Bácsalmási 
Közösségépítő                                         Római Katolikus 
Egyesület                                                 Plébánia 
 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk  
az ifjúsággal foglalkozó szakembereket: 
a szülőket, pedagógusokat, védőnőket,  

és más érdeklődőket 
 

a 2019. február 15-én, 14.00-17.00 óráig tartandó 

„JÖVŐNK A CSALÁD” –  
konferencia  

a boldogabb családokért 
programunkra, mely a 

 
 
 
 
 
 

rendezvénysorozat, Konferencia nap a családokért  

című programjának keretében szerveződik. 

 

        Hortobágyi Tibor                             Huszák Zsolt 
         egyesületi elnök                                plébános 

 A rendezvény helyszíne: 
 

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  
Kecskemét, Piaristák tere 8. 

 

A konferencián való részvétel díjmentes, 
de előzetes regisztráció szükséges! 

Információ kapható és a jelentkezést várjuk: 
 

SZÉK honlap: www.holnaphonlap.hu 
Jelentkezési elektronikus felület:  

Jelentkezés a "Jövőnk a család" konferenciára 
E-mail: holnap6000@gmail.com 

Mobil: +36-30-995-9960 
 

A Szerelmi kalandtúrán pontot ér  
a konferencián való részvétel. 

 
A rendezvényt moderálja: 

 

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes 
Családi Életre Nevelés (CSÉN) mentor-tanácsadó,  

a „Boldogabb családokért®”  
CSÉN program alapítója, szakmai felelős  

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület  
 

A konferencia az EFOP-1.3.7-17-2017-00235 
„Szent Antal misszió a bácsalmási  

fiatalok és családok közösségeiért”  
pályázat keretében valósul meg. 

 

 „A lehető legmesszebbmenő védelem  

és támogatás illeti meg a családot,  

a társadalom természetes  

és alapvető csoportos egységét,  

különösen azért, mert biztosítja annak  

fennmaradását, gondozza és neveli 

a magukról gondoskodni  

nem tudó gyermekeket” 

(Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 10. pont) 

 

 

 

„A legteljesebben a harmonikus házasság  

tudja biztosítani azt a környezetet, amely  

egyszerre véd és kibontakozásra ösztönöz:  

egy férfinak és egy nőnek tartós és termékeny  

életszövetsége, amely a szeretetükből  

származó gyermekek világrahozatalában  

és fölnevelésében teljesedik ki.” 

(Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele, 1999) 

http://www.holnaphonlap.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeez96U5n5TIgDrpPKWELgOaV7Flg1zsf1-z6crqk-qqETNhQ/viewform


  

PROGRAM: 
 

14.00-14.15   Köszöntők 
Némethné Légrády Kinga  
Bácsalmási Turisztikai Iroda vezetője, és 

Hortobágyi Tibor SZÉK egyesületi elnök 
 

14.15-15.15 
„Boldogabb családokért®” CSÉN program  
család-óra® bemutató a Piarista Iskola 
diákjainak részvételével, Szerelem témakörben  
 

Déri Éva biológus, CSÉN mentor-tanácsadó 
Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület 

és Agócs Andrea szociálpedagógus, katolikus hitoktató,  

mentálhigiénés szakember, CSÉN tanácsadó, 
Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 
 

15.15-15.30  Szünet 
 

15.30-17.00 
Fórum a bemutatott család-óráról és  
a „Boldogabb családokért®” CSÉN programról 
Endrédy Orsolya szociálpolitikus,  
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos, 

Hortobágyi Tibor egyesületi elnök,  

CSÉN mentor-tanácsadók, és az Óratartók 
Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület  
 

17.00   A konferencia zárása 
 

A konferencia nyitó rendezvénye  
a Kecskeméti CSÉN mentor-program beindításának.  
Ennek keretében a SZÉK Egyesület vállalja  
a CSÉN program bevezetését a kecskeméti iskolákban. 
Ezért 45 órás CSÉN Módszertani Bemutatót szervezünk 
Kecskeméten, melyen a részvétel díjmentes. 
1. alkalom: 2019. március 18.  
Érdeklődés és jelentkezés:  
E-mail: holnap6000@gmail.com; Mobil: 30-995-9960 
 
A kecskeméti CSÉN program támogatója: 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

    

  M E G H Í V Ó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simon András: 

a Kecskeméti Szent Család Plébánia emblémája 

 
 

„JÖVŐNK  A  CSALÁD” 
konferenciára 

 

 

mailto:holnap6000@gmail.com

