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Kérdezd meg a médiát! 

A 'Kerülj képbe! Légy jelen a 

médiában!' projektben a magyar 
civil szervezeteknek és alapít-
ványoknak szervezünk országos 
konferenciát, ahol a média 

(újság, tv, rádió, internet) 
szakembereivel találkozhat akár 

az Ön szervezetének  képviselői is, 
és meghallgathatják az ő 
személyes tapasztalataikat és 
szakmai tanácsaikat arról, hogy 
hogyan képviselhetnék hatékonyan 
a szervezeteket, értékeket és 
célokat a nyilvánosság előtt, a 

média lehetőségeit felhasználva. 
Természetesen kérdések meg-
fogalmazására és kapcsolatterem-
tésre is biztosítunk lehetőséget. 

bővebben 

 

Könyvajánló 

Bagdy Emőke:  
Utak önmagunkhoz 

Ez a könyv lelki útikalauz. Lámpása 
bevilágítja azokat a lelki tájakat, 
amelyeket alig, vagy nem is 

ismerünk. Úticélja az önismeret. 
Mindnyájan lelki egyensúlyra, sike-
rekre, békére, örömökre vágyunk, 
de nem tudjuk, hogyan érjük 
mindezt el. 

bővebben 

 

FEECA Konferencia Csíksomlyón 

Kisebbségek helyzete - Kísérletek 
a kisebbségi csoportok inklúzió-
jára katolikus felnőttképzés terén 
címmel szervezett háromnapos 

konferenciát a FEECA 2013. április 

22-24 között Csíksomlyóban. A 
csíksomlyói kegytemplom közelsé-
ge, a környező hegyek, a tiszta 
levegő és a hely szelleme már 
érkezéskor meghatározta a részt-
vevők hangulatát, segített a rá-

hangolódásban. Nekünk, magyarok-
nak Csíksomlyó az összetartozást, a 
magyarságunkat jelenti, bárhol is 
élünk a világban. 
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A „Társadalmi élet vidéken” c. 

képzés tapasztalatairól 

A kisebb településeken (kisvárosok, 

falvak) nagy szükség van a közös-
ségek aktivizálására, amelyet 
leghitelesebben a helyi lakosokból 
kikerült vezetők tudnak beindítani. 
A „Társadalmi élet vidéken” című 

képzés Máriabesnyőn, 2013. 04. 
12-14-én a fenti szükségletre adott 
releváns válaszaként született meg, 
a tréneri feladatokat pedig a témában 
jártas Nagy Sándorné és Tatárné 
Kapus Éva látták el.  
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Így fogadjunk 

Módosult a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló törvény, a 
bejelentési kötelezettségekben. 
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Management by Jesus 
Szeminárium 

Kiss Ulrich Atya sikeres képzési 
módszere segítséget ad a hatékony-
ságra mindenkinek, aki a rohanó és 

üzleties világban, megoldást keres 
céljainak eléréséhez nyugodt, 
higgadt, emberbarát módszerrel. 
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Aprók 

Beszámoló és közhasznúsági jelentés 

Civiltech program 

Pályázat SZIN fesztiválon megjelenésre 

Tisztségviselő választás a KIFE-ben  
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