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Szám:  541/2021

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE

PAPI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA – 2021

                                                                          
  1.   KOMMUNIKÁCIÓ A (KÖZÖSSÉGI) MÉDIÁBAN
         Média- és online-tevékenység, fotó- és filmkészítés alapjai

  2.   AMORIS LAETITIA – ELMÉLET ÉS GYAKORLAT
         Az AL mélyebb megismerése, gyakorlati életre váltása

  3.   ÉN IS HOZZÁTOK TARTOZOM!
         Fogyatékkal élőkkel együtt a közösségben 

  4.   A BOLDOGSÁGKERESÉS RABSÁGÁBAN
         Hit és lélektan kölcsönhatása 

  5.   Gyulafehérvári Főegyházmegyei KÁPLÁN-TOVÁBBKÉPZŐ
         Erkölcstan / Egyházjog / Dogmatika

  6.   A VEZETÉS ALAPJAI
         Keresztény szellemiségű vezetés 

  
  7.   KONFLIKTUSKEZELÉS
         A konfliktus megértése, kezelésének lehetőségei, módszerei

  8.   GYÁSZMUNKA 
         Halál és gyász feldolgozása, segítségnyújtás

  9.   GYÖKEREK NÉLKÜL NEM LEHET REPÜLNI
         A családi gyökerek fontossága, kihatásuk a testi-lelki-szellemi jólétre

10.  ERŐSZAK – ERŐSZAKMENTESSÉG
        Erőszakmentesség, mint szemléletmód, erőszak-prevenció
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1. 1. KOMMUNIKÁCIÓ A (KÖZÖSSÉGI) MÉDIÁBANKOMMUNIKÁCIÓ A (KÖZÖSSÉGI) MÉDIÁBAN
                       Szervező intézmény: Gyulafehérvári Érsekség
               Koordinátor: Maksay Ágnes (maksayagnes@yahoo.com)

A képzés helyszínei és időpontjai: 

               GYULAFEHÉRVÁR   –     Mo  dul 1:   2021.   május 5  .   - Modul 2:   2021.   június 16.
Kapcsolattartó: Dr. Horváth István főesperes-plébános (istvan.horvath@romkat.ro)

∎  Bejelentkezési határidő: 2021. április 29.

               KOLOZSVÁR   –   M  odul 1:   2021.   május 12.     - M  odul 2:   2021.   június 23.
Kapcsolattartó: Sebestyén Izabella pasztorál asszisztens (sebestyen_izabella@yahoo.com)

∎  Bejelentkezési határidő: 2021. május 6.

               CSÍKSZEREDA   –   M  odul 1:   2021.   június 9.     - M  odul 2:   2021.   július 7.
Kapcsolattartó: Bálint Emil főesperes-plébános (pomi70@freemail.hu)

∎  Bejelentkezési határidő: 2021. június 3.

∎  Előadó/ műhelymunkát vezető szakemberek:
- Szilágyi Szabolcs újságíró, műsorvezető (rádió, TV)
- Kőmíves István fotós, operatőr 
- Kötő Zsolt operatőr

∎  Tematika (kulcsszavakban): 
- Sajtó, média, közösségi média (Facebook, Instagram, Tik Tok)
- Fotó, stream, online platformok (Zoom, Meet, Youtube)
- Film, látvány, mozgókép szerkesztés, világítás, hang 

∎  A képzés célja:
Kapcsolat a médiával, a közösségi média használata, fotós és alapvető mozgóképes ismeretek
elsajátítása, alap vagy magasabb fokon. A képzés az alapoktól indít, annak is van, mit tanulnia,
aki számára teljesen idegen a közösségi média és az azon belüli kommunikáció, de annak is,
aki többé-kevésbé otthonosan mozog ebben a világban.

∎  A képzés jellege: elméleti és gyakorlati

∎  A képzés felépítése:
3x3  óra  – plusz  egy  (fakultatív,  de  ajánlott)  előesti  program:  egyházi  témájú

dokumentumfilm vetítése és beszélgetés (lehetőség szerint a rendezővel).

∎  Létszám:  min. 10 - max. 20 fő 

∎  Részvételi díj: 30 RON/modul (a helyszínen fizetendő)

∎  Jelentkezés: ptk.ersekseg.ro

mailto:pomi70@freemail.hu
mailto:sebestyen_izabella@yahoo.com
mailto:istvan.horvath@romkat.ro
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2. 2. AMORIS LAETITIAAMORIS LAETITIA – ELMÉLET ÉS GYAKORLAT – ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

                         Szervező intézmény: Gyulafehérvári Érsekség
                Koordinátor: Szénégető István (szenegetoi@gmail.com)

                            A képzés időpontja  :   2020    21. június 1-2. 21. június 1-2.           ((    kedd estétől szerda délutánigkedd estétől szerda délutánig    ))

                            A képzés h  elyszín  e  :   Jakab Antal Ház, CsíksomlyóJakab Antal Ház, Csíksomlyó

∎  Előadók: 
- Bíró László püspök (Budapest)
- Bognár István teológiai tanár (Győr)
- Dr. Lukács Imre-Róbert általános helynök, teológiai tanár (Gyulafehérvár)

∎  Műhelymunkát vezető szakemberek:
Tamás Barna SJ, Jakabos Barnabás SJ, Szénégető István, házaspárok 

∎  Tematika (kulcsszavakban): 
Az AMORIS LAETITIA életre váltása – hol tartunk a gyakorlatban? 

∎  A képzés célja:
1. Az AL teológiájának, szemléletének mélyebb elméleti megismerése
2.  Fontossági  és/vagy sürgősségi  sorrendbe  rendezve  az AL szempontjainak  életre  váltása
főegyházmegyei, plébániai szinten
3.  A résztvevő lelkipásztorok kézzelfogható,  gyakorlati  értékű erősödésre  tehessenek szert
ember-, házasság- és család-szemléletükben, ezekkel kapcsolatos kompetenciáikban.

∎  A képzés jellege: 
Informális – frontális és interaktív elemekkel 

∎  A képzés felépítése:
Előadások, reflexió, csoportmunka, műhelymunka során feltárjuk az AL közvetlen előzményeit,
a  rendkívüli  és  rendes  szinódus  összefoglalásával,  közel  kerülünk  az  AL felépítéséhez,
megismerjük  azt  a  teológai  kontextust,  melyben  folytonosság  és  újszerűség  egyszerre
jelentkezik. Igyekszünk meghatározni az AL üzeneteit és levonni olyan következtetést, amely
pasztorális-lelkiségi  síkon  – hasznos  és  használható  módon  –  találkozik  a mindennapok
gyakorlatával. 

∎  Létszám:  max. 60 fő

∎  Részvételi díj: 50 RON (a helyszínen fizetendő)

∎  Jelentkezés: ptk.ersekseg.ro

Jelentkezési határidő: 2021. május 20.  –  Az előzetes bejelentkezés kötelező!
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3. 3. ÉN IS HOZZÁTOK TARTOZOM! ÉN IS HOZZÁTOK TARTOZOM!                

                                                                       Szervező intézmény: Gyulafehérvári Érsekség
         Koordinátor: Demeter Zsuzsa (zsuzsademeter@gmail.com)

                            A képzés időpontja  :   22    021. 021.     június 16.június 16.          (1(1    0 -17 óra között)0 -17 óra között)

                            A képzés h  elyszín  e  :        Jakab Antal Ház, CsíksomlyóJakab Antal Ház, Csíksomlyó

∎  Előadó/műhelymunkát vezető szakember:
Demeter Zsuzsa gyógypedagógus

∎  Tematika (kulcsszavakban): 
- Mit jelent a fogyatékosság? Be tud illeszkedni egy sérüléssel élő a közösségembe?
-  Plébániai  foglalkozás,  hittanóra különleges  nevelési  igényű gyerekekkel  – ki  és  hogy tud
segítségünkre lenni ezekben a nehéz feladatokban? Kérdések, válaszok, gyakorlati ötletek a
hittanórákhoz, elsőáldozási felkészítéshez.
- Demencia – mi is ez az ijesztőnek tűnő diagnózis? 

∎  A képzés célja:
Otthonosabban mozogni a fogyatékkal élőkkel való munkában. Előítéletek, félelmek leküzdése.
Gyakorlatias ötletek a mindennapokhoz.

∎  A képzés jellege: 
Előadás, gyakorlati ötletek bemutatása. 
A képzésen résztvevők a 2021. év folyamán kérhetnek egy további egyéni konzultációt az
előadótól a saját egyházközségükben, ingyen (mindössze útiköltség megtérítése ellenében).

∎  A képzés felépítése:
Egynapos képzés, négy modulban. A modulok között ebédszünet és két kávészünet.

∎  Létszám:  min. 6 – max. 12 fő 

  ∎ Részvételi díj: 30 RON (a helyszínen fizetendő)

∎  Jelentkezés: ptk.ersekseg.ro

Jelentkezési határidő: 2021. május 31.  –  Az előzetes bejelentkezés kötelező!
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4. 4. A BOLDOGSÁGKERESÉS RABSÁGÁBAN A BOLDOGSÁGKERESÉS RABSÁGÁBAN 
                                               

                                                                                                    Szervező intézmény: Gyulafehérvári Érsekség
                         Koordinátor: Sisak Imola (imola.sisak@gmail.com)

                            A képzés időpontja  :   22    021. 021.     július 2-3.július 2-3.      

                            A képzés h  elyszín  e  :        Kolping Ház, SzékelykeresztúrKolping Ház, Székelykeresztúr
          (Kapcsolattartó: Bálint István – szkeresztur1333@gmail.com)

∎  Előadó/ műhelymunkát vezető szakember:
Sisak Imola klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta

∎  Tematika (kulcsszavakban): 
- Hit és lélektan kölcsönhatása a mai tudományos kutatások fényében
- A hit szerepe a gyógyulásban
- Mi betegíti és mi gyógyítja az emberi testet, lelket, szellemet?
- Konkrét, megtehető lépések a teljesebb, integráltabb élet útján

  ∎ A képzés célja:
A boldogság fogalmának tisztázása,  a különféle boldogság-mítoszok lebontása,  a személyes
gyógyulásban a hit  adta lehetőségek feltérképezése,  szempontok megismerése a testi-lelki-
szellemi gyógyuláshoz.

  ∎ A képzés jellege: 
Interaktív,  tapasztalati  jellegű.  Zárt  csoportban  történik,  hogy  a  személyes  önfeltárási
munkában mélyebbre lehessen menni. A képzés során az előadói impulzusok váltakoznak a
személyes,  párban vagy kiscsoportban zajló tevékenységekkel. 

  ∎ A képzés felépítése:
Összesen 16 órás képzés,  két napi két intenzív tömbben: első tömb 9.00-13.00, ebédszünet
13.00-15.00,  második tömb 15.00-19.00,  vacsora  19.00.  A képzési  óra 45 perces,  az egyes
tömbökben van egy 15 perces szünet. A résztvevőknek vállalniuk kell a teljes programon
való jelenlétet és az abban való nyitott együttműködést, a szerves bekapcsolódást! 

  ∎ Létszám:  min. 14 fő 

  ∎ Részvételi díj: 50 RON (a helyszínen fizetendő)

  ∎ Jelentkezés:  ptk.ersekseg.ro

Jelentkezési határidő: 2021. május 31.  –  Az előzetes bejelentkezés kötelező!
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5. 5. KÁPLÁN-TOVÁBBKÉPZŐ KÁPLÁN-TOVÁBBKÉPZŐ 
          

                                     

                                                               Szervező intézmény: Gyulafehérvári Érsekség
     Koordinátor: Dr. András István (istvan_andras@hotmail.com)

                            A képzés időpontja  :   22    021. 021.     augusztus 30. - szeptember 3.augusztus 30. - szeptember 3.      

                            A képzés h  elyszín  e  :        Római Katolikus Teológia, GyulafehérvárRómai Katolikus Teológia, Gyulafehérvár
  

∎  Előadó/ műhelymunkát vezető szakemberek (az egyes tantárgyak szerint):
- P. Dr. Orbán Szabolcs OFM
- Dr. Lukács Imre-Róbert
- Dr. Bara Zoltán

∎  Tematika (kulcsszavakban): 

Erkölcstan –  A speciális erkölcsteológiai aktuális kérdései (biotechnológia, járvány-vakcina,
teremtésvédelem,  gazdaság  stb.)  és  az  ezekkel  kapcsolatos  fontosabb  egyházi
megnyilatkozások áttekintése.

Egyházjog – Az egyházjog aktuális kérdései. Az utóbbi évek rendelkezései.

Dogmatika – A dogmatika aktuális kérdései. Kegyelemtan és szentségtan.

  ∎ A képzés célja: ismeretek aktualizálása

  ∎ A képzés jellege: informatív

∎  Létszám:  60 fő 

  ∎ Részvételi díj: ingyenes 

  ∎ Jelentkezés: ptk.ersekseg.ro

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 20.  –  Az előzetes bejelentkezés kötelező!
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6. 6. A VEZETÉS ALAPJAIA VEZETÉS ALAPJAI

                          Szervező intézmény: Gyulafehérvári Érsekség
  Koordinátor: Ilyés Zsolt (ilyzsolt12@gmail.com)

                            A képzés időpontja:   22    021. 021.     szeptember szeptember     20 20     (19 órától)(19 órától)     – 21.  – 21.     (17 óráig)(17 óráig)

                            A képzés h  elyszín  e  :        Jakab Antal Ház, CsíksomlyóJakab Antal Ház, Csíksomlyó

  ∎ Előadó/ műhelymunkát vezető szakemberek:
Dr.  Kőműves  Zsolt,  a  kaposvári  Szt.  István  Egyetem  Gazdaságtudományi  karán  a
Menedzsment  tanszék  tanára,  aki  kidolgozta  Magyarországon  elsőként  a  keresztény
szellemiségű  vezetőképzést  egyetemi  szinten.  Az  egyes tárgyalandó  témákban  jártas
szakember munkatársak bevonásával tartja a képzést.

∎  Tematika (kulcsszavakban): 
A vezetés alapkérdései; vezetői képességek; a jó vezető titka; vezetői stílusok; csoportmunka
szervezésének szabályai és lehetőségei; miért fontos a munkatársak motiválása és kit hogyan
lehet  és érdemes motiválni;  milyen a  hatékony kommunikáció  és  hogyan kell  ezt  csinálni;
konfliktuskezelés vezetőként; vezetői szerepek; vezetői hatalom, tekintély; vezetői döntések és
döntési módszerek.

∎  A képzés célja:
Segíteni a papokat a vezetői szerep hatékonyabb és szakszerűbb gyakorlásában. Segíteni őket
abban, hogy jobban értsék, mi miért működik úgy egy közösségben, ahogyan; illetve láthassák
azt, hogy különböző vezetői stílusok, döntések, viszonyulások hogyan hatnak munkatársaikra,
a közösségre.

∎  A képzés jellege: 
Elméleti és gyakorlati képzés: az elméleti bemutatás után a gyakorlatban is ki lehet próbálni
egy-egy témát, illetve felismerni és konkrét gyakorlatokkal erősíteni a vezetői képességeket. A
képzés  több alkalomra  tervezett,  egy  bevezető  első  alkalmat,  amennyiben jónak  találják a
résztvevők, még legalább két tömb követhet évente. 

∎  A képzés felépítése:
Első este  elméleti,  általános bevezető a vezetést érintő témákról,  második nap két tömbben,
párhuzamos csoportokban két téma példákkal, egyéni gyakorlatokkal.  

  ∎ Létszám:  max. 60 fő 

  ∎ Részvételi díj: 50 RON (a helyszínen fizetendő)

  ∎ Jelentkezés:  ptk.ersekseg.ro

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15.  –  Az előzetes bejelentkezés kötelező!
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7. 7. KONFLIKTUSKEZELÉSKONFLIKTUSKEZELÉS
                                         

                     Szervező intézmény: Gyulafehérvári Érsekség
                          Koordinátor: Kedves Rita (rita.kedves@gmail.com)

                            A képzés időpontja  :   2021. október 4. 2021. október 4.     (10-16 óra között)(10-16 óra között)

                            A képzés h  elyszín  e  :   Szent István Plébánia, GyergyószentmiklósSzent István Plébánia, Gyergyószentmiklós
                         (Kapcsolattartó: Keresztes Zoltán – fisagvolgye@gmail.com)

∎  Előadó/ műhelymunkát vezető szakember:
Kedves Rita sa szociális munkás

∎  Tematika (kulcsszavakban): 
- A konfliktus fogalmának komplex megértése 
- Konfliktuskezelési lehetőségek/módszerek

∎  A képzés célja:
Az  emberi  kapcsolatok  elengedhetetlen  része  a  konfliktus.  Emiatt  fontos  reflektálni  erre,
megérteni a konfliktusok jelentőségét, tudatosítani a saját, eddig használt konfliktuskezelési
módszereket, és újakat tanulni.

∎  A képzés jellege: 
A képzési napon műhelymunka jelleggel, interaktív módon dolgozunk a témában.

∎  A képzés felépítése:
Elméleti ismeretek átadása, mélyítése, bővítése, aktuális helyzetek mentén kidolgozva. 

  ∎ Létszám:  min. 10 – max. 16 fő 

∎  Részvételi díj: 30 RON (a helyszínen fizetendő)

  ∎ Jelentkezés: ptk.ersekseg.ro

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 20.  –  Az előzetes bejelentkezés kötelező!



PAPI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – 2021                                                                                                                                                9

8. 8. GYÁSZMUNKAGYÁSZMUNKA

                                          Szervező intézmény: Gyulafehérvári Érsekség
                       Koordinátor: Dr. Diósi Dávid (diosidavid@yahoo.de)

                            A képzés időpontja  :   202202    11    . október 11 . október 11     (9 órától) (9 órától)     –13. –13.     (ebédig)(ebédig)

                            A képzés h  elyszín  e  :   Jakab Antal Ház, CsíksomlyóJakab Antal Ház, Csíksomlyó

∎  Előadó/ műhelymunkát vezető szakemberek:
- Dr. Diósi Dávid teológus, egyetemi professzor, BBTE
- Dr. Bodor Attila teológus, társult oktató, BBTE
- Dr. Darvas Piroska sa lelki kisérő/ gyásztanácsadó
- Dr. Varró Éva pszichoterapeuta, pszichoterápiás képző, szupervizor, egyetemi lektor, 

              Sapientia EMT
- Dr. Bálint Blanka mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető, egyetemi lektor, 

                      Sapientia EMT
- Dr. Balássy Ildikó egészségügyi asszisztens, Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 

  ∎ Tematika (kulcsszavakban): 
A  halál  teológiája,  a  halál  antropológiája,  halotti  szokások/rítusok,  gyász-  és  veszteség
feldolgozás, a gyász lélektana.

∎  A képzés célja:
A képzés során a résztvevők ismereteket szereznek a halál teológiájáról és antropológiájáról, a
gyászolókkal  folytatott  kommunikációról,  a  gyász  és  a  veszteség  lélektani  folyamatairól,
megtanulhatják, hogyan segítsék egyéni beszélgetések keretében a halálesetek gyászmunkáját.
A képzés  elvégzése  hozzásegíti  a résztvevőt a saját kompetenciáin belül  hatékonyabb egyéni
segítséget nyújtani gyászoló embereknek.

Olyan  lelkipásztorok  jelentkezését  várjunk,  akik  szeretnének  gyászoló  embereknek
hatékonyabb  segítséget  nyújtani,  illetve  akik  a  későbbiekben  szívesen  vállalnák
gyászfeldolgozó  csoportok  szervezését/vezetését  plebániális,  főesperesi,  főegyházmegyei
szinten. 

  ∎ A képzés jellege: 
Interdiszciplináris – teológus, pszichológus, gyásztanácsadó, szakápoló bevonásával

Létszám:  max. 28 fő 

  ∎ Részvételi díj: 70 RON (a helyszínen fizetendő)

  ∎ Jelentkezés:  ptk.ersekseg.ro

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15.  –  Az előzetes bejelentkezés kötelező!
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9. 9. GYÖKEREK NÉLKÜL NEM LEHET REPÜLNI GYÖKEREK NÉLKÜL NEM LEHET REPÜLNI 
                                               

                                                                                                    Szervező intézmény: Gyulafehérvári Érsekség
                         Koordinátor: Sisak Imola (imola.sisak@gmail.com)

                            A képzés időpontja  :   22    021. n021. n    ovember 5-6.ovember 5-6.      

                            A képzés h  elyszín  e  :        Kolping Ház, SzékelykeresztúrKolping Ház, Székelykeresztúr
          (Kapcsolattartó: Bálint István – szkeresztur1333@gmail.com)

∎  Előadó/ műhelymunkát vezető szakember:
Sisak Imola klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta

∎  Tematika (kulcsszavakban): 
- Családi gyökereink fontossága, kihatása testi-lelki-szellemi jólétünkre
- Mi az, amit önmagam életében kell és érdemes tudatosítanom és rendeznem, mielőtt mások
  életéhez érek pasztorációban, lelkibeszélgetésben, gyónásban?
- Felszabadulás többgenerációs sebekből a családfa gyógyítása által  

  ∎ A képzés célja:
Tudatosítani  saját  családi  terheink  gyógyulásának  fontosságát,  konkrét  lépéseket  tenni  a
belső, lelki gyógyulás útján.

  ∎ A képzés jellege: 
Interaktív,  tapasztalati  jellegű.  Zárt  csoportban  történik,  hogy  a  személyes  önfeltárási
munkában mélyebbre lehessen menni. A képzés során az előadói impulzusok váltakoznak a
személyes,  párban vagy kiscsoportban zajló tevékenységekkel. 

  ∎ A képzés felépítése:
Összesen 16 órás képzés,  két napi két intenzív tömbben: első tömb 9.00-13.00, ebédszünet
13.00-15.00,  második tömb 15.00-19.00,  vacsora  19.00.  A képzési  óra 45 perces,  az egyes
tömbökben van egy 15 perces szünet. A résztvevőknek vállalniuk kell a teljes programon
való jelenlétet és az abban való nyitott együttműködést, a szerves bekapcsolódást! 

  ∎ Létszám:  min. 14 fő 

  ∎ Részvételi díj: 50 RON (a helyszínen fizetendő)

  ∎ Jelentkezés:  ptk.ersekseg.ro

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.  –  Az előzetes bejelentkezés kötelező!
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10. 10. ERŐSZAK – ERŐSZAKMENTESSÉGERŐSZAK – ERŐSZAKMENTESSÉG
                                               

                     Szervező intézmény: Gyulafehérvári Érsekség
                          Koordinátor: Kedves Rita (rita.kedves@gmail.com)

                            A képzés időpontja  :   22    021. 021.     novembernovember          88          (1(1    00     órától)  órától)     – –     9. 9.     (1(1    66     óráig) óráig)

                            A képzés h  elyszín  e  :        Jakab Antal Ház, CsíksomlyóJakab Antal Ház, Csíksomlyó

∎  Előadó/ műhelymunkát vezető szakember:
Kedves Rita sa szociális munkás

∎  Tematika (kulcsszavakban): 
Agresszió, erőszak, erőszakmentesség fogalmainak megértése, erőszak-megelőzés.

∎  A képzés célja:
- Az agresszió és az erőszak fogalmainak tisztázása, a felelősségek felismerése.
- Az erőszakmentesség, mint szemléletmód megismerése, elmélyítése.
- A bántalmazók és bántalmazottak segítésének, támogatásának lehetőségei.
- Erőszakmegelőzési lehetőségek a lelkipásztori munkában.

∎  A képzés jellege: 
Interaktív módon dolgozunk a fogalmak megértésén, tisztázásán, elmélyítésén.  Megalapozott
szakmai  tudás  mentén,  közösen,  a  hozott  példák,  kérdések  alapján keressük  a  helyzetek
megoldási lehetőségeit.

∎  A képzés felépítése:
Az elméleti ismereteket a hozott helyzetek,  kérdések alapján dolgozzuk fel,  így segítve azt,
hogy használható tudást  adjunk,  a  résztvevők érdeklődésére  alapozva.  A képzés  két  napja
összefügg, annak mindkét napján részt kell venni. 

  ∎ Létszám:  min. 10 – max. 16 fő 

  ∎ Részvételi díj: 50 RON (a helyszínen fizetendő)

  ∎ Jelentkezés: ptk.ersekseg.ro

Jelentkezési határidő: 2021. október 25.  –  Az előzetes bejelentkezés kötelező!
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ÁTTEKINTÉS ÁTTEKINTÉS           

Képzés Időpont Helyszín Jelentkezési
határidő

Kommunikáció 
a (közösségi) médiában

Május 5.    (Modul 1)
Június 16. (Modul 2)

Gyulafehérvár Április 29.

Kommunikáció 
a (közösségi) médiában

Május 12.  (Modul 1)
Június 23. (Modul 2)

Kolozsvár Május 6.

Kommunikáció 
a (közösségi) médiában

Június 9. (Modul 1)
Július 7.  (Modul 2)

Csíkszereda Június 3.

Amoris Laetitia – 
Elmélet és gyakorlat

Június 1-2. Csíksomlyó
Jakab Antal Ház

Május 20.

Én is hozzátok 
tartozom!

Június 16. Csíksomlyó
Jakab Antal Ház

Május 31.

A boldogságkeresés 
rabságában

Július 2-3. Székelykeresztúr
Kolping Ház

Május 31.

Káplán-továbbképző Augusztus 30. - Szeptember 3. Gyulafehérvár
Teológia

Augusztus 20.

A vezetés alapjai Szeptember 20-21. Csíksomlyó
Jakab Antal Ház

Augusztus 15.

Konfliktuskezelés Október 4. Gyergyószentmiklós
Sz. István Plébánia

Szeptember 20.

Gyászmunka Október 11-13. Csíksomlyó
Jakab Antal Ház

Szeptember 15.

Gyökerek nélkül 
nem lehet repülni

November 5-6. Székelykeresztúr
Kolping Ház

Szeptember 30.

Erőszak – 
Erőszakmentesség

November 8-9. Csíksomlyó
Jakab Antal Ház

Október 25.

SZÁLLÁS-ÉTKEZÉS SZÁLLÁS-ÉTKEZÉS IRÁNYIRÁNYÁRAIÁRAI

   ∎ Csíksomlyói Jakab Antal Ház (office.jakabantal@caritas-ab.ro)
Egy ágyas szobában: 75 RON /éjszaka /személy
Két ágyas szobában: 55 RON /éjszaka /személy
Reggeli 18 RON – Ebéd 20 RON – Vacsora 18 RON

   ∎ Székelykeresztúri Kolping Ház (szkeresztur1333@gmail.com) 
Két ágyas szobában: 45 RON /éjszaka /személy
Reggeli 15 RON – Ebéd 20 RON – Vacsora 15 RON
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 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK           

 ∎A képzésekkel és megszervezésükkel járó költségek jelentős részét a Gyulafehérvári
Főegházmegye vállalja fel,  a résztvevőknek mindössze egy kis összeggel kell hozzájárulniuk
(kivétel  a  káplán-továbbképző).  A  képzési  részvételi  díjat  a  résztvevők  készpénzben
fizetik ki a helyszínen. A szállás-étkezés költségeit a résztvevők maguk fedezik. 

 ∎ Tekintettel  arra,  hogy  az  egyes  résztvevők  érkezési-távozási  időpontjai  eltérőek
lehetnek,  valamint  ebből  adódóan  a  különböző  étkezéseken  való  részvételük  is,  a
szállásfoglalás és szállás-étkezés költségeinek kifizetése egyéni úton történik. 

 ∎ A képzésre való online-bejelentkezés után  (ptk.ersekseg.ro) a résztvevők maguk
gondoskodnak a képzés helyszínén való szállás  foglalásáról, és a képzés végén a  helyszínen
készpénzben fizetik szállásuk és étkezéseik költségeit.

  ∎ Az egynapos képzések esetében, amennyiben valaki előző napon érkezne/másnap
utazna  el, igényelhet  szállást  az  illető  helyszínen  (saját  költségére  és  egyénileg  intézve
szállásfoglalását.)

 ∎  Tekintettel arra, hogy a legtöbb képzésen a részvételi szám korlátozott,  ajánlott a
mihamarabbi  bejelentkezés,  ugyanakkor  szükséges  mihamarabb  jelezni  a  későbbiekben
esetlegesen adandó visszamondást. 

Szervezési koordinátor/kapcsolattartó:

 Dávid Tünde 
0758 390 386

tunde.david@romkat.ro 


