
Tisztelt Érdeklődő! 
 
 

Ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 
tanácsadójaként vezetői kommunikációs tréningsorozatot szervezek 2012. 
október hónap folyamán, hat vidéki helyszínen. 
 
A tréninget elsősorban vidékfejlesztési szervezetek, önkormányzatok és más 
közigazgatási szervek, civil szervezetek, oktatási és kulturális intézmények 
vezetői és kommunikációs szakemberei számára ajánlom. 
 
Az egész napos tréning célja a kommunikációs, retorikai és beszédtechnikai 
készségek fejlesztése elméleti ismeretek átadása és gyakorlati feladatok elvégzése 
által, de a tréning során a résztvevők a közösségi kapcsolatok fejlesztésének 
módszereit is elsajátíthatják. 
 
 
A tréningek az alábbi helyszíneken és időpontokban kerülnek megtartásra: 
 
2012. október 2. (kedd) 

Egerszalók, IKSZT 
 Pontos cím: 3394 Egerszalók, Sáfrány u. 7. (Heves megye) 
2012. október 4. (csütörtök) 

Geszteréd, IKSZT 
 Pontos cím: 4232 Geszteréd, Petőfi út 7. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 
2012. október 9. (kedd) 

Bordány, IKSZT 
 Pontos cím: 6795 Bordány, Felszabadulás u. 44. (Csongrád megye) 
2012. október 11. (csütörtök) 

Iszkaszentgyörgy, IKSZT 
 Pontos cím: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. (Fejér megye) 
2012. október 16. (kedd) 

Zselickisfalud, IKSZT 
 Pontos cím: 7477 Zselickisfalud, Fő u. 65. (Somogy megye) 
2012. október 18. (csütörtök) 

Gersekarát, IKSZT 
 Pontos cím: 9813 Gersekarát, Honvéd u. 2. (Vas megye) 
 
A tréningek valamennyi helyszínen 9:00 órakor kezdődnek és várhatóan 17:00 óráig tartanak, 
a program kávé- és ebédszünetet is magában foglal. 
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy az egyes helyszíneken – a rendezvényterem befogadóképességét 
és a tréning hatékonyságát figyelembe véve – maximum 20 fő részére biztosított a részvétel. A 
jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudom figyelembe venni. 
 



A tréningen való részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A 
jelentkezéseket elektronikus úton, a vezetoitrening@gmail.com e-mail címre szükséges 
megküldeni. Az előzetes regisztráció határideje az egyes helyszínekre vonatkozóan az alábbiak 
szerint alakul: 
 
2012. október 2. Egerszalók: szeptember 26. éjfélig; 
2012. október 4. Geszteréd: szeptember 28. éjfélig; 
2012. október 9. Bordány: október 3. éjfélig; 
2012. október 11. Iszkaszentgyörgy: október 5. éjfélig; 
2012. október 16. Zselickisfalud: október 10. éjfélig;  
2012. október 18. Gersekarát: október 12. éjfélig. 
 
Kérem, hogy regisztrációja során az alábbi adatokat feltétlenül szíveskedjen megadni: 
- a szervezet megnevezése; 
- a jelentkező személy neve, beosztása; 
- a helyszín, amelyre jelentkezni kíván. 
 
Kérem, hogy amennyiben lehetősége van rá, a tréninggel kapcsolatos jelen e-mailt szakmai 
partner szervezetei részére is továbbítani szíveskedjen. 
 
 
 
 

Tisztelettel üdvözli: 
 

 
Kemecsi Ferenc s.k. 

színművész, tanácsadó 


