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  Amennyiben a 
hírlevél nem jelenik 

meg, 

itt megnézhető 

Kedves CIMI és CIMI hallgató, 
  
Ezúton szeretnénk a VIII. Tudományos Továbbképző Konferencia, 
Okleveles Csecsemőmasszázs Oktatók Számára előadásainak rövid 
összefoglalóját az alábbiakban elküldeni számodra. 
  
Időpont: 2012 május 11. péntek 9.30-15.00 
  
Továbbképzés helyszíne:    1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. A épület 
I. emelet Nemzetközi Pető Intézet 
Megközelítés : Déli pályaudvartól: a 61-es villamossal 4 megálló, a Szent János 
Kórház megállónál kell leszállni, Keleti pályaudvartól: 2-es metróval a Déli 
pályaudvarig, s innen a 61-es villamossal, mint fentebb, Nyugati pályaudvartól: a 4-
es, vagy 6-os villamossal Széll Kálmán térig, itt átszállni a 155-ös buszra, s két 
megálló a Szent János Kórházig      
 
A továbbképzés Díja: 

 TÉRÍTÉSMENTES minden MAGYE tagnak / aki 2012 évben 
tagdíját befizette/ 

 Nem MAGYE tagok CIMI-k részére: 4.200 ft  
 A konferencián alkalmat adunk a 2012 évi tagdíj / 7.500 Ft / 

befizetésére és a belépési nyilatkozat kitöltésére és akkor 
térítésmentes a konferencián való részvétel CIMI-k és CIMI 
hallgatók részére 

 Kérlek szépen a 2012 évi tagdíj befizetését igazoló 
bizonylatot hozd magaddal. 

Előadások tartalmának rövid leírása: 
 
 
Előadások tartalmának rövid leírása: 
 
 
Gyimesiné Markó Etelka: Szimbólum-hídak a gyermekek 

terápiájában  
 
Híd. A gyerekek bontják és építik, 
rendezik mindaddig, míg meg nem 
történik a belső rendeződés, létre 
nem jön a belső békét hozó kapcsolat.  
A híd feladata a két part összekapcsolása; 
két világ közötti összeköttetést 
szimbolizál. Ha hidat építünk, azon 
átkelhetünk, és ez megadja a 
lehetőséget a kommunikációra, a 
személyes találkozásra. Ha 
kialakult köztünk és a gyermek között a 
híd, akkor következhet a 
hídépítés a gyermek és belső-, majd közte és külső világa között. 
Ebben van segítségünkre a gyermekekkel folytatott relaxáció és 
meditáció, melyen keresztül megtapasztalják a hídépítést, a hídon 
járás élményét. 
 
 



 
 Nagy Edit : Tisztánlátás  
 avagy , hogyan legyek jelen az 
életemben? 
 
 
„ Életében törekedjen a tisztánlátásra 
   Mi motiválja az Ön érzéseit? 
   Kapcsolatainkban gyakran újraéljük 
múltunkat. 
   Néha képtelenek vagyunk meglátni 
gyermekünk igazi énjét, 
   mivel megterheljük őt saját 

fájdalmainkkal.” 
                                                    Vimala McClure 
 
Lehetséges, hogy fájdalmainkkal ne terheljük meg gyermekeinket, 
környezetünket, önmagunkat. 
Lehetséges, hogy minden pillanatban jelen legyünk az életünkben. 
A tisztánlátás csak akkor valósul meg, ha a jelenben, a szívemben, a 
pillanatban vagyok. 
Hogy tudok a szívemben, a pillanatban lenni? 
 
 Zsanda Emilia:  Amikor sikerül! 
 Szociálisan hátrányos helyzetűek körében tartott babamasszázs 
tanfolyam az Angyalkert Gyermekházban  

 
Előadásom célja az, hogy 
bemutassam, milyen 
sikerek érhetők el ha a 
társszakmák összefognak a 
közös cél érdekében. 
2011 nyarán babamasszázs 
tanfolyamot tartottam 
Nyírvasváriban, az 

Angyalkert 
Gyermekházban, ahol 
kissebségi és hátrányos 
helyzetű szülőket 

segítettem. A tanfolyam nagyon sikeres volt. Azonban ez nem lett 
volna így, ha nem kapok segítséget a helyi védőnőtől, a szociális 
iroda munkatársaitól és a Gyermekház pedagógusaitól.  
Ezt a tapasztalatomat szeretném megosztani, és megmutatni, hogy 
bár minden kezdet nehéz, de a befejezés lehet sikeres is. 

  
A Továbbképző konferenciát és közgyűlést egy kis rágicsálni – 

innivalóval teheted barátságosabbá! A szerencsédet se hagyd otthon, 
hiszen tombola is vár minden résztvevőt! 

 
A MAGYE VIII.szülinapi tortája már készülőben és a 
személyes ajándékod pedig  becsomagolva vár. 
  
Számítunk megjelenésedre! 



A MAGYE tanácsa és a konferencia önkéntes segítő csapata nevében 
is: 
 
Kovácsné Kisbabér Ildikó                 Némethné Gregor Judit 
Segítőki koordinátor                               MAGYE elnök 
 
Budapest, 2012 május 7.  
 

 
 

 

 

  

  
  

 

 


