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A KIFÉ-s évekről 

A KIFE 20. évfordulójának kapcsán 

emlékszik vissza Kovács László, aki 

szervezetünk munkatársa, ügyve-

zetője, elnökségi tagja volt. 

 

bővebben 

 
Szenior önkéntesek tapasztalat-

szerzésen Ausztriában 

Egy nyertes Grundtvig projekt 

magyarországi partnereként 2014. 

március 22. és  április 11. között a 

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési 

Egyesület lehetőséget biztosított 

három szenior önkéntesnek, hogy 

Ausztriába látogatva megismerjék 

az ott zajló felnőttképzési, idős-

képzési módszereket, lehetősége-

ket és tapasztalatot gyűjtsenek, 

cseréljenek. 

bővebben 

 

 

 

Könyvajánló 

Kast, Verena 

Engedd el őket és találj 

magadra 

Leválás gyermekeinkről 

A népszerű svájci pszichoterapeuta 

a gyász egy sajátos formájával 

foglalkozik: a szülőktől elköltöző, 

leváló gyerekek „megsiratásának” 

folyamatát dolgozza fel. 

bővebben 

 

Az új Polgári Törvénykönyvről  

2. rész – Az alapítványok 

A március 15-én hatályba lépett új 

ptk meghatározza egész életünket, 

születéstől a halálig – mondják – 

sőt azon még túl is terjed, például 

a halál utáni személyiségi jogok 

szabályozása, vagy a magzat 

jogainak meghatározása révén. 

bővebben 

 
 

Melyik volt előbb: 
a tyúk, a tojás, a húsvéti nyúl, 
vagy Jézus Krisztus megváltása? 
 
Erre az igen összetett kérdésre 

kerestük a választ az áprilisi 

húsvéti műhely alkalmunkon 2014. 

április 16-án a Kerkai Jenő Népi 

Kulturális Tanodában 

bővebben 

 

Újra indítjuk: 
Felnőttképzési csoportvezető 
képzés 

2014. októberétől 

bővebben 

 
 
 
 

 

Aktuális pályázatok 
 

Norvég Civil Támogatási Alap 

pályázatai 

Erasmus + program pályázatai 

Senior vezetői ösztöndíjprogram 

(HAESF) 

Óriás Társas – Játsszunk egy nagyot! 

2014 – Tengerecki Alapítvány 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt igénybejelentési felhívása 
 

bővebben 

 
 

A Katolikus Felnőttképzés Európai 

Szövetségének (FEECA) 

szakmai tanácskozása 

Straßburg 2014.04.7-8. 

A FEECA szakmai napot tartott a 

családi élet, családképzések terüle-

tén dolgozóknak. A programokról, 

eseményekről Györfi Anikó írt be-

számolót. 
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Szeretettel köszöntjük az 

édesanyákat! 
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