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Vezetni jó vezetővel 
A KIFE új képzést hirdetett Senior – 

Kortárs Csoportvezető képzés 

címmel, melynek célja az idősödő 

hazai társadalomban az idősek 

aktivizálása, aminek során önmaguk 

fejlesztőivé válnak, így az aktív, 

egészséges és helyi környezetükre 

nyitott szeniorok a társadalomban 

hasznosnak érzik magukat. 

Fogadják szeretettel Becker 

Erzsébet résztvevőnk beszámolóját 

az első alkalomról: 

bővebben 

 

Könyvajánló 

Hámori Eszter 

A kötődéselmélet perspektívái 

A viselkedésünket jelentősen be-

folyásolják attitűdjeink, véleke-

déseink. Az attitűdök olyan véle-

kedések, amelyeket múltbeli saját 

vagy mások által megélt tapasz-

talatok alapján alkotunk meg, és 

segítségükkel jövőbeli döntéseinket 

előkészítjük. A kötődéselmélet vizs-

gálja, hogy a személyes kötődések 

érzelmi állapotai miként épülnek be 

attitűdjeinkbe. 

bővebben 

 

Közös otthonunk a teremtett világ 

Budapest, 2015. szeptember 29. 

A Magyar Katolikus Püspöki Kon-

ferencia Caritas in Veritate Bizott-

sága a Nemzeti Fenntartható Fejlő-

dési Tanáccsal együttműködésben 

rendezte meg a „Közös otthonunk a 

teremtett világ” című konferenciát. 

A rendezvény 2015. szeptember 29-

én valósult meg Budapesten az 

Országház Felsőházi termében. 

bővebben 

 

Vitálisan indult a szeptember 

Vitalitás – Helyi családok a vidéki 

települések életéért projektünkben 

településenként 15 program kerül 

megvalósításra. Szeptember hónap-

ban a kunszentmártoni intergene-

rációs napról számolunk be, vala-

mint megemlítjük a közeljövőben 

megvalósuló programokat. 
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Ferenc pápa Laudato Si’  

(Áldott légy – a közös ház 

gondozásáról) enciklikája 

A Szent István Társulatnál jelent 

meg szeptember 28-án Ferenc pápa 

Laudato si’ kezdetű enciklikájának 

magyar nyelvű fordítása. Az 

enciklikáról a Szentszék júniusi 

hivatalos ismertetőjét adjuk közre. 

bővebben 
 
 
 

Mennyei derű 

Még egy kis időt… 
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Indul a tanév a Kerkai Jenő Tini 

Tanodában 

Szeptember közepén hosszú vára-

kozás után elindult a tanév a Kerkai 

Jenő Tini Tanodában, megkezdődött 

a diákok tájékoztatása, behívása és 

toborzása intézményünkbe. 

bővebben 

 

Itt a káros, hol a káros? 

A vizsgált honlapok kevesebb, mint 

fele felel meg a kiskorúakat védő 

törvénynek és szűrőszoftver-aján-

lásnak, közel harmada nem használ 

semmilyen figyelemfelhívást a káros 

internetes tartalmak megjelenítése 

előtt, és a figyelemfelhívó szövegek 

között szinte nincs két egyforma – 

derül ki a Nemzeti Média- és Hír-

közlési Hatóság (NMHH) vizsgála-

tából. 
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Ajánlott hírek és aktuális 
pályázatok 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó – 

2015. október 3. 

Politikai képzés pályakezdőknek 

Németországban 

KAAD –  Kelet-Európa program 

ösztöndíj  

Tanoda programok támogatása  –  

EFOP-3.3.1-15 

bővebben 
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