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Ajánlott hírek és aktuális 

pályázatok 

Az irgalmasság szent éve 

Safer Internet Program 

Velux ösztöndíj – pályázat nemzet-

közi érettségit adó középiskolába 

KAAD – Kelet-Európa program 

ösztöndíj  

Az Európai Bizottság közzétette az 

Erasmus+ program pályázati fel-

hívásait a 2016-os évre vonatkozóan. 

Civil szervezetek működési célú támo-

gatása 2016  

Civil szervezetek szakmai program-

jának támogatása 2016. 

Alkoss Te is közösséget! – Gyermek-

és Ifjúsági Alapprogram  

Tanoda programok támogatása 

EFOP-3.3.1-15 

Norvég Civil Támogatási Alap  

2015-ös pályázatai 

bővebben 
 
 

 

ÚJ KÉPZÉS 
Első alkalommal valósult meg a KIFE 

szervezésében a SENIOR – KORTÁRS 

CSOPORTVEZETŐ KÉPZÉS.  

A képzés célja, hogy olyan csoport-

vezetőket képezzünk ki, akik köz-

vetlen környezetükben, a plébániá-

jukon az időseknek csoportot szervez-

nek, a korosztálynak megfelelő 

programokat vezetnek be 

bővebben 

 

A Katolikus Ifjúsági- és 

Felnőttképzés Európai Irodája 

Az európai oktatási miniszterek el-

fogadták azt a beszámolót, mely az 

európai együttműködés oktatás és 

képzés terén érvényes keret-

rendszerének (az Oktatás és Képzés 

2020-nak) gyakorlati megvalósítását 

összegzi 

bővebben 

 

Mentorálás a Kerkai Jenő Tini 

Tanodában, megfoghatatlan, de 

mégis létezik 

A mentorok olyan kísérői a fiatal-

nak, akikhez fordulni tudnak bár-

milyen tanulási vagy személyes 

problémával, röviden talán így ha-

tározhatjuk meg a mentor fogal-

mát, de valójában ideális esetben 

ennél sokkal több a tanuló 

számára. 

bővebben 

 

Mennyei derű 

Miért vannak? 

bővebben 

 

Hogyan kel életre a Szentlélek 

kegyelme a szegény iránti 

szeretetben? 

Székely János püspök gondolatai 

Nemrégiben találkoztam egy régi 

ismerőssel, és felidézte nekem azt, 

hogy egyszer beszéltem arról, hogy  

bővebben 

 
 

Könyvajánló 

Böjte Csaba 

A szeretet gyógyszer, nem 

jutalom 

Csaba testvér füves könyv soroza-

tának a negyedik kötete a pár-

beszédről, a bizalomról, a konflik-

tuskezelésről és a megbocsátásról 

szól. 

bővebben 
 

 

A KIFE új tagja: Kanter Károly 

Felnőttképzési Intézet 

A KIFE őszi közgyűlésén egyhangú 

döntés született, melynek értel-

mében egy új, fiatal, dinamikus 

szervezetet tudhat tagjai között 

egyesületünk. 

Az ő bemutatkozásukat olvashat-

ják, pillanatképet mutatnak nekünk 

a mindennapjaikról. 

bővebben 

 

Veled együtt vagyunk rendben 

A 2015-ös évre Ferenc pápa a 

megszentelt élet évét hirdette meg, 

amelynek három fő célkitűzése: 

hálával tekinteni a múltra, 

szenvedéllyel megélni a jelent és a 

jövőt reménységgel átölelni. 

bővebben 
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