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Vitalitás – hogyan tovább? 

Egyesületünk „Vitalitás – Helyi 

családokkal a vidéki települések 

életéért” című projektje két tartalmas 

év után a végéhez ért. 2016. június 

26-án Szegeden találkozott utoljára a 

projekt elemeként a koordinátor 

csapat, mentorok és az iroda 

munkatársai, akik együtt dolgoztak. 

bővebben 

 

 

Nyáreleji ki- és előretekintő a 

tanodában 

Örömmel számolhatunk be arról, 

hogy a 2015/2016-os tanodai tanév 

végéhez közeledve június 12-én 

megtartottuk tanévzáró ünnepségün-

ket a Kerkai Jenő Tini Tanodában. 

bővebben 

 

 

Mennyei derű 

Focimeccs 

Barátságos labdarúgó mérkőzésre 

érkezik… 

bővebben 

 

Felemelő szeretet! - éld át és 

add tovább! 

Szent Márton születésének 1700. 

évfordulóját ünnepeljük 2016-ban. A 

későbbi tours-i püspök az ókori 

Savariában, a mai Szombathelyen 

látta meg a napvilágot. Szent Márton 

a testvéri, a szolidáris szeretet 

példaképe, aki megosztotta köpenyét 

a koldussal. Ő a hitvalló, aki életének 

középpontjába Krisztus evangéliumát 

helyezte. Ő az egyházfő, aki püs-

pökként gondosan vezette a rá-

bízottakat. 

bővebben 

 

Könyvajánló 

Walsh, Froma 

A családi rugalmasság erősítése 

Egy család rugalmasságának nevezi a 

pszichológia azon jellemzők összes-

ségét, erősségét, mely megmutatja a 

család azon képességét, hogy milyen 

mértékben válaszol pozitívan az élet 

kihívásaira, mennyire képes hely-

reállítani tagjainak fizikai és mentális 

egészségi állapotát. Ebben a fel-

fogásban a szakember figyelme nem 

arra fordul, hogyan s miben hibázott a 

család, hanem afelé, miben járhatnak 

sikerrel. 

bővebben 

 

Pályakezdőként a KIFE-ben 

2016 májusában érkeztem a KIFE-be 

pályakezdőként egy úgy gondolom, 

elég komoly szerepet betöltő 

pozícióba. Akkor nem gondoltam 

volna, hogy nagyjából 2 évig leszek a 

KIFE projektreferense. 

bővebben 

 

Témacentrikus Interakció (TCI)  
a Nők a Civil Életben (NaCÉ) 
program keretében 

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési 

Egyesület (KIFE) 2016 tavaszán TCI-

képzést hirdetett olyan lányoknak és 

asszonyoknak, akik fontosnak tartják, 

hogy tegyenek valamit társadalmunk-

ban az értékek megtartásáért, kibon-

takoztatásáért. 

bővebben 

 

Ajánlott hírek 

és aktuális pályázatok 

Kána Hét – Szánjunk időt házas-

társunkra 

Lelkes Napok 2016 – A lélek szava 

A „Föld sója” 

KEHOP-5.4.1 - Szemléletformálási 

programok 

Visegrádi Alap 2016-os pályázatai 

bővebben 

 

 

Pályázat! 
Civil szervezetek 
humánerőforrás fejlesztése 

 A KIFE pályázatot hirdet olyan civil 

szervezetek számára, akik fejleszteni 

szeretnék humánerőforrásukat. 

Amennyiben az Ön civil szervezetének 

nincs vagy elavult a humánerőforrás 

terve, szeretne változtatni a szer-

vezeti humánstruktúrán, igényelné a 

fejlesztést a szervezet munkatársai-

nak hatékonyságában és a belső 

kommunikáción, akkor érdemes 

jelentkeznie programunkra.  

bővebben 
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