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Könyvajánló 

A pap és a nő 

„A pap különleges forrás, markáns 

szerep-személy, a fekete ruha alatt 

pedig egy titokzatos férfi” – mondja 

Magyar Balázs. Milyen lehet nő és a 

pap kapcsolata? Ideák és valóságok 

kerülnek elő ebben a kötetben. 

Nőkkel, asszonyokkal és magával 

Jézussal találkozunk, aki a Meg-

váltó és Üdvözítő, férfi, pap és 

orvos egy személyben. 

bővebben 
 
 
A munka újraértelmezése 

2013. november 22-24. között 

88. alkalommal rendezik meg a 

Semaines Sociales de France 

elnevezésű, Franciaország társadalmi 

kérdésekkel foglalkozó neves 

konferenciáját, melyre várjuk az 

érdeklődőket! 

A szervezők az idei rendezvény 

témáját a munka világának újra 

értelmezésére, új felfedezésére, 

újragondolására hegyezik ki.  

 

bővebben

 

Az ifjúsági fejezet az Erasmus 
Plus programban 
E+ vagyis Erasmus Plus lesz az 

Európai Unió 2014 és 2020 között 

futó nemzetközi mobilitási és okta-

tási programjának neve, amely több 

jelenlegi, 2013 végéig futó programot 

fog majd össze. Az új program fő 

célkitűzése az innováció és ver-

senyképesség támogatása a foglal-

koztatottság növelése érdekében. 

bővebben 

 

Kommunikációs szeminárium 

Kishegyesen 

A KIFE  és a szabadkai Vajdasági 

Magyar Civil Szövetség együttmű-

ködésének gyümölcseként kezdetét 

vette Kishegyesen a 100 órás 

Nyilvánossági kommunikáció című 

szeminárium. 

bővebben 

 

Sikeres nyári táboroztatások a 
Pont TE kellesz! projekt keretén 

belül 

Az idei nyár folyamán ismét tábo-
rozni vittük a fiatalokat ifjúság-
segítő munkatársaink segítségével, 
így idén közel 80 fő élt a Pont Te 
kellesz! – Ifjúsági közösségfejlesz-
tés városon és vidéken című 

projektünk biztosította lehetőséggel. 
Négy helyszínen (Parád, Tiszafüred, 
Balatonboglár, Ják) valósultak meg 
az 5 napos programok. 

bővebben 
 

 

I. Csongrád Megyei Civil Nyári 
Egyetem 

A Talentum Alapítvány a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatásá-

val nyári egyetemi napokat szer-
vezett civil szervezetek számára a 
szegedi indián nyárban 2013. szep-
tember 12-13-án. 

bővebben 

 

 

Aprók 

Ajándék Microsoft Office 365 non-

profit szervezetek számára 

Kormányhatározat a 2014–2020-as 

európai uniós programok lebonyolí-

tásának alapelveiről 

Gondolatok egy jobb Európáért – 

EYE-2014  Strasburg  

bővebben 
 

 
Aktuális pályázatok 

“Láthatalan angyalok” 

Kábítószer-prevenciós programok 

támogatása – NCSSZI (KAB-ME-13) 

Hungarikumok gyűjtésére, népszerű-

sítésére (HUNG-2013) 

KPMG Felelős Társadalomért 

Program, 2013 

Munkahelyteremtési pályázat a 

megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatása érdekében  

Ifjúsági és közösségi információs 

pontok létrehozására és 

működtetésére 

UNESCO – Hamdan díj 

bővebben 
 
 

 

Fél évszázad a katolikus 

felnőttképzés szolgálatában 

Az Európai Katolikus Felnőttképzési 

Szövetség (FEECA) 2013. október 

16-17-én ünnepelte fennállásának 

50 éves évfordulóját. A kétnapos 

jubileumi rendezvénynek a COMECE 

(az Európai Unió Püspöki Konferenciái 

Bizottságának) brüsszeli központja 

adott otthont. Magyarországot a 31 

civil szervezet szövetségeként 

működő Katolikus Ifjúsági és 

Felnőttképzési Egyesület elnöke, 

Lindeisz Ferenc és ügyvezető igaz-

gatója, B. Balogh Edit képviselte.  

bővebben 
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