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Szenior önkéntesek élményei, 

beszámolói Ausztriából 

2015. április 27-től május 17-ig 

tartózkodott Ausztriában három 

időskorú önkéntesünk a Grundtvig 

Senior Program keretében. 

Önkénteseink sokat tanultak a 

senior képzés külföldi módszereiről, 

időskori képzések típusairól; 

élményekkel, tapasztalatokkal 

gazdagon tértek haza.  

Most egyik résztvevőnk, Dr. Suller 

Attila osztja meg gondolatait, 

benyomásait a klagenfurti idős-

képzéssel kapcsolatban. 

bővebben 

 

Mennyei derű 

A jó lelkivezetés kulcsa 

Egy újonc jezsuita szerzetes talál-

kozik tapasztaltabb, jó lelkivezető 

hírében álló pap társával. 

A pap megkérdezte:.... 

bővebben 

 

„Este jó, este jó… együtt lenni 
jó” 

Az utóbbi napokban eszembe jutott 

ez a Zelk Zoltán vers. Gyermekvers; 

mikor kisiskolásként kántáltuk, talán 

a ritmusa ragadott meg, felnőtt fejjel 

pedig tele van szókép-csodával, 

szívmelengető sorokkal, s talán így 

tudnám leírni az érzések, gondolatok 

sokaságát, melyeket megélünk a 

Kerkai Jenő Népi Kulturális Tano-

dában. 

bővebben 

 

Ajánlott hírek és aktuális 
pályázatok 

Politikai képzés pályakezdőknek 
Németországban 

KAAD–Kelet-Európa program ösztöndíj 
 

bővebben 

 
Megbízási jogviszony vagy mun-

kaviszony 

Cikkünkben összehasonlítjuk, hogy 

adott munkára milyen szerződés 
köthető, milyen előnyökkel illetve 
hátrányokkal kell szembenéznie 
megbízónak és megbízottnak. 

bővebben 

 

 

 

Könyvajánló 

Járó Katalin 

Felelősség és siker 

A tranzakcióanalízis mint döntés-

menedzselés 

A Játszmák nélkül sorozat második 

kötete az Eric Berne által alapított 

tranzakcióanalízis (TA) felhaszná-

lását, alkalmazási lehetőségeit 

mutatja be a szervezetfejlesztés és 

tanácsadói munka terén. 

bővebben 

 

Vitalitás Derekegyházon  

Új színek, ízek, élmények kis 

falunkban 

Településünk közösségi életének 

további erősítése, a passzív 

lakosság megszólítása: elsősorban 

ezeket a lehetőségeket és 

kihívásokat jelenti számunkra az, 

hogy községünk is részese lehet a 

„Vitalitás-helyi családokkal a vidéki 

települések életéért” programnak. 

bővebben 

 

Új tagok a KIFE soraiban 

A KIFE 2015. áprilisban megtartott 

közgyűlésén két magánszemélyt és 

egy szervezetet vett fel tagjai 

sorába. Az újonnan belépett tag-

jainak bemutatkozását olvashatják 

a Hírlevél elkövetkezendő három 

számában. 

Jelen alkalommal Szigeti Szabolcs 

mutatkozik be. 

bővebben 
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