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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, Varga 

Katalin osztja meg gondolatait, 

benyomásait a klagenfurti idős-

képzéssel kapcsolatban. 

bővebben 

 

Ez egy gyönyörű barátság 

kezdete 

A KIFE pályázata révén megvalósult 

Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanoda 

(TÁMOP-3.3.9.-A/12/2-2012-0054) 

két éves munkájának végéhez ért. 

S mivel van remény a folytatásra, 

ezért a búcsú mellett a jövőbe is 

tekintünk, a június 30-i zárást 

követően a meglévő diákok mellé 

sok-sok új tanodást várunk és 

megannyi gyönyörű barátság 

születhet még. 

bővebben

 

Új tagok a KIFE soraiban 

A KIFE 2015. áprilisban megtartott 

közgyűlésén két magánszemélyt és 

egy szervezetet vett fel. 

Szigeti Szabolcs újonnan belépett 

tagunk bemutatkozását olvashatták 

Hírlevelünk májusi számában. Jelen 

alkalommal pedig Dömötöri Melinda 

mutatkozik be. 

bővebben 

 

Vitalitás Kunszentmártonban 

Vitalitással a városért! 

A kunszentmártoni Szent Márton 

Plébánia 2014 nyarán pályázatot 

nyújtott be a KIFE által kiírt 

projektre. Nagy szükségét éreztük 

ennek a projektnek, mert úgy 

látjuk, hogy a családok kevés 

lehetőséget kapnak értékeik 

megmutatására, kevés figyelem 

irányul feléjük a programok 

megszervezésekor. Szóba került a 

Nagycsaládosok Egyesületének 

megalakítása is, remélhetőleg a 

projekt sietteti a létrejöttét. 

bővebben 

 

 

Dormán Júlia - Kiss Gábor 

Tulajdonságszótár 

Mondhatjuk, hogy a Tulajdonság-

szótár kínálati szótár, amely 

például egy író ember számára fel-

kínálja a szavakat, melyek közül 

saját nyelvérzéke, ízlése szerint 

választhat. 

bővebben 

 

Mennyei derű 

A híd 

Szent II. János Pál pápa halála után 

találkozik Istennel a mennyország-

ban. Isten így szól hozzá:.... 

bővebben 

 

Ajánlott hírek és aktuális 

pályázatok 

Politikai képzés pályakezdőknek 
Németországban 

KAAD–Kelet-Európa program ösztöndíj 

Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki-
gyakorlat – 2015 

bővebben 
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