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A KIFÉ-s évekről 

Találkozásaim a KIFE 

munkatársaival 

Jubileumi sorozatunkban 20 éves 

történetünkből Dr. Szakács F. Sándor 

a csíkszeredai Pro Edocatione 

Egyesület vezetője emlékezik az 

együttműködésekről a KIFÉ-vel, 

amely az erdélyi és magyarországi 

felnőttképzést közös projektjeit 

erősítette. 

bővebben 

 

Senior önkéntesség Ausztriában 

2015. április-májusban lesz a KIFE 

Grundtvig Senior Önkéntes csere-

program utolsó eseménye. Ebben a 

turnusban három magyar időskorú 

önkéntesnek nyílik lehetősége arra, 

hogy Ausztriában töltsön három 

hetet, bekapcsolódhasson az ottani 

civil szervezetek önkéntes tevé-

kenységeibe.  

bővebben 

 

 

 

 

Mennyei Derű 

Szent XXIII. János pápa  a Szent-

székhez újonnan akkreditált egyik 

diplomata bemutatkozó látogatása 

alkalmával… 

 bővebben 

 

 

Részvétel az Időskorú önkéntes 

programban 

Roland Völkel beszámolója 

A Grundtvig Senior 50+ Önkéntes 

program keretében 2014. október 

6-26-ig négy ausztriai önkéntes vett 

részt és látogatott el Magyarországra. 

Az itt szerzett tapasztalataikról, be-

nyomásaikról írtak. Ez alkalommal 

Roland Völkel beszámolóját olvas-

hatják. 

bővebben 

 

Ajánlott hírek és aktuális 
pályázatok 

KAAD–Kelet-Európa program ösztöndíj 

Európa a polgárokért - Civil szerve-

zetek projektjei 

Erasmus+ 2015 

Az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő nyílt igénybejelentési felhívása 

 

bővebben 
 

 

Könyvajánló 

Farkas Éva 
A rejtett tudás 

Hiánypótló, elméletileg tökéletesen 

megalapozott, beilleszkedik a mai 

felnőttképzési trendekbe… és 

sorolhatók még – a szakmai 

vélemények jelzői e könyvről. 

 bővebben 

 

 

A digitális technológia és az 
ember kapcsolata 

SSF konferencia beszámoló 
2014. novemberben a Semaines So-

ciales de France éves konferenciáján 

két fiatal magyar hölgy vett részt, 

akik érdeklődnek a digitális techno-

lógia iránt. Élménybeszámolójukban a 

konferencia szakmai tapasztalatait és 

személyes élményeiket is megosztják.  

bővebben 

 

Karácsonyi recept 

Mi teszi a Karácsonyt igazi Kará-

csonnyá? E kérdésre kerestük a 

választ december hónapban a Kerkai 

Jenő Népi Kulturális Tanodában 

(TÁMOP-3.3.9.-A/12/2-2012-0054), 

mely a KIFE pályázata révén valósul 

meg. Következzék most egy rég 

elfeledett, asztalfiókban talált, 

leporolgatott, sütemény-foltos recept, 

melyet mi kiegészítettünk és 

segítségével igazán finomat sütöttünk 

2014. december 17-én, a karácsonyi 

ünnepségen. 

bővebben 

 

Vitalitás hírek - Felkészültek 

helyi koordinátoraink 

2014. november 30-án fejeződött be 

Vitalitás projektünk helyi 

koordinátorainak felkészítő képzése. 

Az intenzív három hétvége különböző 

helyszíneken: Szegeden, Újkígyóson 

és Derekegyházon valósult meg. 

bővebben 
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