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„Csak aki változik, marad hű ön-

magához” 

Jubileumi sorozatunkban B. Balogh 

Editnek a KIFE ügyvezetőjének 

visszatekintő írását olvashatják. 

bővebben 

 

 

A gyermeklét misztériuma  

Szatymazi koordinátorunk írása 

Hiszem, hogy mindannyiunk szívében 

ott él a vágy, hogy olyan családban, 

olyan közösségben, olyan faluban, 

olyan országban, olyan földön és 

olyan világban éljünk, ahol őszinték 

és önmagunk lehetünk, ahol nem 

ítélnek meg minket és mi sem ítélünk 

meg másokat. Ahol nem fordulnak el 

tőlünk, ha szenvedünk, és együtt 

örülnek velünk, ha örvendezünk.  

bővebben 

 

 

 

 

Vitalitás hírek – február 

a lakossági fórumok hónapja 

A közösségi család műhelyek 

településeiken lakossági fórumokat 

tartanak, annak érdekében, hogy 

ismertessék a Vitalitás projektet, 

illetve felmérjék a lakosok igényét, 

bevonják őket munkájukba. A 

projektgeneráló fórumok küldetése, 

hogy a kistelepülés lakosai 

megszólításra kerüljenek, és 

együtt, közös erővel tervezzék meg 

a programokat. 

bővebben 

 

Részvétel az Időskorú önkéntes 

programban, beszámol: 

Friedereike Lausegger  

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 

Egy az érték! 

KAAD–Kelet-Európa program ösztöndíj 

Erasmus+ 2015 

Felnőttoktatási munkatársak 

mobilitása 

Stratégiai partnerségek 

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP – 
2015 

Civil szervezetek működési célú 
támogatása 2015.  

Civil szervezetek szakmai 
programjának támogatása 2015. 

 

bővebben 
 

 

Könyvajánló 

Schulz von Thun, Friedemann: 

Kommunikációs stílusok 

Munka, emberi és párkapcsolatok, 

mindennapi élet: egyfolytában 

kommunikálunk egymással, de még a 

legegyszerűbbnek tűnő helyzetek is 

rejtenek buktatókat. Nem elég 

megfelelően kifejezni, meg is kell 

értetni magunkat − és akkor a másik 

ember megértéséről még nem is 

beszéltünk! 

bővebben 

 

Farsangi slágerbazár 

Érdekes megfigyelni az idő körfor-

gását nem csak egy ember, hanem 

egy tanoda életében is. Visszatekintve 

mondhatjuk, hogy annyi programot 

szerveztünk, annyi új ismeretség és 

barátság köttetett, oly sok közös 

emlék fűz össze bennünket, hogy 

365 nap kevésnek is tűnik. Pedig 

egy éve, hogy rendeztünk első 

farsangi mulatságunkat a Kerkai 

Jenő Népi Kulturális Tanodában, s 

íme, 2015 februárjában ismét el-

érkeztünk ehhez az ünnephez. 

bővebben 

 

Mennyei derű 

Isten arca 

Egy apáca ujjfestést tanít első 

osztályos diákjainak.  

bővebben 
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