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A KIFE huszadik évfordulójára 

kapott ajándékok … 

/Beszámoló a KIFE jubileumi köz-

gyűléséről/ 

Már egy évvel ezelőtt (2014 már-
ciusában) megtalálhatta a kedves 

olvasó az első beszámolót a KIFE 
rögös útjának első éveiről, s azóta 

minden hónapban egy-egy időszak, 
esemény, kapcsolat bemutatását 
tettük közzé, mely által igyekeztünk 
képet adni a régi időkről és közelebb 
vinni Önökhöz a KIFÉ-t. 

A jubileumi év lezárásának utolsó 
mozzanata a 2015. április 14-én 

megrendezett jubileumi közgyűlés 
volt. 
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Mennyei derű 

Gyónás 

Belép egy idős ember a gyóntató-

fülkébe.... 
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Bonvivánok és primadonnák 

Bizony, nagy a sürgés-forgás, készü-
lődés a Kerkai Jenő Népi Kulturális 
Tanoda (TÁMOP-3.3.9.-A/12/2-2012-
0054) háza táján, mely a KIFE 
pályázata révén valósul meg. Szín-

darab próba szerdánként, táncpróba 
péntekenként és egy-egy énekpróba 

a köztes napokon; diákok és műhely-
vezetők megfeszített munkája azért, 
hogy valami igazán különleges prog-
rammal ajándékozzuk meg támoga-

tóinkat a tanoda javára tartandó 
Jótékonysági Bálon. A következőkben 
két főműhelyünket mutatjuk be 
részletesebben. 
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Ajánlott hírek és aktuális 

pályázatok 

Képzésszervezés A-tól Z-ig 

Politikai képzés pályakezdőknek 

Németországban 

Egy az érték! 

KAAD–Kelet-Európa program ösztöndíj 
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Katolikus felnőttképzés és az új 

média 

Az Európai Katolikus Felnőttképzési 

Szövetség (FEECA), melynek magyar-
országi tagja a KIFE, április 22-23-án 
a németországi Kölnben tartotta idei 
nemzetközi szakmai napját.  
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Könyvajánló 

Moreno, Megan A. 

Szex, drogok, Facebook 

A könyvet alcímében a szülőknek 

ajánlja a szerző, de tanulmánya min-

den fiatalokkal, közösségekkel foglal-

kozó szakember, pedagógus számára 

is segítséget, fontos ismereteket nyújt 

az internet használatának előnyeiről, 

lehetséges veszélyeiről 
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Vitális-e a Vitalitás Csongrádon? 

2014 őszén a „Vitalitás - helyi csa-

ládokkal a vidéki települések éle-

téért” című projekt sikeres neve-

zéssel, erősnek tűnő érdeklődéssel, 

leendő aktivitással és motivációval 

Csongrádon is kezdetét vette. Ezt 

követően 5-6 fős kezdeti szervezői 

maggal október, november, január 

és február hónapokban eredménye-

sen megvalósítottuk 4 lakossági fóru-

munkat. 
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Az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program – EFOP -2015 

Április 10-én közzétételre került az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program, az EFOP 2015. évre szóló 

fejlesztési kerete (1210/2015. (IV. 

10.) Kormány határozat), amely 

alapján ismerté vált az idei éves EFOP 

pályázati felhívások menetrendje, 

azaz a várható megjelenés ideje és 

azok keretösszege.  
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