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Véget ért a püspöki szinódus 

munkája Rómában 

2015. október 24-én, a záródoku-

mentum megszavazásával véget 

ért a püspöki szinódus munkája 

Rómában. A kilencvennégy pontból 

álló zárójelentést (Relatio Finalis) 

kétharmados minősített többséggel 

megszavazta a szinóduson részt 

vevő 270 püspök. Ferenc pápa sza-

vazást követően elmondott beszédét 

adjuk közre, amely nagyon jól össze-

foglalja a szinódus munkáját, és 

eredményét. 

bővebben 

 

 

TAGJAINK - más szemmel 

magunkról magunknak 

1. rész: Faludi Akadémia 

Minden évforduló visszatekintésre 

ad okot, de egyben előre is mutat, 

lehetőségeket rejt. A KIFE vezető-

sége az egyesület húszéves ju-

bileuma alkalmából tagszervezet 

látogatást folytat a 2015-ös évben. 

bővebben 

 

Kreatív műhelyek a Kerkai Jenő 

Tini Tanodában 

Novemberben a Tanoda műhely-

foglalkozásai teljes gőzzel elindultak. 

Ezen műhelyek tevékenységei a 

diákok érdeklődését tükrözik: közös 

megegyezés alapján tervezik meg a 

műhelyek programját és témáit. 

bővebben 

 

VITALITÁS – II. Koordinátor 

Találkozó 

„Vitalitás – Helyi családokkal a 

vidéki települések életéért” című 

projektünk keretein belül koordiná-

tor találkozókkal segítünk, amikor 

az 5 település helyi koordinátorai 

megoszthatják egymással munkáju-

kat, beszámolhatnak programjaikról 

és tapasztalataikkal segíthetik 

egymást a jövőben. Az első ilyen 

találkozó Csongrádon, májusban 

valósult meg, a második pedig 

Szatymazon, november 15-én a 

Dankó Pista Művelődési Házban. 

bővebben 
 
 
 
 

Könyvajánló 

Voigt Vilmos 

Jelek és vallások 

A szemiotika, a jelek tudománya a 
világ megértése szempontjából 
többszörösen is kulcsfontosságú 
tudomány. Először is az ember 
egyik leglényegesebb tulajdonsága, 
hogy jelhasználó lény, s a 

szemiotika, mint ez a könyv is 
bemutatja, ezt a természetét 

elemzi, s s feltárja a jelhasználat 
legfőbb törvényszerűségeit. 
 

bővebben 

 

Mennyei derű 

Kommenteléshez van alatta hely? 

 

bővebben 

 

A KIFE 2015. november 17-én 

tartotta idei harmadik köz-

gyűlését. 

Az egyesület jubileumi évet ült, a 

szervezet húszéves fennállását 

ünnepelte az idei évben. 

Az őszi közgyűlésen 24 fő vett 

részt, akik személyében 4 tag és 16 

tagszervezet képviseltette magát. 

bővebben 

 

Ajánlott hírek és aktuális 

pályázatok 

KÖSZ - pályázati lehetőség az Új 

Európa Alapítványnál 

Megnyílt a krakkói Ifjúsági 

Világtalálkozó magyar honlapja 

Safer Internet Program 

Velux ösztöndíj – pályázat 

nemzetközi érettségit adó 

középiskolába 

KAAD –  Kelet-Európa program 

ösztöndíj  

Az Európai Bizottság közzétette az 

Erasmus+ program pályázati 

felhívásait a 2016-os évre 

vonatkozóan. 

Tanoda programok támogatása  –  

EFOP-3.3.1-15 

Norvég Civil Támogatási Alap 2015-

ös pályázatai 

Pályázat digitális médiához 

kapcsolódó innovációs projektek 

támogatására 

bővebben 
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