
 

 

KIFE XX. ÉVFORDULÓ 

A születésnapoknál az X-ek megjelenése mindig nagy sóhajokat vált ki. A szülők örülnek, hogy a 

gyerek már tíz éves, megkapja a nagyoknak járó első ajándékokat is. A húszas évek kezdete a 

gondtalan fiatalság mérföldköve. Innentől már nem számoljuk azokat a bizonyos X-eket, mert tudjuk, 

hogy ezek gyarapodásával egyre bölcsebbek leszünk és a számok már nem számítanak. 

http://kife.hu/images/kife_20/14_01_05_evfordulora.pdf 

 

 

A KIFE első éveiről 

A KIFE 20. évfordulójának kapcsán emlékszik vissza a kezdetekre Horváth József atya, aki 

szervezetünk első elnöke volt. 

http://kife.hu/images/kife_20/14_03_02_evfordulora.pdf 

 

 

A KIFÉ-s évekről 

A KIFE 20. évfordulójának kapcsán emlékszik vissza Kovács László, aki szervezetünk munkatársa, 

ügyvezetője, elnökségi tagja volt. 

http://kife.hu/images/kife_20/14_04_02_evfordulora.pdf 

 

 

Így született a KIFE 

A KIFE 20. évfordulójának kapcsán emlékszik vissza Philipp Wiesehöfer úr, aki a német katolikus 

felnőttképzés képviseletében vett részt a KIFE megalapításában. 

http://kife.hu/images/kife_20/14_05_01_evfordulora.pdf 

 

 

A KIFE első évei 

20 éves a KIFE. Jubileumi cikksorozatunkban a kezdetekre emlékszik vissza Gesztes Olympia, a KIFE 

első ügyvivője. 

http://kife.hu/images/kife_20/14_06_04_evfordulora.pdf 

 

 

Történetünkről 

Jubileumi sorozatunkban történetünkre emlékezik vissza Gábor Miklós a KIFE elnöke, 2001-2009 

között, jelenleg az elnökség tagja. 

http://kife.hu/images/kife_20/14_08_02_evfordulora.pdf 
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A 20 évről 

Jubileumi sorozatunkban 20 éves történetünkre emlékezik vissza Szigeti Szabolcs. 

http://kife.hu/images/kife_20/14_09_04_evfordulora.pdf 

 

 

A Kerkai díj a díjazott szemével 

Jubileumi sorozatunkban 20 éves történetünkből a 2005-ben alapított Kerkai-díj jelentőségéről 

emlékezik meg Dr. Laurinyecz Mihály atya. 

http://kife.hu/images/kife_20/14_10_06_evfordulora.pdf 

 

Egy együttműködés margójára 

Jubileumi sorozatunkban 20 éves történetünkből a Béres Zoltán a Vajdasági Civil szövetség elnöke 

emlékezik eddigi együttműködésekről a KIFÉ-vel. 

http://kife.hu/images/kife_20/14_11_02_evfordulora.pdf 

 

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. 

http://kife.hu/images/kife_20/14_12_02_evfordulora.pdf 

 

A 20 éves KIFE köszöntése 

Jubileumi sorozatunkban Dr. Alois Becker a FEECA elnöke köszöntőjét közöljük. 

http://kife.hu/images/kife_20/15_01_02_evfordulora.pdf 

 

„Csak aki változik, marad hű önmagához” 

Jubileumi sorozatunkban B. Balogh Editnek a KIFE ügyvezetőjének visszatekintő írását olvashatják. 

http://kife.hu/images/kife_20/15_02_02_evfordulora.pdf 

 

 

A KIFE második évtizedéről 

Lindeisz Ferenc a KIFE jelenlegi elnöke az utóbbi évek munkásságáról és projektjeiről számol be. 

http://kife.hu/images/kife_20/15_03_02_evfordulora.pdf 
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