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A KIFÉ-s évekről 

Jubileumi sorozatunkban 20 éves 
történetünkre emlékezik vissza 
Szigeti Szabolcs, a KIFE egykori 

elnöke. 
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Számlázás változásai  

A Magyar Közlöny ez évi 89. számá-
ban június 30-án jelent meg a 
23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, a 
számla és a nyugta adóigazgatási 
azonosításáról, valamint az elektroni-

kus formában megőrzött számlák 
adóhatósági ellenőrzéséről. A rende-
let főszabályként 2014. július 1-én 
lép hatályba, de vannak októbertől, 
sőt 2015-ben hatályba lépő részei is. 
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Őszi merengő 

A KIFE Kerkai Jenő Népi Kulturális 

Tanodája (TÁMOP-3.3.9.A-12/2-

2012-0054) ismét benépesült szep-

tember elsejével, a nyári félárbocra 

eresztett vitorlát felhúztuk, és újult 

erővel, lelkesedéssel kezdjük meg 

tanodaprojektünk második évét. 
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Ajánlott hírek és aktuális 
pályázatok 

Szenior egyetem indul a Pázmány 

bölcsészkarán 

Családegyetem indul Szegeden 

Online marketing 

Az év honlapja 2014 verseny 

kiírása 

Teleház Katedra- Okostelefon a 

kiválasztástól az ügyintézésig 

képzés hirdetése 

Norvég Civil Támogatási Alap 

Senior vezetői ösztöndíjprogram 

(HAESF) 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt igénybejelentési felhívása 
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Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program – EFOP  

Magyarország számára 2014-2020 

között rendelkezésre álló uniós 

források felhasználásához elkészült 

és az Európai Bizottsággal történő 

hivatalos tárgyalásra benyújtásra 

került 7 operatív program a 

Széchenyi 2020 keretében. 
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Könyvajánló 

Schulz von Thun, Friedemann 

A kommunikáció zavarai és fel-

oldásuk 

Egymás megértése nem egyszerű 

dolog: akár a leghétköznapibb kom-

munikációs helyzetben – otthon, az 

iskolában, a munkahelyünkön, a 

piacon – is számtalan félreértés adód-

hat. De mi is történik tulajdonképpen 

bennünk és a másikban, amikor egy-

mással beszélünk? És hogyan kerül-

hetjük el a kölcsönös félreértéseket? 
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Újra indítjuk: 

Felnőttképzési csoportvezető 

képzés 2014 

Jelentkezést még elfogadunk! 

A KIFE immáron negyedik alka-

lommal szervezi meg a Felnőtt-

képzési csoportvezető képzését. 

A 128 órás (8X2 nap) képzés célja 

a résztvevők képessé tétele 

önkifejezésre, vezetésre, képzések 

generálására, megszervezésére. 

Tréningünk jellemzője a résztvevő 

központúság. 
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A KIFE II. kulturális 

közfoglalkoztatási programja 

Új munkatársunk - Kerekes Gellért 

beszámolója 

2014. szeptember 1.-jétől indult a 

KIFE második kulturális közfoglal-

koztatási programja. A program 

célja, hogy a KIFE ifjúságsegítői 

tevékenységébe bekapcsolódjunk, 

szakmai és szervezési munkájába 

be tudjunk segíteni. Emellett a Nem-

zeti Közfoglalkoztatási Irodától is 

kapunk kulturális feladatokat, vagyis 

a két feladat kiegészíti egymást. 
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