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A KIFÉ-s évekről 

Jubileumi sorozatunkban 20 éves 

történetünkből a 2005-ben alapított 

Kerkai-díj jelentőségéről emlékezik 

meg Dr. Laurinyecz Mihály atya. 

bővebben 

 

Tisztségviselő-választás  

az Európai Katolikus Felnőttképzési 

Szövetségnél  

2014. október 28-án választotta 

meg tisztségviselőit a következő 4 

évre az Európai Katolikus Felnőtt-

képzési Szövetség (FEECA). A KIFE 

ügyvezetője, mint magyarországi 

delegált, a FEECA-ban a következő 

4 évben is alelnöki funkciót lát el.  

bővebben 

 

 

Osztrák önkéntesek 

Magyarországon II. turnus 

Október 19-étől 26-áig négy 

osztrák időskorú önkéntes érkezett 

Szegedre Grundtvig Senior 

önkéntes csereprogram keretében.  

bővebben 

 

 

Ajánlott hírek és aktuális 
pályázatok 

Mit is „vihetünk haza” mi a rendkívüli 

szinódusból? 

Hazánkba érkezik az ifjúsági világ-

találkozók keresztje. 

KAAD–Kelet-Európa program ösztöndíj 

Visegrádi Alap 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt igénybejelentési felhívása 

 

bővebben 
 

 

Első események „Vitalitás – Helyi 

családokkal a vidéki települések 

életéért” projektünkben 

Vitalitás projektünk előkészületei 

után megkezdődtek az események. 

Októberben megszervezésre került 

Szegeden a helyi koordinátorok 

felkészítő képzésének első alkalma, 

valamint Csongrádon megvalósult 

az első lakossági fórum. 
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Könyvajánló 

Martin, James SJ  

Mennyei derű 

Öröm, humor és nevetés a lelki 

életben, 

avagy  „Attól, hogy valaki vallásos, 

miért ne lehetne jó a humora?” 

bővebben 

 

Októberi körkép 

A KIFE gondozásában működő Kerkai 

Jenő Népi Kulturális Tanoda (TÁMOP-

3.3.9.A-12/2-2012-0054) fennállása 

óta egyik legeseménydúsabb hónap-

ját tudhatja maga mögött. Az október 

a folyamatosan őszbe forduló, lehulló 

falevelek alatt megnyugvó hónap, 

amikor már szemük sarkából észlelik 

a gyerekek, hogy bizony elmúlt a 

nyár, még a csalóka, jó idővel 

szabadba hívogató szeptember is, és 

ideje, hogy a tanulásé és a kemény 

munkáé legyen a főszerep. Nos, ez az 

október nem teljesen ilyen volt. 

bővebben 
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