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KIFE KÖZGYŰLÉS 

Az idei tavaszi közgyűlését Egyesüle-

tünk 2016. 05. 19-én 10.30-tól tar-

totta. A közgyűlés elfogadta az el-

múlt év beszámolóját és a KIFE 2015 

évi közhasznúsági jelentését. 

A következő közgyűlés időpontja: 

2016. november 23 lesz. 

 

 

Lassan itt az év vége a Tanodá-
ban 

2015 nyarán még nem tudtunk 

semmi biztosat a tanoda jövőjével 

kapcsolatban, de utána szerencsére 

megadatott a lehetőség, hogy egy új 

kezdet keretében a Kerkai Jenő Népi 

Kulturális Tanoda és Talentum Tini 

Tanoda egyesítésével, Kerkai Jenő 

Tini Tanoda néven egy évvel meg-

hosszabbítsuk a már elkezdett 

munkát.  

bővebben 

 

Mennyei derű 

„Kedves Isten! 

bővebben 

 

Élménybeszámoló 

B. Balogh Edit, a KIFE képvise-

letében vett részt a Going Inter-

national – Europe at your reach 

című nemzetközi együttműködési 

konferencián  Tallinban,  Észtország-

ban  2016. május 22-25. között. A 

konferencia számos új projekt-

ötletet és kapcsolatot hozott a 

KIFE-nek és tagszervezeteinek. 

bővebben 

 

Könyvajánló 

McGonigal, Kelly 
A stressz napos oldala 

Miért jó a stressz, és hogyan bánjunk 

vele ügyesebben? A stresszel való 

helyes bánásmód útmutatója, avagy 

lehet, többé nem kell a stressz miatt 

stresszelnünk! 

bővebben 

 

Bemutatkozik az iroda új 
szakmai asszisztense 

A Nemzeti Művelődési Intézet IV. 

Kulturális Közfoglalkoztatási Program-

jában lehetőség nyílt újabb 1 fő 

munkatárs felvételére irodánkba, ahol 

szakmai asszisztensként fog munkát 

végezni. 

bővebben 

 

Senior képzés képzői szemmel 

A tanítási szezon zárultával Dömötöri 

Melinda trénert kértük meg, hogy 
értékelje az elmúlt tanév Senior 
képzéseinek tanulságát. Az ő be-
számolóját olvashatják: 

bővebben 

Ajánlott hírek 
és aktuális pályázatok 

Kána Hét – Szánjunk időt házas-

társunkra 

Lelkes Napok 2016 – A lélek szava 

Mária Maraton  

2016. június 18-tól július 10-ig 

Jelentkezés a krakkói Ifjúsági Világ-

találkozóra  

Szent Márton év 

A Nemzeti Kulturális Alap Szakmai 

Kollégiumainak érvényes pályázati 

felhívásai és határidők 

bővebben 

 

A Családi Életre Nevelés 
nyomában… 

Korábban, hírlevél cikkünkben már 

írtunk a Kerkai Jenő Tini Tanodában 

megvalósuló Családi Életre Nevelés 

szeminárium sorozatról, májusban 

eljött az idő, hogy szomorúan, de 

megtartsuk utolsó foglalkozásunkat a 

gyerekeknek. 

bővebben 

 

Felemelő szeretet – éld át és 
add tovább! 

2016. július 9-10-én rendezi meg a 

Szombathelyi Egyházmegye a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia, a 

magyar állam, valamint Szombathely 

Megyei Jogú Város támogatásával 

Szent Márton születésének 1700. 

évfordulója alkalmából a Szent 

Márton Találkozót a szombathelyi 

Emlékmű-dombon.  

bővebben 
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