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Webinár szemináriumok a 

Talentumnál 

A Talentum Alapítvány 2015 őszén 

egy újfajta szolgáltatással szeretné 

képezni az érdeklődőket: a 

webinárral. A webinár egy modern 

és praktikus tanulási forma, hiszen 

otthonról, vagy az irodából is be 

lehet kapcsolódni az egyes 

webinárokba, nem szükséges el-

utazni. Novemberben a civil szektor 

égető kérdéseivel, az alternatív 

forráslehetőségekkel és a fenn-

tarthatósággal kapcsolatos webinárra 

invitáljuk az érdeklődőket. 

bővebben 

 

 

Mennyei derű 

Szentbeszéd 

A pap a misén így szól híveihez: … 

 

bővebben 

 

Évkezdet és évnyitó a Kerkai 

Tanodában 

Hosszú várakozás után örömmel 

mondhatjuk, hogy október elején új 

helyre költözött a Kerkai Jenő Tini 

Tanoda. Ezután régi és új 

tanulóinkat, munkánkat megismerni 

vágyókat Szegeden a Szent-

háromság utca 19. szám alatt 

várjuk hétfőtől péntekig délután 

14:00 és 18:00 között. 

 

bővebben 

 

 

Vitalitás Szatymazon 

Álmom az egység, a sokszínűség 

összhangja. Mikor elém került a 

“Vitalitás” néven futó projekt tavaly 

júliusban, éreztem, hogy itt a 

lehetőség hogy szellemi-anyagi 

támogatással tegyek egy lépést az 

álmom felé. 

bővebben 
 
 
 

Könyvajánló 

Patsch Ferenc SJ 

Katolikus spiritualitás - Tabuk 

nélkül 

A kötetben szereplő írások a 
katolikus spiritualitás nagy témáiról 
szólnak. De nemcsak hitről, 

imaéletről és hivatásról, hanem 
szexualitásról, párkapcsolatról és 
életmódról is. Meg még sok minden 
egyébről... Nagyon őszintén - tabuk 
nélkül! 
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Megújult a honlapunk 

2105. október 1-jétől a régi címen: 

www.kife.hu újra megtalálhatják 

honlapunkat régi és új tartalmakkal 

egyaránt. 

bővebben 

 

Kortárs szenior csoportvezetők 

képzése 

A kurzus fő célja az idősödő hazai 

társadalomban az olyan időskorú 

csoportvezetők kiképzése, akik a 

képzés után visszatérve saját 

környezetükbe saját csoportokat 

tudnak kialakítani az idősképzés 

területén. 
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Ajánlott hírek és aktuális 

pályázatok 

KÖSZ - pályázati lehetőség az Új 

Európa Alapítványnál 

Velux ösztöndíj – pályázat 

nemzetközi érettségit adó 

középiskolába 

Tanoda programok támogatása  –  

EFOP-3.3.1-15 

Norvég Civil Támogatási Alap 2015 

A Visegrádi Alap 2015-ös pályázatai 
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