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Fejben dől el! Na, de kinek a 

fejében? 

Sokszor találkozunk azzal a kijelen-

téssel, hogy valami fejben dől el. 

Egyszerű kimondani, de a kérdés 

ott marad: kinek a fejében dőlnek 

el a dolgok? A vezetőkében, vagy a 

követőkében? Az agy hogyan for-

málja a gondolatainkat vagy a 

gondolataink formálják az agyunkat?  

bővebben 

 

Védtük a Földet határokon át! 

2016. november 26-27-én 

rendeztük meg a Föld védelmében 

határokon át elnevezésű 

nemzetközi workshopunkat. Fiatal 

résztvevőink Vajdaságból és 

Erdélyből érkeztek, valamint 

Szegedről és környékéről. 

bővebben 

 

Könyvajánló 

Papp Miklós 

A jó és a rossz között  

Az életvezetés etikája  

Könyv a döntésekről, az életvezetés 

stratégiájáról. 

bővebben 

 

„Quo Vadis Europa?“ 

FEECA szakmai nap 

Litvánia fővárosában, Vilniusban, 

2017. április 24-26. között rendezi 

meg az Európai Katolikus Felnőtt-

képzési Szövetség az éves szakmai 

rendezvényét, amelynek témája a 

megváltozott Európa jelenlegi 

helyzete. 

bővebben 

 

 

We Wish a better World 

2016. november 24-25.-én kez-

dődött el az első szakmai talál-

kozóval az a 22 hónapos projekt, 

amely a seniorok számára tanulási 

lehetőséget biztosít a digitális 

világban való eligazodásban. A 

projekt főkoordinátora a Dél-alföldi 

Teleházak Regionális Közhasznú 

Egyesülete, a projektben a KIFE 

partnerként vesz részt. 
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Beszámoló az időskorúaknak 

foglalkozást tartó kortárs 

csoportvezetők találkozójáról 

Egy év telt el azóta, hogy részt 
vettünk a KIFE által szervezett 
képzésen, ahol megismerkedhettünk 
az Ausztriában jól bevált, több 

panelből álló, színes interaktív fog-

lalkozások vezetésének módszerei-
vel és elkezdtük keresni a lehető-
séget ennek gyakorlati megvalósí-
tására. 
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Ajánlott hírek 

és aktuális pályázatok 

Kalazanciusi jubileumi évet kezdenek 

a piaristák 

Bűnmegelőzési projektek megvaló-

sítása 

Pályázati támogatások egyházak 

számára 

Felzárkóztató szoftverek ingyenes 

kipróbálása – Balázs-Diák Kft/EFOP-

3.3.1-15 

Pályázat képzések, tanfolyamok 

kedvezményes bemutatására 

Egyes egyházi oktatási infrastruk-

turális fejlesztések – EFOP-4.1.1.-15 

Társadalmi célú vállalkozások ösztön-

zése – GINOP-5.1.3.-16 

Szemléletformálási programok – 

KEHOP-5.4.1 
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Újra indul a Tanoda 

A 2016-os tanévzárón nagy re-

ményeket fűztünk az induláshoz. 

Bíztunk benne, hogy ismét újult 

erővel és hatalmas lelkesedéssel 

vethetjük bele magunkat a tanodai 

életbe. A diákok s természetesen 

mi, mint szervezők is, nagy iz-

galommal vártuk az eredményt. 

Végül, bár egy kis késéssel, meg-

kaptuk a jó hírt: megnyertük azt a 

pályázatot, amely biztosítja a 

következő 2 évben a tanodai 

működést. 
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Mennyei derű 
Tünetek 

A gyerekek arról tanulnak… 

bővebben 
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