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Friss hírek Kedvencek

„Út-Mutató” - segítség a hajléktalanoknak «
Küldés:     Facebook    Twitter    iWiW    E-mail

 Az utcán élő emberek helyzetének javítását tűzte
ki célul a Kríziskezelő Központ legújabb
programja. Az unió által finanszírozott projektben
összesen 35 hajléktalan ember vehet részt,
akiknek a a lakhatását támogatják, akár szállón
vagy albérletben is.

Elolvasom a teljes cikket...
Fehérvár TV, 2012. július 23. hétfő 20:27

Like 134 people like this.

Új hozzászólás

Mondd el a vélményedet a fenti cikkről:

Hozzászólások

Még nem érkezett egyetlen hozzászólás sem!
Mondd el a véleményed elsőként!

Egységes közoktatás-irányítási rendszert építenek

Elhunyt Takács József, a Dunaferr kézilabdacsap

Feladta magát a rácalmási férfi gyilkosa

Kézilabda: ellenfél az élvonalból

Rocksztár leszek, Mama! – Fülek

Erzsébet utalványt kapnak a gyermekvédelmi ke

Rendhagyó történelemóra a Városházán a 2013-

Zsaruhír: Tácon találták a lányt

DVSI: hibátlanul elsők

"Különös kegyetlenséggel gyilkolt..."

Erzsébet utalványt kapnak a gyermekvédelmi
kedvezményben részesül ők«
 Székesfehérvár jegyzője ezúton is tájékoztat minden
érintettet, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak számára - a jogszabályban
előírtak szerint - Erzsébet-utalványt biztosít. (Fehérvár TV)

Rendhagyó történelemóra a Városházán a
2013-as Emlékév jegyében «
A 2013-as Szent István Emlékév részeként a fehérvári
iskoláknak szervez rendhagyó történelemórákat a város
önkormányzata. A résztvevők érdekes formában,
múzeumpedagógusok közreműködésével ismerkednek meg
Székesfehérvár történelmével. Az első óra keretében a
Hétvezés Általános Iskola 5... (Fehérvár TV)

Feladta magát a rácalmási férfi gyilkosa «
Megöltek egy férfit Rácalmáson, a bűncselekményről az
elkövető tett bejelentést a rendőrségen – közölte a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitányság kedden. (Fehérvár TV)

Zajfórumra várják a fehérváriakat «
  A nemrég elkészült zajtérkép alapján megkezdődik
Székesfehérváron egy zajcsökkentési intézkedési terv
összeállítása, melybe a szakemberek mellett a lakosságot
is szeretné bevonni az önkormányzat szerdán 13 órától a
Hiemer-házban. (Fehérvár TV)

Rádiós tanfolyam a Táska Rádiónál «
Iskolások számára hirdetett rádiós tanfolyamot a Táska
Rádió a Lánczos Kornél gimnáziumban. A kurzuson a
fiatalok megismerkedhetnek a rádiós munka alapjaival és a
vizsgaműsor elkészítése után részt vehetnek az
adáskészítésben is.  (Fehérvár TV)

Zöld gondolkodásra nevelik a diákokat «
A Gaja Környezetvédő Egyesület 2002-ben rendezte meg
az első Zöld suli konferenciát. Az eseményre rendszeresen
meghívják a város oktatási intézményeinek diákképviselőit
tanáraikkal együtt. (Fehérvár TV)
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Vállalkozói Hitel
1 éves futamidő, akár 25 millió Ft hitelkeret,

gyors hitelbírálat!
www.budapestbank.hu/SzechenyiKartya

„Út-Mutató” - segítség a hajléktalanoknak - Animare hírek http://hirek.animare.hu/ut_mutato_segitseg_a_hajlektalanoknak+1027336...
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