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KMNE-HÍRLEVÉL
2013. december
Kedves Nagycsaládos Barátaink!
Decemberi hírlevelünkben szeretnénk
tájékoztatni Titeket az elmúlt hónap
eseményeiről.
Soltész Miklós államtitkár látogatása
Elsőként, Soltész Miklós szociális és
családügyért
felelős
államtitkár
látogatásáról szeretnénk szólni. Az
államtitkár november 29-én tisztelt meg
minket látogatásával. A jó hangulatú
találkozón bemutattuk az egyesület
tevékenységét,
eddigi
munkáját.
Beszélgettünk a jövőbeni együttműködés
lehetőségéről, segítségét kértük a magyarukrán határon való átjutási nehézségek
orvoslásában.
OSA képzés
2 tagtársunk sikeresen befejezte az
Otthon
Segítünk
Alapítvány
(http://www.otthonsegitunk.hu/) által
indított önkéntes képzést Budapesten.
Gratulálunk nekik! Ha valaki szeretne az
alapítvány következő képzésen részt
venni, jelezze!
Közös program a Családhálóval
A Családhálóval (www.csaladhalo.hu)
közreműködve, szeretnénk egy közös
programot
elindítani,
amelyben

magyarországi családok keresnének
kárpátaljai testvér családokat. A tervek
között
közös
kirándulások,
vendégeskedések, táborok, találkozók stb.
szerepelnek. Hamarosan meghirdetésre
kerül a programba való jelentkezés
lehetősége.
Ajándékcsomagok érkeztek
Komáromból
December 13-án a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház Diakóniai Központja
515 db. ajándékcsomagot adományozott a
KMNE tagjainak. Az ungvári járásban
december 14-én került szétosztásra, a
beregszászi
járásban
15-én
(akik
megjelentek a beregszászi római katolikus
plébánián
megrendezett
karácsonyi
ünnepségünkön). A szőlősi és a munkácsi
járásokban, ill. a felső-tisza-vidéki
tagtársaink számára folyamatban van az
osztás
szervezése.
Amennyiben
valamilyen oknál fogva a gyerekeitek még
nem részesültek az adományban, kérlek
vegyétek fel a kapcsolatot a KMNE
irodavezetőjével (kmne2012@gmail.com,
+380958386256). A beregszászi járási
tagjaink a keddi és csütörtöki napokon
9:00-12:00 óra között személyesen, vagy
megbízott segítségével átvehetik a
csomagokat
a
KMNE
irodájában
(Beregszász, Rákóczi tér 6., az Arany Páva
étteremmel szemben).

Pályázataink
A jövő évi programok finanszírozására
több pályázatot adtunk be az elmúlt
időszakban: gyermeknapra, nyaralásra a
dédai tó partján, telefonos lelki elsősegély
telefonszolgálat beindítására, Otthon
Segítünk Alapítvány képzésen való
részvételre,
Szülő-Gyerek
Akadémia
megvalósítására (nemzetközi program
keretében).
II. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos
Nap
(2013. január 18.)
Szeretnénk meghívni Téged és Kedves
Családodat a KMNE 2014. január 18-án
9:00 órai kezdettel (közép-európai i. sz.)
megrendezésre kerülő II. Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládos Napjára, amelyen
minden
reménységünk
szerint,
díszvendégként
köszönthetjük
köreinkben Soltész Miklós szociális és
családügyért felelős államtitkárt. A
rendezvénynek ismét a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont. A
részletes programmal, meghívóval később
jelentkezünk.
Balatoni tábor a gyerekeknek
Az Erzsébet program keretében 8-15 éves
gyerekeket
várnak
Fonyóligetre
(Balaton) július 12-18. között (7 nap,6
éjszaka). Részvételi költség mindössze
1000 forint/fő! Ha érdekel a lehetőség
mielőbb jelentkezz!
Kérdőív a nagycsaládosaink
helyzetének felmérésére
Kérünk, ha még nem töltötted ki
kérdőívünket, ezt mihamarabb tedd meg
az alábbi oldalon:
https://docs.google.com/forms/d/1oGBHXscDQ
g0SjXWOdE_MlRA3gm4_K0vYk9qyqy0XCs/viewform

2014-ben tervezett programjaink
Január
Március

Május
Június
Július
Augusztus

II. Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládos Nap
(Beregszász)
Ingyenes szemészeti
vizsgálat
a KMNE tagjai számára
(Beregszász)
Baba- és Gyerekholmi Börze
(Beregszász)
Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládos Gyereknap
Nagycsaládos Tóparti
Pihenés (Déda)
Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládos Konferencia
Tábor (Kárpátok)

Terveink között szerepel még 2014
folyamán:
 Szülő-Gyerek Akadémia (UA, PL, CZ,
SK, HU),
 Telefonos Lelki Segély Szolgálat
létrehozása (Kárpátalja),
 Civil Karaván – Határok nélkül,
 Testvércsalád program
(Magyarország-Kárpátalja).
Az év folyamán a KMNE ingyenes
fogászati ellátást is szervez korlátozott
létszámmal, melyre az egyesület tagságát
várjuk.
Köszönjük, hogy bizalmatok jeléül
csatlakoztatok hozzánk. Reméljük, a 2014.
évben hasznosabb, még az ideinél is
eredményesebb munkát végezhetünk
értetek.
Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!
a KMNE elnöksége

