KMNE-HÍRLEVÉL
2016/01. szám
2016. február 20.

KEDVES NAGYCSALÁDOS BARÁTAINK!
A soron következő hírlevelünkben a következőkről szeretnénk beszámolni neked:

1.
2.
3.
4.
5.

2016-os évi programajánló
Bababörze és Családi Vásár - március 12! JELENTKEZZ!
III. Munkaland-járat
Horgász-suli a KMNE-nél! JELENTKEZZ!
Zenés baba-mama klub! JELENTKEZZ!

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2015-ös évi beszámoló a KMNE működéséről
KMNE Karácsony: December 19-20.
IV. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap - Január 9.
Családlánc szervezetek találkozója január 20-22.
Helyi összekötők találkozója Beregszászban - Január 23.
II. Munkaland-járat a KMNE-nél
Házasság hete 2016. 02. 07. - 14.
Országházi látogatás Budapesten

14.
15.

“Életmese” történetírói pályázat
Apa-fia pályázat

16.
17.
18.
19.

KMNE családi fotók minden tagcsaládtól
A “KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány pályázata
KMNE Vándorbölcső
KMNE felmérés - 2016

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nagycsaládos műsor működik a Pulzus rádióban
Folyamatosan működik a jogsegély szolgálat egyesületünknél!
A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
Éves tagsági díj
Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján
Szoptatási tanácsadás kismamák számára

1. 2016-os évi programajánló
KMNE 2016-os évi programtervezete
№

Programok megnevezése

Dátum

Helyszín

JANUÁR
1

IV. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap

2016.01.09.

Beregszász

2

KMNE helyi felelősök találkozója

2016.01.16.

Beregszász

Vándorbölcső átadás

2016.01.19.

Beregszász

Családlánc szervezetek találkozója

2016. 01. 20-22.

Beregdaróc

3

FEBRUÁR
4

Munkaland-járat

2016.02.05.

Beregszász

5

Házasság hete rendezvény Kárpátalján

2016 . 02. 08. - 12

Kárpátalja

6

Házasság Világnapja, Országház

2016.02.12.-14.

Budapest

2016.03.12.

Beregszász

MÁRCIUS
7

Bababörze és Családi Vásár

Szervezés alatt

Munkaland-járat
ÁPRILIS
8

Édesanyák hete

2016. 04. 25 - 2016.
05.01.

Beregszász

Helyi összekötők találkozója

2016.04.30.

Beregszász

2016.05.15.

Nagyberegi helyi
rendezvény

MÁJUS
9

Nagycsaládos nap
JÚNIUS

10

Biciklitúra

2016.06.04.

Beregszász és környéke

11

Bababörze

2016.06.11.

Beregszász

12

Ciklus Show/Titkos küldetés

2016.06.20-24.

Kárpátalja

13

Kézműves napok

2016.06.1 - 2016.
08.18.

Felsőtiszavidéke

14

Vándorbölcső átadás

még incs pontos dátum

Beregszász

JÚLIUS
15

Önkéntes nap

2016.07.09.

Beregszász környéke

16

KMNE Lovastábor Nagyszőlősön

2016. 07. 18. - 22.

Nagyszőlős

AUGUSZTUS
17

Honismereti kirándulás

2016.08.06.

Kárpátok

18

Kárpát-medencei Családszervezetek SZövetsége
15 éves jubíleumi rendezvénye

2016.08.17.-21.

Kolozsvár

19

Nyárbúcsúztató és közgyűlés, este Rock opera

2016.08.27.

Beregszász

2016.09.10.

Beregszász és környéke

SZEPTEMBER
20

Biciklitúra

21

Bababörze

2016.09.17.

Beregszász

22

Gyalogos túra

2016.09.24.

Kárpátok

OKTÓBER
23

Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban

2016. 09. 30- 2016. 10.
2.

Vodohray hotel,
Beregszentmiklós

NOVEMBER
24

Házaspárok hétvégéje

25

Vándorbölcső átadás

2016. 11. 11-13

Miskolc
Beregszász

DECEMBER

26

KMNE Karácsonyi ünnepségek/csomagosztások

2016. 12. 17-18

Beregszász, Munkács,
Ungvár, Nagyszőlős

2. BABABÖRZE ÉS CSALÁDI VÁSÁR - MÁRCIUS 12.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete és a
Kezünkben a Jövő Alapítvány március 12-én tartja az
idei év első Bababörzéjét. A változás annyi az eddigi
bababörzékhez képest, hogy nem csak használt
ruhaneműt lehet majd áruba bocsátani, hanem Családi
Vásár keretében a KMNE és a Családláncba tartozó
többgyerekes családok elhozhatnák saját kezüleg
készített dolgaikat.
Várjuk a jelentkezőket!
Asztalfoglalás a KMNE elérhetőségein lehetséges!

3. III. MUNKALAND-JÁRAT
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete önkéntes Munkaland-járat vezetőket
keres. Munkaland-járat vezető bárki lehet, aki
szeretettel végzi a szakmáját, hivatását és
szívesen bemutatná a munkahelyét, a
munkafolyamatot kíváncsi, mindenre fogékony
gyerekcsoportoknak. Jelentkezni a következő
linkre
kattintva
lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1KrKYNIjxU
pVVwCM_wohPgffOX11labSBZxRI4ygjw9A
/viewform
Tájékoztatásért
jelentkezzen
itt:
tel:
+380958386256, +380995580392; e-mail:
kmne2012@gmail.com

4. HORGÁSZ-SULI A KMNE-NÉL
Pecázni szeretők figyelmébe!
Új lehetőség nyílik azok számára, akik szeretik a
természetet, szeretnének pecázni, de nem igazán
tudják, hogy is kellene belekezdeni, vagy hogyan
kell jól csinálni. A Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok
Egyesülete
Horgász-sulit
(szakkört) indít azon gyerekek számára, akik
szeretnék megtanulni a pecázás csínját-bínját. 9 év
felettiek jelentkezését várjuk, a péntekenként du 3kor kezdődő alkalmakra.
Jelentkezni a KMNE elérhetőségein lehet:
tel: +380958386256, +380995580392; e-mail:
kmne2012@gmail.com
Jelentkezzetek bátran!

5. ZENÉS BABA-MAMA KLUB
Szeretnénk felhívni minden kedves anyuka
figyelmét, hogy április 7-én (csütörtöki nap) 10.30
órakor Zenés Baba-Mama Klub indul a KMNEnél. Várjuk azoknak az anyukáknak a
jelentkezését, akiknek gyermekük 0-3 éves.
Klubunk célja a közösségi élmény mellett a
játékos, zenés, éneklős fejlesztés, továbbá az
anyukáknak
is
lehetőséget
biztosít
tapasztalatcserére, beszélgetésre is.
Jelentkezni a KMNE elérhetőségein, telefonon és
e-mail-ben lehet!
JELENTKEZZETEK BÁTRAN!

6. 2015-ÖS ÉVI BESZÁMOLÓ A KMNE MŰKÖDÉSÉRŐL
Kedves Tagok!
Elkészült a tavalyi év összefoglaló leírása, beszámolója,
amit a KMNE elnöksége jóváhagyott. Akit érdekel, hogy
mi történt a KMNE-ben a tavalyi év folyamán,
megtekintheti a honlapunkon az alábbi linkre kattintva:
http://kmne.org.ua/hu/beszamolo-kmne-2015-evimukodeserol…
Köszönjük, hogy velünk voltatok az elmúlt évben és részt
vettetek programjainkon!
Üdvözlettel: KMNE

7. KMNE KARÁCSONY: DECEMBER
19-20.
Lezajlott a 2015-ös év utolsó programja is a
nagycsaládosok egyesületénél. A KMNE
Karácsony keretein belül átadtuk a
pályázataink nyerteseinek ajándékát, valamint
a
járásonként
megtartott
karácsonyi
rendezvényeken ünnepi műsorral, kézművesfoglalkozással és ajándékokkal vártuk az
ellátogató családokat.

8. IV. KÁRPÁTALJAI MAGYAR
NAGYCSALÁDOS NAP - JANUÁR 9.
Január 9-én negyedik alkalommal rendeztük meg az
immár hagyományossá vált rendezvényünket, a
Kárpátaljai Családi Napot. A programnak ismét a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott
otthont. Színes programmal készültünk úgy a felnőttek,
mint a gyerekek számára. A köszöntőket követően a
szülők külön foglalkozásokra kísérték a gyerekeket, a
felnőtteknek Léder László és Telek Péter Pál tartott
előadást a férfivá válás, valamint az apaság témában. Az
előadás témáit ebéd után kiscsoportokban beszélték meg
a szülők, akik így jobban megismerhették egymást és
önmagukat is.
Mindeközben Szilágyi Gabriella a kisgyerekes
anyukáknak tartott ringató foglalkozást. A gyerekek is
változatos programokon vehettek részt. Idén is külön
lehetőséggel készültünk a különböző korosztályú
gyerekek számára. Megtekinthették Csernik Szende
mesemondó-lábbábos előadását, kézműveskedhettek, a
kiskamaszok cserkészjátékokon vehettek részt, majd
megnézhették A Boldog Herceg című színdarabot a
beregszászi református hittancsoport előadásában.

A nagykamaszokkal délelőtt trénerek foglalkoztak: a
lányokkal a Pure Fashion, a fiúkkal Gogola István
pszichológus, ebéd után pedig korcsolyázhattak
Beregszász Főterén. A Csörömpölő Együttes koncertje és
táncháza zárta a napot.
Az eseményen közel 500-an vettek részt.
Köszönjük, hogy eljöttek!

9. CSALÁDLÁNC SZERVEZETEK TALÁLKOZÓJA JANUÁR 20-22.

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) Családlánc programjának kárpátaljai tagjai
háromnapos képzésen vettek részt január 20−22. között Beregdarócon.
A résztvevők az első napon egymással és az
általuk képviselt szervezetekkel, azok
programjaival
ismerkedtek
meg.
A
következő nap a munkahelyi és szervezeti
kiégésről, a passzivitásról és a motiváció
lehetőségeiről szólt. A téma feldolgozásához
a nyíregyházi Inspi-Ráció Egyesület
segítségét kérték a szervezők. Az egész napos
munkát az egyesület trénere, Szép Éva
facilitátor, szervezetfejlesztő, tanácsadó,
coach vezette.
A képzés harmadik, záró napján a
Családláncban betöltött szerepeket, a
jövőbeli feladatokat és célokat, valamint az
együttműködés lehetőségeit vázolták fel a
résztvevők.
10. Helyi összekötők találkozója Beregszászban Január 23.
2016. január 23-án megtartottuk a helyi összekötők
találkozóját Beregszászban, mely során egy szorosabb
kapcsolat kialakítását kezdeményeztünk azokkal a
tagjainkkal, akik vállalták a helyi összekötő szerepét
lakóhelyükön, valamint megismertettük őket azokkal a
feladatokkal, melyekkel segíteni tudnák munkánkat.
A KMNE számára fontos, hogy minden településről legyen
egy olyan személy, akivel folyamatosan kapcsolatban
állhat, ezért is köszönjük az összekötőknek, hogy
vállalkoztak erre a feladatra és részt vettek a
megbeszélésen.

A következő találkozó időpontja: 2016. április 30.
Biztatunk mindenkit, hogy aki szeretne helyi
összekötő lenni, vagyis tevékenyen részt szeretne
venni a KMNE munkájában, bátran jelentkezzen
elérhetőségeinken!
Várjuk jelentkezéseteket!

11. A II. MUNKALAND-JÁRAT A KMNE-NÉL
Megvalósult a második munkaland-járat a KMNE-nél. A
MunKaland-járat programsorozat célja, hogy a kárpátaljai
gyerekek tapasztalati úton és benyomásokban gazdag módon
ismerkedjenek meg különböző munkaterületekkel, így
látókörük szélesedjen, világnézetük pozitívabbá váljon, s
összességében
véve
gyerekkoruk
színesebb
és
emlékezetesebb legyen. Ennek jegyében február 5-én útjára
indult a második MunKaland-járat, mely egy beregszászi
asztalosműhelyt és egy autómosót vett célba. A csapathoz
bárki csatlakozhatott, aki előre jelezte erre vonatkozó
szándékát.
12. HÁZASSÁG HETE 2016. 02. 07. - 14.
Egyesületünk a kárpátaljai családlánc-szervezetek
együttműködésével közösen szervezte meg a házasság
hetét Kárpátalján. Igyekeztünk több helyszínen is
alkalmakat készíteni egy héten keresztül, melyek főként a
házasságot, mint az Isten által kapott intézményt erősítik,
hirdetik.
Február 6-án a Beregszászi 4. Számú Bendász István Cserkészcsapat lakodalmas farsangi báljával vette kezdetét a
házasság-heti programsorozat, mely másnap a Házaspárok útjával (séta a beregszászi római katolikus templom
udvarán) folytatódott. A Pulzus Rádióban az egész hét folyamán hallhattak kívánságműsort, útravalót és
házaspáros interjúkat, valamint Facebook-játékot is indítottunk. Február 10-én Beregszász, Munkács és
Nagyszőlős főterén is Házasság hete sátorral igyekeztünk népszerűsíteni a házasság intézményét. Február 13-án
este filmvetítés volt a házaspároknak, majd február 14-én zárult a házasság hete a házaspárok megáldásával a
templomokban. Ezek mellett több településen is tartottak különféle helyi rendezvényeket.

13. ORSZÁGHÁZI LÁTOGATÁS
BUDAPESTEN
A házasság hete program keretén belül Kárpát-medencei
családok találkozóját tartották február 13-án Budapesten az
Országházban. A KCSSZ rendezésében megvalósult
eseményre több száz család érkezett az anyaországból és a
határon túli régiókból. Kárpátaljáról 20 család vett részt az
eseményen. A családokat és a Családlánchoz csatlakozott
kárpátaljai szervezetek képviselőit egész napos nagyszabású
családi nap várta az Országházban, ahol animátorok
segítségével különféle foglalkozásokon vehettek részt a
gyerekek (kézműves foglalkozások, csoportos játékok),
valamint közös családi program várta a szülőket és a
gyermekeket (közösségi és kulturális programok, táncház,
vezetett Országház látogatás, Országgyűlési Őrség
bemutató). Az ebédet követően közös múzeumlátogatásra is
sor került, majd a Fővárosi Nagycirkusz színvonalas
előadását tekinthették meg az érdeklődők.

14. “ÉLETMESE” TÖRTÉNETÍRÓI PÁLYÁZAT
A „Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete erre az évre is kiírta történetírói pályázatát
“Életmese” címmel.
Két témában lehet írást beküldeni:
1."A szülők, nagyszülők életmeséi" - avagy írd le, amit a szüleid, nagyszüleid meséltek neked az életükről,és te
érdekesnek, tanulságosnak, vagy akár viccesnek találtad. A "bezzeg, mikor én annyi éves voltam mint te..." kezdetű kis történetek mindenki családjában előfordulnak, amire szívesen emlékeznek a nagyapák, nagymamák,
szülők is, és a gyerekek is izgatottan figyelnek, ha belekezd valaki egy ilyen mesébe. 2. "Amikor kicsi voltál..."
/ "Amikor kicsi voltam..."
Minden család őriz történeteket gyermekei
kiskoráról; anyukák, apukák, nagymamák
is) szívesen mesélnek élményeikről, vagy
emlékeznek vissza az együtt töltött meghitt
évekre.
Olyan történetek, amelyek a gyerekek
csetléseit - botlásait, esetleg csínytevéseit
örökítik meg, amelyek elmesélése a családi
rendezvények elengedhetetlen eleme.
Mindkét témában igaz történeteket, történetcsokrokat várunk műfaji kötöttség nélkül (a
családi anekdotáktól a mesén, novellán, riporton át a naplóig) amelynek a család tagjai a szereplői. Írhatják szülők,
nagyszülők, gyermekek, családok. Beküldési határidő: 2016. április 10. Az első három helyezett díjazottjain kívül
minden pályaművet beküldő kap a kötetből, amilyet a legjobb művekből fognak összeállítani.
Ha szeretsz mesélni magadról és a családról és szeretnél részt venni a pályázaton, jelentkezz
elérhetőségeink valamelyikén!

15. APA-FIA PÁLYÁZAT!
SZERETNÉNK EGY ÚJABB LEHETŐSÉGET FIGYELMETEKBE AJÁNLANI!
Jelen felhívásunkban az apák és fiúgyermekeik
figyelmét szeretnénk felkelteni egy pályázattal.
Bármilyen közös munkátokat, tevékenységetek
(ház körüli javítás, játékkészítés, stb) küldjétek be
nekünk akár képekben, akár videófelvételként is,
de ha csak leírásban szeretnétek, azt is elfogadjuk.
A pályázatok beküldőinek egy 2-3 napos nyári
utazást ajándékozunk 20 fő részére (ha többen
jelentkeznek sorsolni fogunk a jelentkezők közül).
A pályázaton résztvevők a Mercedes Benz
kecskeméti gyárába léphetnek majd be és
nyerhetnek betekintést a gyár munkafolyamataiba.
Emellett megtekinthetik a környék többi
látványosságát is, többek között az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkot, illetve a Fesztykörképet is.
SENKI SEM MARAD JUTALOM NÉLKÜL EZT GARANTÁLJUK!
TEHÁT NINCS MIRE VÁRNI, IRÁNY TENNIVALÓT KERESNI!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. ÁPRILIS 24.

16. KMNE TAGCSALÁDOK FOTÓI
A KMNE szeretné, ha minden tagcsaládjáról
lenne egy fényképe, melyen az egész család
szerepel. Sokkal könnyebb lesz munkánk, ha a
nevek mellé mindig tudunk kapcsolni egy képet
és ezáltal jobban is ismerhetünk majd titeket.
Kérünk azon családokat, akik még nem küldtek
képet nekünk, tegyék meg. Elküldhetitek emailben a fotótokat, de amennyiben nem tudjátok
email-ben, akkor személyesen is be lehet hozni
az irodába és mi feltöltjük azt a számítógépünkre.
Fontos, hogy a kép jó minőségű legyen és
legkésőbb február végéig igyekezzetek eljuttatni
hozzánk.
VÁRJUK A KÉPEKET!
17. A „KMKSZ” JÓTÉKONYSÁGI ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATA
A „KMKSZ” JA 2016. évre meghirdeti a gyermekútlevél-igénylési
költségtámogatási pályázatot
A pályázat célja: a kárpátaljai magyar gyermekek Erzsébetprogramban való részvételének elősegítése.
Támogatásra jogosultak:
Azok a szülők, illetve törvényes képviselők (igénylők), akik:
a/ gyermekük új útlevelét kézhez vették,
b/ rendelkeznek a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szervezet
munkatársa által leigazolt szándéknyilatkozattal, amely bizonyítja,
hogy az útlevél elkészítésének célja a gyermek Erzsébet-programban
való részvétele.
Pályázati feltételek:
Azoknak az igénylőknek nyújtható támogatás, akik az Erzsébetprogramban való részvétel céljából gyermekük számára ukrajnai
külföldi gyermekútlevelet készíttettek.
Egy útlevél után csak egyszer igényelhető támogatás.
A pályázat 2016.01.11 és 2016.12.31 között nyújtható be, 2015.
május 13-a után kiállított útlevélre vonatkozóan.
Pályázható támogatás összege és jogcíme:
A felmerült költségek térítése céljából átalánydíjas támogatást lehet igényelni, amelynek összege 5000 Ft-nak
megfelelő UAH, az átutaláskor érvényes banki árfolyamon.
A benyújtáshoz szükséges információkért keressék az illetékes regionális KMKSZ irodákat, illetve a
KMKSZ JA honlapját. http://www.kmkszalap.org/gyermekutlevel-igenylesi-tamogatas/palyazati-felhivas

18. KMNE VÁNDORBÖLCSŐ
Korábbi hírlevelünkben már jeleztük, hogy
egyesületünk kapott egy új és nagyon minőségesen
elkészített bölcsőt. A bölcső adományozója Czotter
András,
az
Ágymester
manufaktúra
vezetője. Egyesültünk vezetősége úgy döntött,
hogy pályázatot ír ki, melyben azon családok
kérelmezhetik a bölcsőt, akiknél január környékén
gyermek fog születni és szükségesnek tartják a
bölcsőt. A bölcső meg is találta első gazdáját, aki
négy hónapig használja majd. A gazdacserére
júniusban kerül majd sor. Tehát akár már most
várjuk azok jelentkezését, akik júniusra várják
babájukat és szeretnének pályázni a vándorbölcsőre.
Jelentkezni személyesen a KMNE irodában,
valamint a KMNE elérhetőségein lehet.
VÁRJUK JELENTKEZÉSETEKET!

19. KMNE FELMÉRÉS - 2016
Kedves Tagcsalád! Szeretnénk megkérni Titeket, hogy az alábbi
kérdőív kitöltésével segítsetek minket abban, hogy jobban
megismerjük családotokat, helyzeteteket, így jobb
képet kaphassunk a kárpátaljai magyar
nagycsaládok életéről.
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy
Egyesületünk
továbbra
sem
tud
segélyeket osztani, az anyagi
helyzetetekre vonatkozó kérdések
nem ezért szerepelnek a kérdőívben!
A kérdőív végén található személyes adatokra
vonatkozó kérdések kitöltése nem kötelező!
KÉRJÜK, MÁRCIUS 10-ig TÖLTSÉTEK KI AZ ŰRLAPOKAT!

Köszönjük a közreműködést!

20. NAGYCSALÁDOS MŰSOR MŰKÖDIK A PULZUS RÁDIÓBAN
Minden hét pénteken 14.00-15.00 között nagycsaládos műsort hallhatunk a Pulzus rádióban. Egy-egy
kárpátaljai magyar nagycsalád bemutatása mellett érdekes, gyermekneveléssel, házastársi kapcsolattal
kapcsolatos téma is feldolgozásra kerül. Pulzus rádió az FM 92,1-en!!!
21. FOLYAMATOSAN MŰKÖDIK A JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT EGYESÜLETÜNKNÉL!
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából újra indul az előző években megszokott jogsegélyszolgálat
az egyesületnél. Előzetes telefonos bejelentkezés után, jogász segítségével nyújtunk tanácsadást, egyéb
segítséget a hozzánk fordulóknak, tel: 0958386256, 0995580392
22. A KÖRNYEZETEDBEN ÉLŐ NAGYCSALÁDOSOK MEGSZÓLÍTÁSA
Már 3 éve működik az egyesületünk. Immár 400 családot tudhatunk a tagjaink között. Azonban, még sok
olyan magyar nagycsaládos él Kárpátalján, akik nem hallottak a létezésünkről, vagy nem tájékozottak
azzal kapcsolatban, hogyan csatlakozhatnak hozzánk. Arra kérünk, hogy szólítsd meg a
környezetedben élő magyar nagycsaládokat, és vigyél nekik jelentkezési lapot.
23. ÉVES TAGSÁGI DÍJ
Az Egyesület 2012 szeptemberi megalakulása óta számos rendezvényt és programot valósított meg a tagjai
számára, amelyeket pályázatokból, adományokból sikerült finanszírozni. Az Elnökség úgy határozott,
hogy 2014-től kéri a tagcsaládok hozzájárulását az Egyesület működésének biztosítására, ami éves tagdíj
befizetésében nyilvánulna meg. A tagdíj összege 40 hrn/év/család, amit a KMNE irodájában lehet
átnyújtani, vagy átutalni az egyesület bankszámlájára. Akiknek anyagi nehézségei vannak és problémát
okoz a tagdíj befizetése, kérjük jelezzék ezt írásban, van lehetőség a tagdíj elengedésére.
Azok a családok, akik elmulasztották a tagdíj befizetését a 2014/15-ös évben, inaktív státuszba ( =
nem kapnak hírlevelet és értesítéseket) kerülnek mindaddig, míg a tagdíjat be nem fizetik.
Banki adatok ukránul:
№ рахунку: 26006001264504
Ім’я одержувача: ГО Спілка Закарпатських Угорських Багатодітних Сімей
Код ЄДРПОУ: 38325116
Берегівське відділення філії АТ “Укрексімбанк” в м. Ужгороді
МФО: 312226
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

24. LELKI ELSŐSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLAT KÁRPÁTALJÁN
“Kétségben, bajban hívjon minket!”
Kárpátalján jelenleg két telefonszolgáltatóhoz tartozó (MTC és Kyivstar) számot lehet hívni, melyek helyi
tarifásak, tehát sokaknak kedvezményes, vagy akár ingyenes is lehet. A telefonos szolgálat hívószámai:
095-6008005 (MTC); 098-9998005 (Kyivstar). A vonal túloldalán magyarul beszélő szakemberek éjjelnappal várják azon bajba jutottak névtelen hívásait, akik lelki segítségre, tanácsra, bíztatásra vágynak.

25. SZOPTATÁSI TANÁCSADÁS KISMAMÁK SZÁMÁRA
Kismamák és gyermeküket szoptató édesanyák ingyenes tanácsadásban részesülhetnek a szoptatással
kapcsolatos kérdésekben az alábbi tel. számokon egyik tagtársunk jóvoltából: 050-615-85-47; 063-94916-08. Szükség esetén személyes tanácsadást is lehet igényelni.

HA BÁRMI KÉRDÉSED, ÖTLETED, GONDOD VAN, KERESS MINKET!
IRODAI NYITVATARTÁS:
BEREGSZÁSZ, Bethlen utca 2.,
HÉTFŐTŐL Péntekig 09:00-16:00 ÓRA KÖZÖTT.

ÜDVÖZLETTEL:
A KMNE ELNÖKSÉGE ÉS MUNKATÁRSAI

