Helyi szervezeteink munkájából
Karácsony Vásárhelyen
Már csak néhány nap volt karácsonyig; már túl voltunk az
egyesület házi ünnepén, ahol szétosztottuk az adományokat, már
mindent megköszöntünk, amikor megszólalt a telefon.
Egy ismerõs keresett, akinek a lánya külföldön él és dolgozik,
de az ünnepekre szokás szerint az idén is hazajöttek a férjével.
Hazajöttek, s persze nem üres kézzel. De a szívük sem volt üres,
mert elhatározták, hogy a magukkal hozott ajándékokat
megosztják egy nagycsaláddal. Ezért szólt a telefon, keresték azt,
akinek örömet szerezhetnének.
A városszéli kis házban, ahol a gyesen levõ anyuka és a
rokkantnyugdíjas apuka él három kisgyermekével, tényleg nagy
volt a meglepetés, amikor az „angyal” bekopogtatott. A játékok, a
gyerekruhák, cipõk mellé édességet és egy karácsonyfát is hozott.
A családnak még nem volt fája, úgylehet, nem is állítottak volna
az idén sem.
Angyallal találkozni nagy öröm. Köszönjük és kívánjuk mindenkinek!
Kárász Józsefné elnök
Hódmezõvásárhelyi Hód-Kuckó Egyesület

Szeretettel köszöntök mindenkit az új évben! Örömmel adom
hírül, hogy néhány lelkes családdal közösen tavaly november
közepén megalakítottuk az Érdi Csoportot, melynek jelenleg 20
család a tagja.
Egymás segítése mellett a jó közösségé való kovácsolódást és
az értékképviseletet tûztük ki fõ célul. December elején megismertük a városvezetést egy kedves mikulásünnepséggel egybekötött rendezvényen, és játékokat gyûjtöttünk az Érdi
Gyermekjóléti Szolgálatnak. Január végére tervezzük elsõ taggyûlésünket. A csoporttal kapcsolatos bõvebb felvilágosításért
forduljatok hozzám: Kardosné Gyurkó Katalin 23/390-850,
erdinoe@t-online.hu, programjainkat nyomon követhetitek a
www.erdcenter.hu weboldalon.
Gyurkó Kati
csoportvezetõ

A kiskunhalasi Fészekrakó Nagycsaládos Csoport 2005. november 10-én alakult meg. Elsõ és eddig legsikeresebbnek érzett
programunk közvetlenül utána a Mikulás látogatása volt: a kezdeti lendületben akkor és ott volt még mindenki, sok gyerek és felnõtt örült együtt a „jó öreg” látogatásának.
Azóta még számos sikeres programba fogtunk:
• Táncház, melyet minden hónap utolsó szombat délutánján
tartunk, 16h-tól kezdõdõen, Aprók Tánca elnevezéssel a
Mûvelõdési Házban: kézmûveskedés, tánc és ének tanulás,
már totyogóknak is!)
• Szülõ suli, melyben meghívott szakemberrel – Sivic Aranka
gyermekpszichológus személyében – beszélgetünk a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekrõl, problémákról
általában és konkrétan is.
• Fészekrakó babaklub, ahol várunk minden kismamát, aki társaságra vágyik csemetéjével együtt. Itt kötetlen beszélgetés
és önfeledt játék zajlik, mindenki örömére. (Minden
csütörtök délelõtt 10 és 12 között, a Borókában.)
• Nyári játszóház, ahol jó kezekben (képzett pedagógusok)
érdekes programok várják a szünidõben gyerekeinket, míg
mi dolgozunk, õk sem unatkoznak otthon vagy a parkban.
• Honlap ahol bemutatkozunk, ahol folyamatosan hirdetjük a
programjainkat, ahova lehet regisztrálni, vitatkozni, levelet
küldeni. Címe: www.halasincs.lapja.hu
Kétszer tudtunk ruhaosztást tartani, elõször a halasi zsidó
közösség, másodszor a fóti nagycsaládosok segítségével.
Ott voltunk Gyõrben, a konferencián. Részt vettünk a budapesti szeptemberi tüntetésen is.
Tervezzük, hogy januárban saját egyesületet alapítunk, hogy a
környékbeli csoportokkal szorosabbá fûzzük a kapcsolatunkat.
Részt veszünk a halasi civil fórum kialakításában és az önkormányzati döntések elõkészítésében.
Szeretnénk februárban egy házasságról szóló konferenciát
szervezni. Jó lenne nyáron táborozni.
Hívjuk, várjuk a halasi családokat közénk!
Varga Judit
csoportvezetõ

Cipõsdoboznyi szeretet a Nyárádmentén
Balázs Attila, kolozsvári református segédlelkész jóvoltából 423 darab cipõsdoboznyi ajándék került a nyárádszeredai székhelyû
Erdélyi Nagycsaládokért Egyesülethez. A szeretetcsomagokat a Magyar Református Szeretetszolgálat és az Erdélyi Református
Egyházkerület felhívásának eleget téve, erdélyi magyar gyerekek adakozták. A Szeretetszolgálat karácsonyi jótékonysági akciója
bizonyítja, hogy Erdélyben is vannak magyar családok, akik szívesen segítenek a rászorulókon.
Balázs Attila kezdeményezõ Csíki Sándort, a nagycsaládos egyesület elnökét bízta meg azzal, hogy az ajándék Karácsony elõtt eljusson a vidék gyerekeihez. Az egyesület önkénteseinek, Nyárádszereda polgármesteri hivatalának és a környék falufelelõseinek köszönhetõen a dobozok idõben eljutottak a nagycsaládokhoz.
Az adományozók azokat a családokat lepték meg, akik háztartásukban legalább három gyereket nevelnek, de arra az esetre is gondolnak, ha egy szülõ egyedül nevel két kisgyereket.
Csíki Sándor
Nyárádszereda
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