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Kedves Nagycsaládos Barátaink! 
 
 A soron következő hírlevelünkben a 
következőkről szeretnénk beszámolni neked: 
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A Kisebbségi Jogvédő Intézet 
konferenciája 

2014. február 28-án a KMNE részt vett a 
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány által szervezett 
konferencián, amelyre azok a külhoni magyar 
kisebbségi ügyekkel (is) foglalkozó jogászok, 
ügyvédek, ill. szervezetek képviselői vettek 
részt, akik megnyerték az Intézet 2013-ra szóló 
pályázati kiírását az országukban élő, 
magyarságuk miatt jogsérelemben szenvedő 
állampolgárok jogsérelmének felkutatására, 
orvoslására. 

 
Az Alapítvány a 2014. évre ismét kiírta a 

fent említett pályázatát, amely elnyerésének 
köszönhetően, folytathatjuk ez irányú 
tevékenységünket az ügyvédünk segítségével. 
Ezért, szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy 
ha titeket, vagy rokonotokat, ismerősötöket 
magyarságotok miatt valamilyen sérelem ér(t), 
jelezzétek felénk a következő elérhetőségeken: 
kmne2012@gmail.com, 0958386256. A 
jogsegély szolgáltatás ingyenes! 
 

A Kárpátaljai Magyar Civil Szervezetek 
és Egyházak 

Kerekasztal-beszélgetése 

2014. március 28-án történt a kárpátaljai 
magyar civil szervezetek és egyházak 
kerekasztal beszélgetése, amelyre a jelenlegi 
ukrajnai helyzet miatt hívtuk meg a 
résztvevőket. Az eseményen 39 civil szervezet, 
ill. történelmi egyház jelent meg. A kerekasztal-
beszélgetés eredményeként nyilatkozatot 
fogadtunk el, amelyet elküldtünk Ukrajna és 
Magyarország vezetőinek, ill. az EU ukrajnai 
delegációjának. Ezen kívül, a nyilatkozatot az 
interneten is közzétettük, amely aláírásához a 
következő linken lehet csatlakozni: 
http://www.peticiok.com/karpataljaiak_nyilat
kozata. 

 
Szemvizsgálat 

2014. március 22-23-án 4 budapesti 
szemorvos és asszisztens munkájának 
köszönhetően ingyenes szemvizsgálatban 
részesíthettük a tagjainkat a beregszászi 
református egyházközség kollégiumának 
épületében. A 2 napon 139 vizsgálatot végeztek, 
amelyen egy, a szomszédos helyiségben történő 
esemény miatt, mozgássérült gyerekek is részt 
vehettek. A rászorulók ingyenes szemüvegekben 
is részesülnek. Amennyiben erre továbbra is 
igény mutatkozik, szeretnénk folytatni ezt az 
akciót és rendszeres szemészeti 
szűrővizsgálatban részesíteni a rászorulókat, 
igénylőket. 

 

A beregszászi járási nagycsaládosok 

találkozója 

Március 15-én találkozót szerveztünk a 
beregszászi járásban élő nagycsaládosok 
számára azzal a céllal, hogy jobban megismerjük 
egymást, ill. eltölthessünk együtt egy kellemes 
délutánt. 
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Szeretnénk nemsokára hasonló alkalmakat 
szervezni a szőlősi, ungvári, munkácsi járásban 

élő nagycsaládosok, ill. a felső-tisza-vidéki 
tagjaink számára is. 

 
Rendezvények, programok 

No Rendezvény megnevezése Időpont Tervezett 
helyszín 

1 II. KMNE Gyereknap és Baba- és Gyerekholmi Börze (tavaszi) 2014.06.14. Péterfalva 

2 Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Hagyományőrző Kézműves 
Tábor 

2014.07.21.-27. Borzsa-part 

3 Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Baba- és Gyerekholmi Börze 
(őszi) 

2014.08.30. Beregszász 

4 Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Konferencia-Tábor 
(Hétvége) 

2014.09.13-14. a Kárpátok 
lábainál 

Testvércsalád program 

A Családhálóval (www.csaladhalo.hu) 
közreműködésével, hamarosan kezdetét veszi egy 
közös program, amelyben magyarországi családok 
keresnének kárpátaljai testvér családokat. Olyan 
családok jelentkezését várjuk, akik szívesen 
vennének fel kapcsolatot magyarországi 
családokkal. A program első lépéseként 
magyarországi utazást, találkozást, 
kapcsolatfelvételt tervezünk. A pontos időpontot 
hamarosan megírjuk. Várjuk a jelentkezéseket 
(0958386256, kmne2014@gmail.com) 

 
Erzsébet-tábor Fonyódligeten – 

eredmény 

Még az év elején meghirdettük a tagjaink 
számára a fent említett a lehetőséget, amelyre 
több, mint 80 gyerek és felnőtt jelentkezett. A 
pályázat kiírói 60 gyerek és 6 kísérő pályázatát 
fogadták el, akik július 12-18. között 
táborozhatnak Fonyódligeten. Az utazás 
részletekről később tájékoztatjuk az érintetteket. 
Gratulálunk a nyerteseknek!  

Segítség kérés/nyújtás 

Szeretnék, hogy a KMNE minél 
hatékonyabban működjön a nagycsaládosok 
segítése érdekében. Bőven van ellátni való feladat, 
amely elvégzésében segítségre lenne szükségünk 
(pl. honlap szerkesztés, frissítés, tagnyilvántartás, 
hírlevél szerkesztés és -küldés, gyerek, ill. felnőtt 
programok szervezésében való segítség, 
résztvevők kiértesítése az aktuális program 
részleteivel kapcsolatban, stb.). Nagy örömmel 
fogadnánk a jelentkezésedet a fenti feladatok 
ellátásában. Most legaktuálisabb a gyereknap és a 
Borzsa parti kézműves tábor szervezése, amihez 
várjuk ötleteidet, szervezésben való részvételedet. 
Kérlek, jelentkezz, hogy minél színvonalasabb, 
értékesebb találkozókat rendezhessünk! 

Ezen kívül pedig, ha javaslataid, ötleteid 
lennének, - amellyel, szerinted segíteni tudnánk a 
tagjainkat, népszerűsíteni a család, a házasság és 
a gyerekvállalás értékét, fontosságát a fiatalok, 
kiscsaládosok körében - kérünk, oszd meg velünk 
bátran! Várjuk az ötleteiteket, hozzászólásaitokat 
(0958386256, kmne2012@gmail.com)! 

 
Áldott Húsvétot Kívánunk! 

Üdvözlettel: 
a KMNE elnöksége 
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