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Kedves Nagycsaládos Barátaink! 
 
        

A soron következő hírlevelünkben a 
következőkről szeretnénk beszámolni neked: 

Tartalom: 

1. KMNE Hagyományőrző Kézműves Napok 
2. KMPSz és GÉNIUSZ táborok (2014) 
3. Újra indul az “Első lépés” nagycsaládos 

szociális program 

KMNE Hagyományőrző Kézműves Napok 
A program július 21-26. között kerül 

megrendezésre, ahol a gyerekeitekkel együtt 
megismerkedhettek nemzetünk népi mesterségeinek 
fortélyaival és magatok is elkészíthettek különböző 
tárgyakat. 

A programot eredetileg tábornak terveztük, 
azonban ez idáig nem sikerült erre alkalmas helyszínt 
találnunk. Ezért az esemény 1-1 napos kézműves 
program keretében valósul meg Kárpátalja magyar lakta 
járásainak 1-1 községében, 14.00 órai kezdettel.  

Helyszínek: 
Július 21.-Bégány 
Július 22.-Dercen 
Július 24.-Nagydobrony 
Július 25.-Halábor 
Július 26.-Visk 

Jelentkezési határidő: július 14. 
Jelentkezni itt lehet: 0958386256 
https://docs.google.com/forms/d/1sKO56yhiO-
vM1mmvqoxMLFEG3Ghzn-
ItNcI2mBH5OpM/viewform 

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy az előző 
jelentkezési link, amelyet a legutóbbi hírlevelünkben 
megosztottunk veletek, megváltozott. Ezért ha korábban 
ott már jelentkeztetek, akkor mindenképpen, 
megerősítésként jelentkezzetek itt is! 

A napokra a kiscsaládosokat is várjuk! 
 

KMPSz és GÉNIUSZ táborok (2014) 

A szervezők 5 helyet ajánlottak fel a KMNE tagjai 
számára. 

 Részvételi díj: 60 hr (a 300-400 hr helyett!!!). 

 Akik jelentkezhetnek: elsősorban olyan gyerekek, 
akiknek ez lenne az egyetlen táborozási lehetőségük a 
nyár folyamán. 

 A táborban az elsőként jelentkező 5 gyerek vehet 
részt, akiket pozitív hír esetén 1 héten belül e-mailben 
vagy telefonon értesítünk. 

 Alsó korhatár 10. év. 
Jelentkezni itt tudsz: 0958386256 
https://docs.google.com/forms/d/1BQsheMfHHWOfL
cevPdn5vnjC2PkdstCNm_wahI4G4us/viewform 

“Első lépés” nagycsaládos szociális program 

A „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai 
Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú 
gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését 
várja az „Első lépés” szociális programban való 
részvételre. 

A szociális program célja: életképes családi 
gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése 
kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló 
nagycsaládok részére. 

A pályázathoz szükséges dokumentumok: 
• a családi összetételről szóló igazolás; 
• személyi igazolvány és identifikációs kód másolata jól 
olvasható minőségben; 
• az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén 
igazolás a tanintézményben való tanulásról (a 
gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat 
elbírálásakor előnyt élveznek); 
• a kérvényben rövid indoklás arról, hogy miért 
szeretnének részt venni a kedvezményes programban; 
• gazdálkodási terv. 

Részletes tájékoztatást kaphatnak: 
– az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság 
terem,116. teremszám) tel.: 0959131021, 0673124295; 
– Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, tel.: 0673124353; 
– Verbőcön, Gál Istvánnál, tel.: 0960893379. 
A pályázatok beadásának határideje: 2014. augusztus 
22. 

Kérünk, segítsétek munkánkat azzal, hogy 
megosztjátok a lehetőségeket az általatok ismert, de 
internettel nem rendelkező nagycsaládos 
ismerőseitekkel is, hogy hozzájuk is eljuthasson a hír! 

Kellemes időtöltést kívánunk nektek és jó 
táborozást! 

 

Üdözlettel, a KMNE elnöksége 
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