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Kedves Nagycsaládos Barátaink!
A soron következő hírlevelünkben a
következőkről szeretnénk beszámolni neked:

várják. Mivel - sajnos - nem áll rendelkezésünkre a
tervezett összeg a rendezvény megvalósítására,
arra kérünk Téged - ha módodban áll -, járulj
hozzá
az
együtt
eltöltendő
hétvége
megvalósulásához a teljes ár (300 UAH/fő) 100%val, 75%-val (225 UAH/fő) vagy 50%-val (150
UAH/fő) felnőttenként. A gyerekek részvételét az
Egyesület állja.
Reméljük, a következő évi nagycsaládos
hétvégénken már teljes mértékben a mi
vendégeink lehettek.
Részvételi
szándékodat
kérlek,
legkésőbb
szeptember
21-ig
jelezd
a
0958386256,
telefonszámon
és/vagy
a
honlapunkon
található
jelentkezési
űrlap
kitöltésével:
https://docs.google.com/forms/d/15You6QXHtRIS8JqxwSWXTXu_4xBEJ2AILqcZy2SJ9U/viewform
Szeretettel várunk Téged és kedves
családodat!
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KMNE - Nyárbúcsúztató
Kedves Barátaink! Augusztus 30-án 10.00
órai kezdettel nyárbúcsúztató délutánt szervezünk,
amelyre minden tagunkat szeretettel várjuk.
Célunk az, hogy eltöltsünk együtt egy kellemes
délutánt, ill. hogy bemutassuk nektek a kovászói
területünket, amelynek a Kárpátaljai Nagycsaládos
Keresztény Központ nevet adtuk. Sok érdekes
program várja majd a gyerekeket. A nap során, az
árnyas fák árnyékában mindenki elfogyaszthatja az
általa hozott batyus finomságokat. (Ezért, kérünk,
hozzatok magatokkal egy plédet!) Részvételi
szándékotokat
itt
jelezhetitek:
kmne2012@gmail.com,
0958386256,
https://docs.google.com/forms/d/1_H9jIDBkFbyj
jSZBTe6BZYJdWtLs-rmffXhspmgt7SM/viewform
.

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos
Hagyományőrző Kézműves Napok
2014. július 21-26. között hagyományőrző
kézműves napokat szerveztünk a nagy- és
kiscsaládosok számára. A programnak a
nagybégányi, nagydobronyi középiskola, a derceni
művelődési ház, a halábori park, ill. a viski tájház
adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a
gyerekek ne csak nézői, csodálói legyenek a népi
mesterségeknek, hanem ki is próbálják azokat, így
ismerve meg őket igazán. Rengetegprogram és
ajándék várta a gyerekeket. A napok végén
mindenkit várt a helyiek által készített bográcsos
(esetenként paprikás krumpli, Haláborban pedig
rengeteg gasztronómiai különlegesség), amelyet a
Szilágyi László és felesége, Gabó által vezetett
közkedvelt táncházzal táncolhattunk le.
A program fontos célja volt a hagyomány
ápoláson, annak átörökítésén kívül az is, hogy
élmény dús, minőségi időt tölthessünk el együtt,
megismerve egymást és megmutatva valamennyit
a
nagycsaládos
életforma
örömeiből
a
kiscsaládosok, fiatal párok számára.

III. KMNE Hétvége a Kárpátokban
Szeptember 27-28-án szervezzük a III.
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Hétvégénket a
Munkácsi
járási
Vodohray
hotelben,
Szentmiklóson (Szanatórium u. 201.). A hotelben
sajnos csak 150 férőhelyet tudunk biztosítani, így
kérlek, mielőbb jelentkezz, ha részt kívánsz venni a
programon! A gyerekeket kézműves programok
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A rendezvényünket -, amelyen közel 1000
érdeklődő vett részt - az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
és
az
EU
támogatta.
Médiatámogatónk a Pulzus Rádió volt.

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!

Dédai tóparti pihenés - 2014
Idén, a BGA Zrt. támogatásával ismét
kibérelhetünk egy szektort a dédai tó partján, hogy
ingyenes
pihenést
biztosíthassunk
a
nagycsaládosoknak. A lehetőséget szeptember 23ig vehetitek igénybe. Kiutazhattok akár egy napra,
de ott is sátorozhattok napokig is. Ha érdekel a
lehetőség, kérünk, a következő telefonszámon
jelentkezz 8.00-20.00 óra között: 09586118299.

Jogsegélyszolgálat Kárpátalján
A Kisebbségi Jogvédő Intézet 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!

“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,

A környezetedben élő nagycsaládosok
megszólítása
Már 2 éve annak, hogy működik az
egyesületünk. 170 családot tudhatunk a tagjaink
között. Azonban, még sok olyan magyar
nagycsaládos él Kárpátalján, akik még 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. (A jelentkezési
lapot a honlapunkról is letöltheted, vagy e-mailben
is kérhetsz, de postán is kiküldhetjük, vagy
személyesen is átveheted őket az irodánkban.)

Üdvözlettel:
a KMNE elnöksége
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