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

https://docs.google.com/forms/d/1KIKrwe4mce1tz
XpGLs1wRJjDNon-YRBYAgFJsUaUxoQ/viewform
Várjuk a jelentkezéseket!
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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 és egyéb
programok várják.
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!

Egy kellemes hétvége Berekfürdőn –
házaspárok részére (november 7-9.)

Gyereknevelés haladóknak –
Kisiskoláskor

Egy különleges és kihagyhatatlan lehetőséget
szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. Szeptember
7-9. között Berekfürdőn (Magyarország) tartalmas
kikapcsolódás várja azokat a házaspárokat, akik
hajlandóak egy hétvégére a gyerkőcöket a
nagyszülők, barátok gondviselésére bízni. A
részvételetekkel megragadhattok egy ritka alkalmat
arra, hogy megerősíthessétek a házasságotokat,
miközben
kellemesen
kikapcsolódtok,
megfeledkeztek a rohanó hétköznapokról. Értékes
alőadások, beszélgetések, termálfürdőzés várja a
résztvevőket! A tervek szerint november 7-én délután
indulnánk Berekfürdőre és 9-én este érkeznénk
vissza. Az anyagiak ne tartsanak vissza senkit az
utazástól, az egyesület szükség esetén anyagi
támogatást biztosít a részvételhez!
Maximum 30 pár számára tudnak helyet
biztosítani a hotelben.
Részvételi szándékotokat kérlek, legkésőbb
október
26-ig
jelezzétek
a
0958386256,
telefonszámon és/vagy a honlapunkon található
jelentkezési
űrlap
kitöltésével.

A Kezünkben a Jövő Alapítvány egésznapos
programot szervez október 11-én 9.00-15.00-kor a
kisiskoláskor
testi-lelki-szellemi
fejlődésének
megismerésére. A rendezvényen a felnőttek
előadásokat hallhatnak az alábbi témakörökben: a
kisiskolások tanulási problémái, lelki fejlődése, a
zenei nevelés és a kisiskolások egészsége. Helyszín:
Beregszász, római katolikus plébánia. A program
ingyenes. A szervezők ebédet is biztosítanak. Bővebb
információt az alábbi elérhetőségeken kérhettek: tel.:
0954084078, info@ditisiroti.org.ua
Mindenkit szeretettel várunk!
Kezdetét vette a Kárpátaljai Nagycsaládos
Keresztény Központ felújítása
Nagy örömmel értesítünk titeket arról, hogy
szeptember elején kezdetét vette a Központ
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felújítása, melynek első lépéseként sor kerül a
villanyhálózat visszakötésére az MVM OVIT Zrt. és a
Siemens Zrt. támogatásával. A terület árammal való
ellátásának köszönhetően elkezdődhetnek a további
munkálatok.

célja, hogy a nagycsaládosok segítsék egymást a már
kinőtt, de megőrzött állapotban lévő gyerekruhák,
nem használt játékok adásvételével. A börzének a
beregszászi római katolikus templom udvara adott
otthont. A vásárló szülők jó áron juthattak hozzá a
különböző
holmikhoz,
az
eladók
pedig
megszabadulhattak az otthon fölöslegessé vált
dolgoktól. Mialatt a felnőttek a börzével voltak
elfoglalva, a szülőkkel ellátogató gyereket különböző
játékok, tevékenységek szórakoztatták.
Mivel az ehhez hasonló rendezvények még nem
megszokottak Kárpátalján, szeretnénk bátorítani
titeket, hogy a következő börzénket ne hagyjátok ki!

Dédai tóparti pihenés – 2014
Idén, a BGA Zrt. támogatásával ismét
kibérelhettünk egy szektort a dédai tó partján, hogy
ingyenes pihenést biztosítsunk a nagycsaládosoknak.
A lehetőséget szeptember 23-ig vehetitek igénybe.
Idén, eddig közel 2000 látogató érkezett a szektorba,
reméljük mindenki jól érezte magát!

Jogsegélyszolgálat Kárpátalján

KMNE – Nyárbúcsúztató

A Kisebbségi Jogvédő Intézet támogatásának
köszönhetően
folytathatjuk
ez
irányú
tevékenységünket.
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!

Augusztus 30-án került sor a Nyárbúcsúztató
megszervezésére. A részt vevők megismerhették a
kovászói területünket, amelynek a Kárpátaljai
Nagycsaládos Keresztény Központ nevet adtuk.
Kellemes délutánt töltöttünk el együtt a Borzsa folyó
partján, a terület mellet lévő erdő közelében. Sok
érdekes program várta a gyerekeket (bábszínház,
kézműves sátrak, forgóhinta, trambulin, íjazás stb.).
A nap során, sétát tettünk a terület közvetlen
közelében lévő erdőben, amely mókusokkal és finom
gombákkal volt tele. A programunkra Zán Fábián
Sándor református püspök és Mányi István konzul is
ellátogatott, aki iskolai eszközökkel ajándékozta meg
a résztvevő gyerekeket. A napunkat egy finom
bográcsos koronázta meg, amelyet közösen
fogyasztottunk el.
Nagy hálával tartozunk a benei Ferku házaspár
nagylelkű, példamutató segítségéért, amely nélkül a
rendezvény nem valósulhatott volna meg.

A környezetedben élő nagycsaládosok
megszólítása
Már 2 éve annak, hogy működik az egyesületünk.
204 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.
Ha bármi kérdésed, ötleted, gondod van, keress
minket!
Irodai nyitvatartás: Beregszász, Rákóczi tér 6.,
hétfőtől csütörtökig 8-15 óra között.

Baba- és Gyerekholmi Börze
Augusztus 27-én került megrendezésre a soron
következő börzénk, melynek - mint mindig - az volt a

Üdvözlettel:
a KMNE elnöksége
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