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Kedves Nagycsaládos Barátaink! 
 

 
A soron következő hírlevelünkben a következőkről 

szeretnénk beszámolni neked: 
 

Tartalom: 
1. János vitéz előadás (november 28.) 
2. Éves tagsági díj 
3. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján 
4. Szoptatási tanácsadás kismamák számára 
5. Tinédzser korú gyerekeid jelentkezését 

várjuk a januári III. Nagycsaládos Nap c. 
rendezvényünk önkéntesei közé 

6. Irodai önkéntes munka 
7. Jogsegélyszolgálat Kárpátalján 
8. A környezetedben élő nagycsaládosok 

megszólítása 
 

János vitéz előadás a Magyar Nemzeti 
Színházban 

(november 28.) 
A budapesti Nemzeti Színház 2014. 

november 28-án szeretettel várja a kárpátaljai 
magyar nagycsaládosokat a János vitéz c. 
gyermek előadás megtekintésére. A színház 
kedvelők ismét ingyen részesülhetnek az 
élményben, az utazás azonban önköltséges. 
Jelentkezni 2014. október 26-ig lehet a 
következő elérhetőségeken: tel.: 0958386256, e-
mail: kmne2012@gmail.com, és/vagy a 
honlapunkon található jelentkezési űrlap 
kitöltésével, amit ide kattintva érhetsz el. 
Várjuk a jelentkezéseket! 
 

Éves tagsági díj 
Az Egyesület 2012 szeptemberi 

megalakulása óta számos rendezvényt és 
programot valósított meg a tagjai számára, 
amelyeket pályázatokból, adományokból sikerült 
finanszírozni. Az Elnökség úgy határozott, hogy 
2014-től kéri a tagcsaládok hozzájárulását az 
Egyesület működésének biztosítására, ami éves 
tagdíj befizetésében nyilvánulna meg. A 2014-es 
évre vonatkozó tagdíj befizetésére 2015. január 10-
ig van lehetőség. A tagdíj összege 40 
hrn/év/család, amit a KMNE irodájában lehet 

átnyújtani, vagy átutalni az egyesület 
bankszámlájára. 
Banki adatok ukránul: 
 
№ рахунку: 26006001264504 
Імя одержувача: ОГО Спілька Закарпатських 
Угорських Багатодітних Сімей 
Код ЄДРПОУ: 38325116 
Берегівське відділення філії АТ “Укрексімбанк” 
в м. Ужгороді 
МФО: 312226 
 
Köszönjük szépen! 
 

Lelki elsősegély telefonszolgálat 
Kárpátalján 

A magyarországi példát követve október 11-
én végre Kárpátalján is elindult a lelki elsősegély 
telefonszolgálat. A segélyszolgálat létrejöttét a 
Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatta 
a Szent Márton Egyházmegyei Karitász kérésére, a 
telefonos hálózat ügyeletének létrehozását a 
Kezünkben a Jövő Alapítvány vállalta magára. 
Kárpátalján jelenleg két telefonszolgáltatóhoz 
tartozó (MTC és Kyivstar) számot lehet hívni, 
melyek helyi tarifásak, tehát sokaknak 
kedvezményes, vagy akár ingyenes is lehet. A 
telefonos szolgálat hívószámai: 095-6008005 
(MTC); 098-9998005 (Kyivstar). A vonal 
túloldalán magyarul beszélő szakemberek éjjel-
nappal várják azon bajba jutottak névtelen hívásait, 
akik lelki segítségre, tanácsra, bíztatásra vágynak.  

A Kárpátalján létrehozandó ügyelői 
csapatba várják a jelentkezőket a 095-9318073-as 
számon. 
 
Szoptatási tanácsadás kismamák számára 

Kismamák és gyermeküket szoptató 
édesanyák ingyenes tanácsadásban részesülhetnek 
a szoptatással kapcsolatos kérdésekben az alábbi 
tel. számokon egyik tagtársunk jóvoltából: 050-
615-85-47; 063-949-16-08. Szükség esetén 
személyes tanácsadást is lehet igényelni. 

mailto:kmne2012@gmail.com
http://www.kmne.org.ua/
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https://docs.google.com/forms/d/1MnhqFwkiG5NsXPeCG4Q00zYVX0wJjHQGTCM5iakCPVI/viewform
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Tinédzser korú gyerekeid jelentkezését 
várjuk a januári III. Nagycsaládos Nap c. 

rendezvényünk önkéntesei közé 
Szeretnénk bevonni a tinédzser tagjainkat az 

egyesület működésébe. Ha nagyobb gyerekeid úgy 
érzik, szeretnének és tudnának segíteni 
programjaink során, akkor most jelentkezhetnek 
önkéntesnek a III. Nagycsaládos Nap c. 
rendezvényünkre. 
Jelentkezhettek a KMNE telefonszámán, vagy 
űrlapunk kitöltésével, melyet ide kattintva érhettek 
el. 
Köszönjük szépen! Várjuk jelentkezéseteket! 
 

Irodai önkéntes munka 
Szeretnénk a segítségeteket kérni irodai 

feladatok elvégzésében. Várjuk azon tagjaink 
jelentkezését, akik heti 1-2 órában önkéntesen 
szívesen végeznek adminisztrációs jellegű 
munkákat. 
Kérjük, jelentkezzetek a KMNE telefonszámán, ill. 
e-mail címén! 
Köszönjük szépen! 
 

Jogsegélyszolgálat Kárpátalján 
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! 
 

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 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. 
 

Üdvözlettel: 
a KMNE elnöksége 
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