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Kedves Nagycsaládos Barátaink! 
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Ingyen C-vitamin tagcsaládjainknak 
A Goodwill Pharma Kft. magyarországi 

gyógyszeripari vállalat - a Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetsége közvetítésével - 1000 
doboz C-vitaminnal támogatja a KMNE tagcsaládjait, 
hogy a téli időszakban is biztosított legyen a megfelelő 
C-vitaminmennyiség bevitele az egész család szervezete 
számára. A vitaminokat a munkácsi, ungvári, 
nagyszőlősi, huszti járási kapcsolattartóknál, a 
beregszászi járásban élő családok az egyesület 
irodájában vehetik át.  

Kérünk titeket, ha már úgyis erre jártok, ne 
felejtsétek el behozni az éves tagságdíjat sem! 
Köszönjük szépen! 
 

Karácsonyi nagycsaládos rendezvények 

Az elmúlt évekhez hasonlóan régiónként 
nagycsaládos karácsonyt szervezünk december 20-án. 

A pontos időpontról, helyszínről érdeklődj a régió 
felelősödnél - Ungvár: Brenzovics-Sepella Zsóka (tel.: 
0505416206), Munkács: Tegze Klára (tel.: 
0501732650), Beregszász: KMNE iroda (tel: 
0958386256), Nagyszőlős: Margitics Ildikó (tel.: 
0959060892) és Szilágyi Tímea (tel.: 0979486577), 
Visk: Kiss Lívia (tel.: 0671438796). 
 

Nagycsaládos Nap (január 10.) 
Szeretnénk meghívni Téged és Kedves 

Családodat a KMNE 2015. január 10-én megrendezésre 
kerülő III. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Napjára. A 
rendezvénynek ismét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola ad otthont. Meghívott előadónk Pál 
Feri atya, a 2014-es Prima Primissima közönség 
díjazottja lesz, részletes programmal, meghívóval 
később jelentkezünk. 

A rendezvényre már most is jelentkezhettek a 
KMNE elérhetőségein és/vagy a honlapunkon található 
űrlap kitöltésével. A közvetlen linkhez kattints ide. 

Szeretnénk bevonni a tinédzser tagjainkat az 
egyesület működésébe, ezért, ha nagyobb gyerekeid úgy 
érzik, szeretnének és tudnának segíteni programjaink 
során, akkor most jelentkezhetnek önkéntesnek a 
januári rendezvényünkre. 

Jelentkezhettek a KMNE telefonszámán, vagy 
űrlapunk kitöltésével, melyet ide kattintva érhettek el. 
Köszönjük szépen! Várjuk jelentkezéseteket! 
 

Ingyenes fogászati ellátás 
Korlátozott mennyiségben lehetőség nyílik 

ingyenes fogtömésre, gyökérkezelésre azon 
tagjainknak, akik anyagiak híján nem tudnak 
eljutni fogorvoshoz. Az alábbi linken, ill. telefonon 
lehet az igényt jelezni 2014. december 12-ig. 
(Tejfogakra nem tudunk támogatást adni, a 
jelentkezéshez személyes adatokon, elérhetőségeken 
túl a tömésre váró fogak számát is kérjük megadni.) 

 

Házasság hete (február 8-15.) 
Angliából indult el az a kezdeményezés, mely 

Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a 
házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét 
(bővebben: www.hazassaghete.hu). 2015-ben 
egyesületünk is bekapcsolódik az azóta nemzetközivé 
szélesedett mozgalomba. Kérjük, ha van ötleted, 
 energiád, lehetőséged részt venni ebben, jelentkezz!  
 

https://docs.google.com/forms/d/1vGpNEQQCpCw6Fu-LnNf9ikOcnigAO7pgKn9uVJkP3U0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sHTB0uWF35iCDb6Z2Cf5prqpKXPL0J6L3tH0Wk0XzV0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dHP9fF2Cqf3w7hZU948RqoOLpOih0_wihPbR2msD788/viewform
http://www.hazassaghete.hu/
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Önellátó nagycsalád 
A KMNE Önellátó nagycsalád címmel 

gazdálkodási projektet indít az egyesület tagjai 
számára. A program legfőbb célja az, hogy a 
tagcsaládjaink saját élelmiszer szükségletüket képesek 
legyenek saját forrásból megtermelt egészséges 
élelmiszerrel ellátni, illetve, az esetlegesen megtermelt 
fölösleges termékekkel - vásárlói kapcsolatok 
kiépítésével -,  a városon élő, gazdálkodással nem 
foglalkozó tagjainkat ellátni. 

Projektünk egyik nem mellékes pozitív 
hozadéka lehet az, hogy a család minden tagja részt 
vehet ebben a tevékenységben és a gyerekek kedvet 
kaphatnak a gazdálkodáshoz, akár saját kis kedvencet 
vagy részleget gondozhatnak. Fontosnak tartjuk azt, 
hogy a család minél több értékes időt töltsön el együtt, 
és eközben a gyerekek észrevétlenül belenevelődnek az 
önfenntartó életformába. 

A legtöbb projektet nem csak falusi, hanem 
városi kertes házakban is be lehet indítani! 

Az alábbi tevékenységek beindításához 
szeretnénk segítséget nyújtani az érdeklődők számára:  

 mindennapi friss tojás - háztáji tojó tyúk tartás; 
 tejet a gazból - kecske a háztájiban, kecske 

tartás; 
 házi nyúl tartás; 
 mézet cukor helyett - méhészet; 
 télen nyáron friss zöldséget - fóliás 

zöldségtermesztés, háztáji zöldségtermesztés; 
 ízes életet - fűszernövény-termesztés; 
 fán terem a vitamin - gyümölcs-, csemegeszőlő-, 

szamócatermesztés; 
 tegyünk el télire - gondoljunk a télre is - háztáji 

tartósítás; gyümölcsaszalás, tartósítási 
eljárások; 

 kemencéből friss kenyér, a házi kenyér örömei - 
házi kenyérkészítés 

 liba tartás 
 házi tejfeldolgozás, sajtkészítés 
 a tudás hatalom - szakkönyvek beszerzése, 

előadások hallgatása, ismeretszerző 
kirándulásokon való részvétel; szakmai 
ismeretek beszerzése  
 
Kérjük az elérhetőségeinken, vagy az alábbi 

linken jelezd, ha bármelyik téma érdekel, hogy ennek 
megfelelően keressünk forrásokat a projekt 
elindításához. 
 

 

 

Kertészeti bemutató 
(február és július között) 

Tanácsadási szakértőként egyik tagunk, 
Barkaszi Ferenc agrármérnök jövőév februárjától 
júliusig havi rendszerességgel kertészeti bemutatót tart 
majd az érdeklődők számára, illetve tanácsokkal látja el 
a gazdákat palántahajtatás, zöldségtermesztés fóliában, 
szántóföldi kultúrák termesztése, önellátás 
témakörökben. A bemutató helyszíne: Beregsom. 

További tájékoztatás kapható az alábbi 
elérhetőségeken: kmne2012@gmail.com, 0958386256.  
Ha szeretnél csatlakozni a programhoz, kérlek 
jelentkezz űrlapunk kitöltésével ide kattintva. 
 

Cipősdoboz akció 
Szeretnénk felhívni a tagság figyelmét a Pulzus 

rádió cipősdoboz akciójára, amelyben várják a 
felajánlásokat azzal a céllal, hogy továbbítsák a 
kárpátaljai rászorulók felé. A szervezők kérik, hogy a 
dobozokba gyorsan romló (pl.: gyümölcs) élelmiszert 
ne tegyenek, és írják rá, hogy fiúknak, vagy lányoknak, 
ill. milyen korosztály számára állítottak össze 
ajándékcsomagot. Jó lehetőség ez gyermekeink 
számára, hogy tudatosítsák magukban: nem lehetünk 
olyan szegények, hogy ne adhassunk másoknak 
valamit! A beregszászi járásban lakók a KMNE 
irodájába juttassák el a csomagokat december 17-ig. 
Más járásokból küldendő csomagok leadási helyéről 
érdeklődjetek telefonszámunkon. 
 

Házaspárok hétvégéje beszámoló, és felhívás 
február 6-8-ra! 

Nagyon jó hangulatú hétvégét tölthettünk 
együtt Berekfürdőn, testi, lelki, szellemi töltekezésre 
egyaránt volt lehetőségünk. Akik eljöttek nem bánták 
meg, hogy leküzdve a felmerülő akadályokat (gyerekek 
elhelyezése, munka stb.) részt vettek a programon. 
Látva a program értékeit és azt, hogy sokan nem tudtak 
eljönni, újabb hétvégét szervezünk, ami 2015 február 6-
8. között kerül megrendezésre. Jelentkezz az 
elérhetőségeinken, vagy ezen a linken: 
https://docs.google.com/forms/d/1krBlBEbaBMfqUyv
OR-HYl8OQj35z_5ZyCbL5DDMXJVk/viewform már 
most, hogy ne maradj le! 
 

Beszámoló a Váriban megrendezett 
nagycsaládos napról 

Filep Éva tagtársunknak köszönhetően 
tartalmas napot tölthettek el azok, akik november 23-
án Váriba látogattak, a szokásos gyerekprogramokon 

https://docs.google.com/forms/d/1QT9oZzlXUvgJx_QpmWSOQmK93VGSI3d9036FJBuSR1k/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1QT9oZzlXUvgJx_QpmWSOQmK93VGSI3d9036FJBuSR1k/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bFi_TOUyAuyEplrV1ovqMo_hp3j7JoLtuLvDfHthHOk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1krBlBEbaBMfqUyvOR-HYl8OQj35z_5ZyCbL5DDMXJVk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1krBlBEbaBMfqUyvOR-HYl8OQj35z_5ZyCbL5DDMXJVk/viewform
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(kézműves foglalkozások, társasjáték stb.) túl 
meghallgathattuk a helyi KRISZ énekkar előadását, 
eközben bemutatkoztak a résztvevő nagycsaládok, a 
helyi iskola növendékei színdarabbal kedveskedtek 
nekünk, Menyhárt István tiszteletes a Biblia 
családképéről beszélt, majd a Szilágyi házaspár 
táncházával zárult a program. Köszönjük a 
szervezőknek!!! 
 

Kárpátaljai Nagycsaládos 
Keresztény Központ 

A nyáron megvásárolt kovászói üdülőben 
folytatódtak a munkálatok. A Siemens cégtől ajándékba 
kapott transzformátort a Magyar Villamos Művek 
támogatásával sikerült beüzemelni, így biztosított a 
terület villannyal való ellátása. A területet körbevevő 
660 méteres kerítés, az őrház kisebb javítása, 
téliesítése (ablakok javítása, fatüzelésű kályha 
berakása, villany bekötése) is elkészült, így a téli 
hónapokra őrizhetővé vált a terület. Folyamatosan 
keressük a szponzorokat az üdülő teljes felújításához, 
közel 70 kérő levelet küldtünk szét magyarországi 
cégeknek, kormányzati szerveknek. Várjuk a pozitív 
híreket, hogy tavasszal elkezdhessük a munkát! 
 

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 
Ім’я одержувача: ГО Спілка 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. 
 

Önkéntes munka 

Köszönjük Simon Mónika és Gál Katalin 
jelentkezését, akik felajánlották segítségüket és 
szabadidejüket az egyre szerteágazóbb irodai feladatok 
elvégzéséhez! 

Barkaszi Ferencnek pedig szakmai segítségét 
köszönjük, amivel az Önellátó nagycsalád projektünket 
támogatja! 

Kurmai István tagtársunk az on-line 
tagnyilvántartó program létrehozásával könnyítette 
meg az adminisztrációt végzők munkáját! Köszönjük! 
 

Kérjük, jelentkezz Te is ötleteddel, 
felajánlásoddal! 

 

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. 
 

Jogsegélyszolgálat Kárpátalján 
Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy 

jogsegélyszolgálatunk december 1-től SZÜNETEL. 
Ez irányú tevékenységünket a Kisebbségi Jogvédő 
Intézet támogatásával valósíthattuk meg. A 
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programnak köszönhetően 2014. február 1-től 
november 30-ig 21 tagunk fordulhatott ingyenes jogi 
tanácsért, jogorvoslati kérelemért az egyesület 
jogsérelmi ügyekkel megbízott ügyvédjéhez. Bízunk 
benne, hogy a 2015-ös évben újraindíthatjuk a 
programot a magyarságuk miatt jogsérelmet szenvedett 
családok számára. 
 

Olasz nagycsaládos egyesület 10. évi jubileumi 
rendezvénye Rómában 

Az Európai Nagycsaládos Szövetség (ELFAC) 
olasz tagegyesülete, az Associazione Nazionale 
Famiglie Numerose (ANFN) idén ünnepli 
fennállásának 10. évfordulóját Rómában december 27-
28-án. Az egyesületünk tagcsaládjait is szívesen látják 
az ünnepségen. Akit érdekel ez a lehetőség jelentkezzen 
az irodában. Az utazás önköltséges! 
 

Értékes könyveket sorsolunk ki 
A www.vilagnakviraga.hu oldalon található 4 

kötetes könyv egy-egy példányát sorsoljuk ki a 
jelentkező családok között. Olyanok jelentkezését 
várjuk, akik nap-mint nap szeretnének gyermekeiknek 
olvasni, de nehezen találnak ehhez megfelelő könyvet. 
Jelentkezhettek telefonon, vagy jelentkezési lapunk 
kitöltésével ide kattintva. Határidő: december 12. A 
szerencsés nyerteseket értesítjük, akik az irodában 
vehetik át nyereményüket. 

“A gyerekek és fiatalok számára tanító által 
összeállított gyűjteményben az esztendő minden 

napjára találnak értékes olvasnivalót a fiatalabbak és 
az idősebbek is. A kiadvány magyar keresztény 
műveltségünket ismerteti meg, s célja az, hogy a 
gyerekeket visszavezesse ősi hagyományainkhoz, 
abba a világba és szokásrendszerbe, amely 
évszázadokon át jól működött, amely emberhez közeli 
s Isten előtt kedves volt, és ma is megvalósítható. 

A gyűjteményben találhat az olvasó magyar 
népmeséket, mondákat, régi imádságokat, jeles 
napok, ünnepek szokásainak leírását. A könyv az 
évkör rendjéhez igazodva tartalmazza a 
kalendáriumot, szentek névünnepe kapcsán legendáik 
leírását, legszebb népdalainkat, de nem maradnak ki 
a szólások, közmondások, találós kérdések s a 
mondókák sem. Ezen kívül műveltségünk 
megismeréséhez szükséges témákról is olvashatunk 
röviden e könyv lapjain.” 

 

A környezetedben élő nagycsaládosok 
megszólítása 

Már 2 éve annak, hogy működik az 
egyesületünk. 218 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. 
 
Köszönjük, hogy bizalmatok jeléül egyre többen csatlakoztok hozzánk. Reméljük, a 2015. évben hasznosabb, 
még az ideinél is eredményesebb munkát végezhetünk értetek. 

 

Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Újévet Kívánunk! 
 
 

Üdvözlettel: 
a KMNE elnöksége

 

http://www.vilagnakviraga.hu/
https://docs.google.com/forms/d/1H9MeMu_UCRUQCg18egFkAQmrLRGsi5xGUF8R-eVNZK4/viewform

