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Kedves Nagycsaládos Barátaink! 
 
 

        A soron következő hírlevelünkben a következőkről 
szeretnénk beszámolni neked: 
 
Tartalom: 
 

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

1. Molnár Ferenc - A fehér felhő: díszelőadás a Magyar 
Nemzeti Színházban (2015. március 20.) 
JELENTKEZZ!!! Határidő: 2015 február 28. 

2. Erzsébet Tábor Fonyódligeten (2015. július 11-17.) 
JELENTKEZZ!!! Határidő: 2015 február 28. 

3. “Életmese” történetírói pályázat 
4. Baba- és Gyerekholmi Börze (március 28.) 
5. Önellátó nagycsalád JELEZD IGÉNYEDET! 

 

BESZÁMOLÓK 
6. II. Kárpátaljai Magyar Civil Szervezetek és Egyházak 

Kerekasztal-beszélgetése 
7. “Áldás és erő” - könyv a nagycsaládosokról 
8. Házaspárok hétvégéje (február 6-8.) 
9. Országházi program (február 14.) 
10. Ingyen C-vitamin tagcsaládjainknak (LEZÁRULT a 

vitaminosztás!!!) 
 

INFORMÁCIÓK 

11. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 
12. Önkéntes munka 
13. Éves tagsági díj 
14. Sorozással kapcsolatos tudnivalók! 

(KMKSz segélyvonal!) 
15. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján 
16. Szoptatási tanácsadás kismamák számára 
 

Molnár Ferenc – A fehér felhő: díszelőadás 

a Magyar Nemzeti Színházban 
(2015. március 20.) 

A budapesti Nemzeti Színház 2015. március 20-án 
szeretettel várja a kárpátaljai magyar nagycsaládosokat 
Molnár Ferenc - A fehér felhő c. előadás megtekintésére. A 
színház kedvelők ismét ingyen részesülhetnek az élményben, 
az utazás azonban önköltséges. Jelentkezni 2015. február 28-
ig a következő elérhetőségeken: tel.: 0958386256, email: 
kmne2012@gmail.com, és/vagy a honlapunkon található 
jelentkezési űrlap kitöltésével lehet, amit ide kattintva 
érhetsz el. Várjuk a jelentkezéseket! 
 

Erzsébet Tábor Fonyódligeten 
(2015. július 11-17.) 

Az Erzsébet program újabb pályázatot hirdet a 
Családlánc Mozgalom határon túli tagszervezetei számára, 
melynek keretében idén nyáron is 8-15 éves gyerekeket 

várnak Fonyódligetre (Balaton) július 11-17. között (7 nap, 6 
éjszaka). Ha érdekel a lehetőség és szeretnél részt venni a 
táboron, kérlek, jelentkezz az alábbi linken található 
jelentkezési űrlap kitöltésével legkésőbb március 15-ig! 

https://docs.google.com/forms/d/1B06NlFbOkRjiBv
b1HthWN1wOfmNgPflqUwsp6eY_D8Q/viewform 

Minden 10 fős gyerekcsoport mellé 1 kísérőre is 
szükség van. Ezért, ha szeretnél jelentkezni, vagy ismersz egy 
megbízható személyt, aki megfelelne a gyerekek felügyelete 
és a táborszervezőkkel való együttműködés céljának, úgy a 
kísérőt az alábbi linken kell jelentkeztetni:  

https://docs.google.com/forms/d/10mS7OXSFmhsm
R7nIz5hJi4IBZys5Eb-OefMwQbyOsDg/viewform 

A tábor önrésze a gyerekek számára 1000 forint, a 
kísérőnek 2000 Ft. Ezen kívül az utazási költség tavaly 12 
000 forint volt személyenként. 

Kárpátaljáról összesen 50 gyerek kapott lehetőséget a 
szervezőktől. Ezért jelentkezz te is mihamarabb, nehogy 
lemaradj a kalandról! Túljelentkezés esetén a 
kárpátaljai Családlánc szervezetek vezetői döntik el, 
kik utazhatnak. 
 

“Életmese” történetírói pályázat 
A „Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni 

Egyesülete erre az évre is kiírta történetírói pályázatát 
“Életmese” címmel. Két témában ("A szülők, nagyszülők 
életmeséi", "Amikor  kicsi voltál..." /"Amikor kicsi voltam...") 
várják az igaz történeteket, történet-csokrokat műfaji 
kötöttség nélkül (a családi anekdotáktól a mesén, novellán, 
riporton át a naplóig) amelynek a gyermekek  (és szüleik) a 
szereplői. Írhatják  szülők, nagyszülők, gyermekek, családok. 
Beküldési határidő: 2015. április 15. Az első három helyezett 
díjazottjain kívül minden pályaművet beküldő kap a 
kötetből, amilyet a legjobb művekből fognak összeállítani. 
Ha szeretsz mesélni magadról és a családról és szeretnél 
részt venni a pályázaton, jelentkezz elérhetőségeink 
valamelyikén! 

 
Baba- és Gyerekholmi Börze 

Március 28-án 9 órai kezdettel rendezzük a soron 
következő börzénket, melynek - mint mindig - ez alkalommal 
is az a célja, hogy a nagycsaládosok segítsék egymást a már 
kinőtt, de megőrzött állapotban lévő gyerekruhák, nem 
használt játékok adásvételével. A börzének a beregszászi 
római katolikus plébánia nagyterme ad otthont (Sevcsenko 
u. 3.). A vásárló szülők jó áron juthatnak hozzá a különböző 
holmikhoz, az eladók pedig megszabadulhatnak az otthon 
fölöslegessé vált dolgoktól. A börze ideje alatt a szülőkkel 
ellátogató gyerekeket különböző játékok, érdekes 
tevékenységek szórakoztatják majd. Mivel az ehhez hasonló 
rendezvények még nem megszokottak Kárpátalján, ezért 
szeretnénk bátorítani titeket, hogy ezt a börzénket se 
hagyjátok ki! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xZc8vq-e9ObbSvPKCMEzCQ159DreJ7FXYQjtev4cH3I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1B06NlFbOkRjiBvb1HthWN1wOfmNgPflqUwsp6eY_D8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1B06NlFbOkRjiBvb1HthWN1wOfmNgPflqUwsp6eY_D8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/10mS7OXSFmhsmR7nIz5hJi4IBZys5Eb-OefMwQbyOsDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/10mS7OXSFmhsmR7nIz5hJi4IBZys5Eb-OefMwQbyOsDg/viewform
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Önellátó nagycsalád 

A KMNE Önellátó nagycsalád címmel 
gazdálkodási projektet indít az egyesület tagjai számára. 
Előző hírleveleinkben részletes tájékoztatást adtunk erről, 
akit érdekel a program jelentkezzen elérhetőségeinken, vagy 
az alábbi linken. 
 

II. Kárpátaljai Magyar Civil Szervezetek és Egyházak 
Kerekasztal-beszélgetése 

Egyesületünk a tavaly márciusi Kárpátaljai Magyar 
Civil Kerekasztal kezdeményezés folytatásaként február 12-
én Beregszászban megszervezte II. kerekasztal 
megbeszélését, melynek témája Kárpátalja népesedési 
helyzete volt. 

Az eseményen több mint 30 kárpátaljai civil szervezet, 
és a református, a római katolikus és görög katolikus egyház 
képviselői voltak jelen. A kerekasztal-megbeszélés résztvevői 
úgy döntöttek, hogy március 12-én a civil szervezetek és 
egyházak képviselőiből összeül egy munkabizottság, 
amelynek feladata lesz a fórumon elhangzott és a témában a 
részt vevő szervezetek által megfogalmazott javaslatok 
alapján összeállítani egy kárpátaljai népesedési stratégiát. 
HA VAN ÖTLETED ÍRJ, GYERE EL A TALÁLKOZÓRA! 

Sajtómegjelenés az eseményről: 
http://www.karpataljalap.net/?q=2015/02/17/gyarapitsd-
az-erot-es-az-erteket 
 

“Áldás és erő” – könyv a nagycsaládosokról 
Február 13-án a házasság hete alkalmából került 

megrendezésre 50 kárpátaljai magyar nagycsaládról 
(tagjainkról) készült riportkötetünk könyvbemutatója, 
melynek keretein belül 100-100 db könyvet adtunk át a 
kárpátaljai történelmi egyházak képviselőinek azzal a céllal, 
hogy jegyesoktatás alkalmával a jegyespároknak 
ajándékozzanak oda egy-egy példányt, ezzel biztatva őket a 
nagycsalád vállalására. 

A könyvben található interjúkat Marosi Anita 
tagtársunk készítette a Kárpátalja.ma internetes újság 
megbízásából. Köszönet a szerzőnek és az újságnak a kiadás 
engedélyezéséért, valamint a Kárpátaljai Ferences Misszió 
Alapítványnak és a Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségének a könyv megjelenésének anyagi 
támogatásáért! 

A könyvben bemutatott családok mindegyikének 
egy-egy kötetet ajándékozunk, melyet a KMNE irodájában 
lehet átvenni. 

 
Házaspárok hétvégéje (február 6-8.) 

Február 6-8. között második alkalommal szerveztünk 
hétvégi kikapcsolódást házaspárjaink számára. A program 
helyszíne a nagyszőlősi ferences kolostor volt. A résztvevő 4 
házaspár előadásokat hallgathatott a házasságról, majd 
csoportbeszélgetéseken vitathatták meg az előadások 
témájával felvetődött kérdéseket. Szabadidőben jókat 
sétáltak, sokat beszélgethettek a párok, a szombat este jó 

hangulatát a közös pizzázás biztosította egy helyi 
vendéglőben. 

 
Országházi program (február 14.) 

2015. február 14-én, szombaton a Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetségének a szervezésében a 
Családlánchoz csatlakozott kárpátaljai szervezetek 
képviselőit egész napos nagyszabású családi nap várta az 
Országházban. Az Országház több termében animátorok 
segítségével különféle foglalkozásokon vehettek részt a 
gyerekek (kézműves foglalkozások, csoportos játékok), 
valamint közös családi program várta a szülőket és a 
gyermekeket (közösségi és kulturális programok, táncház, 
vezetett Országház látogatás, Országgyűlési Őrség 
bemutató). Az ebédet követően közös múzeumlátogatásra is 
sor került. Ezúton is szeretnénk megköszönni a KCsSz 
vezetőségének és munkatársainak a szervezést, a sok 
munkát, a vendéglátást és a fantasztikus programokat! 

 
Ingyen C-vitamin tagcsaládjainknak 

A Goodwill Pharma Kft. magyarországi gyógyszeripari 
vállalat által felajánlott 1000 doboz C-vitamin készítmény 
kiosztása lezárult. Ezúton szeretnénk megköszönni az 
adományozóknak és a Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségének, hogy tagcsaládjaink gyermekei ingyen 
juthattak hozzá az immunrendszer-erősítő vitaminokhoz! 
 

A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 

Már több mint 2 éve annak, hogy működik az 
egyesületünk. Immár 260 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.  

 
Önkéntes munka 

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

Kurmai István tagtársunk az on-line tagnyilvántartó 
és sms-küldő  program létrehozásával könnyítette meg 
munkánkat! Köszönjük! 
Kérjük, jelentkezz Te is ötleteiddel, felajánlásaiddal! 

 
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 tagdíj összege 40 hrn/év/család, amit a KMNE 
irodájában lehet átnyújtani, vagy átutalni az egyesület 

https://docs.google.com/forms/d/1QT9oZzlXUvgJx_QpmWSOQmK93VGSI3d9036FJBuSR1k/viewform
http://www.karpataljalap.net/?q=2015/02/17/gyarapitsd-az-erot-es-az-erteket
http://www.karpataljalap.net/?q=2015/02/17/gyarapitsd-az-erot-es-az-erteket
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bankszámlájára.  Akiknek anyagi nehézségei vannak és 
problémát okoz a tagdíj befizetése, kérjük jelezzék ezt 
írásban, van lehetőség a tagdíj elengedésére. 
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! 

 
Sorozással kapcsolatos tudnivalók 

Ukrajna Törvényének értelmében azok az édesapák, 
akik három vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek, 
mentesülhetnek a katonai sorkötelezettség alól. (Ukrajna 
Törvénye „A mozgósítás előkészítéséről és a mozgósításról”: 
IV. paragrafus “Vállalatok, intézmények és szervezetek, 
valamint az állampolgárok kötelezettségei a mozgósítás 
előkészítésére és mozgósításra vonatkozóan”) 

A KMKSz telefonos ügyfélszolgálatot indított a 
mozgósítással kapcsolatban. A felmerülő kérdésekkel bátran 
hívhatjátok a KMKSZ ungvári, központi irodáját 8.00-tól 
17.00 óráig (közép-európai idő szerint). Tel.: 022617279 | 
Mob.: +380505435317 

 

Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján 
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. 

 
 
 
 
Ha bármi kérdésed, ötleted, gondod van, keress minket! 
 

Irodai nyitvatartás: Beregszász, Rákóczi tér 6., hétfőtől csütörtökig 8-15 óra között. 
 

Üdvözlettel: 

a KMNE elnöksége 

 


