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KMNE HÍRLEVÉL 
2019/02. szám 

2019. április 

 
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

 

1. Horgászsuli, április 26. 

2. Nagy családi vetélkedő, II. forduló, április 27. 

3. Édesanyák hete, április 29-május 5. 

4. Édesanyák heti meglepetés program, május 3.,4. 

5. Lembergi kirándulás, cirkusz, május 11. 

6. Apa-fia program, kirándulás, május 18-19. 

7. Lovas nap, május 25. 

8. Nagy családi vetélkedő, élő döntő, május 26. 

9. Dédai tóparti pihenés, június 1-szeptember 1. 

10. Nagycsaládos gyereknap Péterfalván, június 1. 

11. Anya-lánya program, június 15-16. 

12. Apák napja, június 21. 

13. Nyíregyházi kirándulás, állatkert/fürdőzés, június 22. 

14. Önellátó nagycsalád projekt, június 28. 

15. 2019. évi programtervezet 

 

 

BESZÁMOLÓK 
 

16. Sportnap, február 23. 

17. Vetőmagosztás, március 4-10. 

18. Önkéntes hétvége a Vadvölgy Panzióban, március 8-10. 

19. Az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése, kézműves pályázat 

20. Kamaszprogram, budapesti utazás, március 16. 

21. MunKaland, március 22. 

22. Lembergi kirándulás, március 24. 

23. Bababörze, március 30. 

24. Palánta- és vetőkrumpli-program 

25. Ösztöndíjpályázat 

26. Fogászati pályázat 

27. Útlevélpályázat 

28. Elnökségi ülés, március 1. 

 

 

FELHÍVÁS 
      29. KMNE vándorbölcső 

      30. Gólyahír – jelentkezzetek! 

      31. Tégy a jobb házastársi kapcsolatért! Beszélgetési lehetőség egyénileg és párban. 
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INFORMÁCIÓK 
      32. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat! 

      33. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 

      34. Éves tagsági díj 

      35. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján 

      36. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban 

 

 

GÓLYAHÍR 
Tóth Árpádnak és Natáliának megszületett hatodik gyermeke, 

Jázmin. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szívből 

gratulál azon tagcsaládjainak, melyekben nemrég született 

kisbaba.  

Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket! 

 

 

 

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

 

1. Horgászsuli, április 26. 

Pecázni szeretők figyelmébe! 

Azok számára, akik szeretik a természetet, szeretnének pecázni, de nem igazán tudják, hogyan 

is kellene belekezdeni vagy hogyan kell jól csinálni, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesülete újra Horgászsulit (szakkört) indít 2019. április 26-án,  azon gyerekek számára, akik 

szeretnék megtanulni a pecázás csínját-bínját. 9 év felettiek jelentkezését várjuk. 

Tervezett önrész: 10 hr/fő 

Amennyiben szeretnél részt venni a programon, de nem vagy csak részben tudsz hozzájárulni, 

egyéni írásbeli kérelmet lehet benyújtani, melyet elbírálunk. 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 

Jelentkezési link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzHPHA74B_6o5XBqirNlHQCUZBNigMnjC

wA7h4tv5yZdtpg/viewform 

 

 

2. Nagy családi vetélkedő, II. forduló, április 27. 

Az elmúlt évek online játékainak sikerén felbuzdulva a KMNE idén újabb vetélkedőt indít. 

Játékos kedvű tagcsaládjaink figyelmébe ajánljuk ezt a vetélkedőt is. Az e-mail címmel 

rendelkezők figyeljék az üzeneteiket, mert hamarosan érkezik a felhívás, a játék részleteit akkor 

tudhatják meg. Akinek nincs e-mail címe, és szeretne részt venni a játékban, jelezze ezt a 

KMNE elérhetőségein. A legjobb eredményt elérő családok július 11-14. között 

jutalomutazáson vehetnek részt Lengyelországban, Krakkóban, valamint tárgyi nyereményben 

részesülnek. Érdemes részt venni a játékban! 

 

3. Édesanyák hete, április 29-május 5. 

Egyesületünk április 29-május 5. között idén is megrendezi Kárpátalján az Édesanyák Hete 

programsorozatot, melynek célja, hogy ezen a héten kiemelten figyeljünk az édesanyákra, 

megünnepeljük, megajándékozzuk őket. A következő helyszíneken lesznek programok, ahová 

minden érdeklődő anyukát szeretettel várunk, NEM csak tagcsaládokat! 

http://kmne.org.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzHPHA74B_6o5XBqirNlHQCUZBNigMnjCwA7h4tv5yZdtpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzHPHA74B_6o5XBqirNlHQCUZBNigMnjCwA7h4tv5yZdtpg/viewform
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Beregszász: 

  Április 30. (16:00) – Előadó: dr. Dabóczi Andrea táplálkozásterápiás orvos, fogyásszakértő.  

Előadás címe: Családi felelősség a táplálkozásban, zumba (helyszín: II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola) 

 
Munkács: 

   Május 2. (16:00) – Előadó: dr. Dabóczi Andrea táplálkozásterápiás orvos, fogyásszakértő.  

Előadás címe: Családi felelősség a táplálkozásban, zumba (helyszín: cserkészház, Ivan F. út 

20.) 

 

Salánk:  

   Május 2. (16:00) – Előadó: dr. Dabóczi Andrea táplálkozásterápiás orvos, fogyásszakértő.  

Előadás címe: Családi felelősség a táplálkozásban, aerobik, kézműves foglalkozás (helyszín: 

görögkatolikus parókia) 

Részvételi szándékát itt jelezheti: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbjwnR1SzTyQNHFUWXslJBCuAeCJOVZW

iD-aK74WTr5tfFHw/viewform 

 

4. Édesanyák heti meglepetésprogram, május 3.,4. 

Pályázatot hirdetünk TAGCSALÁDJAINK 

GYERMEKEINEK, melynek témája “Anyukámnak 

szeretettel”. A pályázat keretében a gyerekeknek valamit 

készíteniük kell édesanyjuknak. Ez lehet valamilyen 

kézműves alkotás, sütemény, barkácsolt vagy bármilyen 

más, kézzel készített ajándék, akár egy levél vagy egy rövid 

videó, fotomontázs, amelyet szeretettel készítenek 

édesanyjuknak. Az elkészített alkotásokról készült leírást és 

fényképet kérjük, küldjétek be. A jelentkezők egy wellness 

délutánt nyerhetnek édesanyjuknak Beregszászban (május 

3.) vagy Nagyszőlősön (május 4.). 

Beküldési határidő: április 22. Fényképezd le, amit 

készítettél, és leírással együtt küld be a KMNE 

elérhetőségeire (a családi azonosítószámot kérjük 

feltüntetni!): e-mail: kmne2012@gmail.com vagy cím: 

90202 Beregszász, Bethlen út 16/2.  

 

5. Lembergi kirándulás, cirkusz, május 11. 

http://kmne.org.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbjwnR1SzTyQNHFUWXslJBCuAeCJOVZWiD-aK74WTr5tfFHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbjwnR1SzTyQNHFUWXslJBCuAeCJOVZWiD-aK74WTr5tfFHw/viewform
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2019. május 11-én a  LEMBERGI CIRKUSZBA látogatunk. A helyek már beteltek, a most 

jelentkezőknek abban az esetben tudjuk az utazást biztosítani, ha valaki visszamondja. 

Jelentkezési határidő: április 30. 

Tervezett önrész: 50 hr/fő 

Amennyiben szeretne részt venni a programon, de nem vagy csak részben tud hozzájárulni, ez 

esetben nyújtson be egyéni írásbeli kérelmet, melyet elbírálunk. 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf44vWflbWs0Pv4I9d_jC95e5NvBw3HxY6zd4

HSZp2DH7osbw/viewform 
 

 

6. Apa-fia program kirándulás, május 18-19. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete apa-fia 

programot hirdet TAGCSALÁDJAINAK. Jelentkezési feltétel: 

egy fénykép és egy maximum 1 perces videó külsős karitatív vagy 

önkéntes tevékenységről. Egy szülő egy gyerekkel pályázhat! 

Korcsoport: 6-18 év 

Beküldési határidő: 2019. május 5. 

Nyeremény: Debreceni Kerekerdő Élménypark, élményfürdő. Az 

utazás várható időpontja: 2019. május 18-19. Várjuk a 

fényképeket, leírásokat a KMNE elérhetőségeire (a családi 

azonosítószámot kérjük feltüntetni!): e-mail: 

kmne2012@gmail.com vagy cím: 90202 Beregszász, Bethlen út 

16/2. 

Túljelentkezés esetén sorsolással választjuk ki az utazókat! 

 

7. Lovas nap, május 25. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2019. május 25-én lovas napot szervez 

Nagyszőlősön, a Szelíd Lovas Központban. A rendezvényre szeretettel várunk minden 

érdeklődőt. A szervezők színes programmal, lovas bemutatóval, lovaglási lehetőséggel várják 

a résztvevőket. További részletekért figyeljétek a KMNE facebook oldalát, valamint az 

Egyesülettől kapott üzeneteiteket. Részvételi szándékotokat jelezzétek! Ha igény van rá, 

buszokat is tudunk indítani! 

Jelentkezési határidő: május 10.  

Tervezett önrész: 10 hrn/fő 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 

Jelentkezési link:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjdascHjhEFcAxwD--

PBQitHsdztypOxh_pU_fidplZtHapA/viewform 

 

http://kmne.org.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf44vWflbWs0Pv4I9d_jC95e5NvBw3HxY6zd4HSZp2DH7osbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf44vWflbWs0Pv4I9d_jC95e5NvBw3HxY6zd4HSZp2DH7osbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjdascHjhEFcAxwD--PBQitHsdztypOxh_pU_fidplZtHapA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjdascHjhEFcAxwD--PBQitHsdztypOxh_pU_fidplZtHapA/viewform
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8. Nagy családi vetélkedő, élő döntő, május 26. 

Az előző fordulókban legjobban szereplő családok vesznek részt ezen az alkalmon. A legjobb 

eredményt elérő családok július 11-14. között jutalomutazáson vehetnek részt Krakkóban, 

valamint tárgyi nyereményben részesülnek. Érdemes részt venni a játékban!  

 

9. Dédai tóparti pihenés, június 1-szeptember 1. 

Idén újra megvalósítjuk az ingyenes dédai tóparti pihenés lehetőségét tagcsaládjaink számára. 

2019. június 1-től szeptember 1-ig újra megnyitja kapuit a KMNE által bérelt dédai tóparti 

parcella, ahová minden pihenni, kikapcsolódni vágyó tagcsaládunkat várjuk. Nyitvatartás: 

hétfőtől csütörtökig 14.00–21.00 óra, péntektől vasárnapig 9.00–21.00 óra között. Ha a 

megadott időpontokon kívül szeretnétek ott tartózkodni, akár több napot sátorozni, keressétek 

Buda Eleonórát a 099-7375-873-as számon. Minden tagcsalád egy vendégcsaládot hozhat 

magával!  

 

10. Nagycsaládos gyereknap Péterfalván, június 1. 

Idén 7. alkalommal szervezzük meg a Nagycsaládos 

Gyereknapot Péterfalván a vidámpark területén, színes 

programokkal kicsiknek, nagyoknak egyaránt! A programra 

2019. június 1-jén, szombaton kerül sor. 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: május 20. 

Önrész: 25hr/fő 

Találkozzunk, kapcsolódjunk ki együtt! Jelentkezni az alábbi 

linken lehet:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKcPdxEuYupfLMLhH4jsx8pTvN81aqDPZk

ONYaRAEJcnv6ZA/viewform 

 
11. Anya-lánya program, június 15-16. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete anya-lánya programot hirdet 

TAGCSALÁDJAINAK. Jelentkezési feltétel: egy fénykép és egy maximum 1 perces videó 

külsős karitatív vagy önkéntes tevékenységről. Egy szülő egy gyerekkel pályázhat! Korcsoport: 

6-18 év. Beküldési határidő: 2019. június 2. Nyeremény: Debreceni Kerekerdő Élménypark, 

élményfürdő. Az utazás várható időpontja: 2019. június 15-16. Várjuk a fényképeket, 

leírásokat a KMNE elérhetőségein (a családi azonosítószámot kérjük feltüntetni!): e-mail: 

kmne2012@gmail.com vagy cím: 90202 Beregszász, Bethlen út 16/2. Túljelentkezés esetén 

sorsolással választjuk ki az utazókat!  

 

 

http://kmne.org.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKcPdxEuYupfLMLhH4jsx8pTvN81aqDPZkONYaRAEJcnv6ZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKcPdxEuYupfLMLhH4jsx8pTvN81aqDPZkONYaRAEJcnv6ZA/viewform
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12. Apák napja, június 21. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 

megrendezi az Apák napja programot. Terveink szerint 

délután közös szaunázásra fog sor kerülni, amelyre szeretettel 

várjuk a jelentkező apukákat. Részletes felhívás később!  

 

 

13. Nyíregyházi kirándulás, állatkert/fürdőzés, 

június 22. 

Nyíregyházán június 22-én állatkerti látogatás vagy aquapark várja a családokat. 

A közös utazást a beregsurányi határátkelőtől biztosítjuk. A helyek már beteltek, a most 

jelentkezőknek abban az esetben tudjuk az utazást biztosítani, ha valaki visszamondja. 

Önrész: 50 hr/család 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7tJJvSQjM-xNy7761CFK-

o2KGyuzovbcptKmT1O3R59avdA/viewform 

 

14. Önellátó nagycsalád projekt, június 28. 

A program keretében igény szerint csirkét, kacsát, nyulat vagy egy méhcsaládot fognak kapni 

a családok. A jelentkezés nem jelenti automatikusan a programban való részvételt is. 

Túljelentkezés esetén előnyt élveznek azok, akik az elmúlt években nem vettek részt ebben a 

programban. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 10. 

Önrész: 200 hr/család 

Jelentkezési link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5gdqsysRlI_2RRzDePTE7t7wbx2fKEkrPkky

UnuhXF9kKCQ/viewform 

 

15. 2019-es éves programtervezet 

A programokra való jelentkezéseket abban az esetben fogadjuk el, ha a jelentkezők rendezték 

az éves tagsági díjat, és amennyiben az Egyesületbe való belépéskor nem küldtek be családi 

fotót és egyházi házasságkötési igazolást, akkor ezt pótolják. Túljelentkezés esetén a 

jelentkezés és az önrész befizetésének időpontja alapján választjuk ki a résztvevőket; előnyt 

élveznek azok, akik előző évben hasonló programon nem vettek részt. Ha még így is 

túljelentkezés van, sorsolással döntünk a jelentkezők között. 

 

Közreadjuk az egész éves programtervet, hogy mindenki el tudja dönteni, melyik programra 

jelentkezik. 

 

Az elnökség döntése értelmében a programokra való jelentkezésnél 10% önrész befizetését 

kérjük. 

 

 

A KMNE 2019-es éves programtervezete  

№ 
Program 

megnevezése Dátum Helyszín Jelentkezési link: 

ÁPRILIS   

 Elnökségi hétvége 2019.04.05-07.   

 Horgászsuli 2019.04.12.  
https://goo.gl/forms/KNpOYknd
J3rEROLG3 

 Honismereti kirándulás 2019.04.13.  
https://goo.gl/forms/cFldSFbkR
kFyjKaj2 

http://kmne.org.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7tJJvSQjM-xNy7761CFK-o2KGyuzovbcptKmT1O3R59avdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7tJJvSQjM-xNy7761CFK-o2KGyuzovbcptKmT1O3R59avdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5gdqsysRlI_2RRzDePTE7t7wbx2fKEkrPkkyUnuhXF9kKCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5gdqsysRlI_2RRzDePTE7t7wbx2fKEkrPkkyUnuhXF9kKCQ/viewform
https://goo.gl/forms/KNpOYkndJ3rEROLG3
https://goo.gl/forms/KNpOYkndJ3rEROLG3
https://goo.gl/forms/cFldSFbkRkFyjKaj2
https://goo.gl/forms/cFldSFbkRkFyjKaj2
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 Gyalogtúra 2019.04.27.  
https://goo.gl/forms/DbAbbO0x
93lLERTO2 

 
Nagy Családi Vetélkedő, II. 

forduló 2019.04.27. online  

 MÁJUS    

 Édesanyák Hete 
2019.04.29- 

05.05. Kárpátalja 
FELHÍVÁS 
a későbbiekben 

 
Édesanyák Hete - 

meglepetésprogram 2019.05.03.  
FELHÍVÁS 
a későbbiekben 

 
Lembergi Cirkusz, 

kirándulás 2019.05.11 Lemberg 

 
https://goo.gl/forms/eAXNHEA2
62w8Wkw12 

 Apa-fia kirándulás 2019.05.17-19. 
Dunaszerdahely, 

focimérkőzés  
FELHÍVÁS 
a későbbiekben 

 KMNE Lovasnap 2019.05.25. Nagyszőlős 
https://goo.gl/forms/l3B3prjtZua
OMlWX2  

 
Nagy Családi Vetélkedő, 

élő döntő 2019.05.26. Beregszász  

 JÚNIUS    

 Dédai tóparti pihenés 
2019.06.01- 

09.01. Déda  

 
Nagycsaládos gyereknap 

Péterfalván 2019.06.01. Péterfalva 
https://goo.gl/forms/WnKpm8R
ASAh62S5s1 

 Anya-lánya kirándulás 2019.06.14-16. 

Debrecen, Kerekerdő 

élménypark, Aquaticum 

fürdő 
FELHÍVÁS 
a későbbiekben 

 
Apák Napja, 

meglepetésprogram 2019.06.21.  
FELHÍVÁS 
a későbbiekben 

 
Nyíregyházi kirándulás, 

állatkert/fürdőzés 2019.06.22.  
https://goo.gl/forms/SIfPrLfzLW
YqcwH53  

 
Önellátó Nagycsalád 

Projekt 2019.06.28.  
https://goo.gl/forms/jrhM6m8Qi
zJzV9J73 

 Biciklitúra határok nélkül 
2019.06.27-

06.30. Tisza-tó 
https://goo.gl/forms/ikn7KF9l7C
CHNhB92 

 Vándorbölcső-átadás    

JÚLIUS   

 
Lovas tábor, 4 turnus 

(4*5nap) 2019.07.01-28. Nagyszőlős 
https://goo.gl/forms/Y2tg9yVFs
ou4fi8k1 

 Vízitúra (egynapos) 2019.07.06.  
https://goo.gl/forms/JGMFsTnP
3XH1b4lg1 

 

Kiskamasz-felvilágosítás 

10-14 éves fiúknak, 

lányoknak, külön 

csoportokban 2019.07.07-10.  
https://goo.gl/forms/AISyqwilVy
kLG8TA2 

 
Utazás Lengyelországba 

(Krakkó) 2019.07.11-14.   Családi vetélkedő nyereménye 

 KMNE “Road show”, Csap 2019.07.20. Csap 
https://goo.gl/forms/wochcPrU
Mypj1mIe2  

http://kmne.org.ua/
https://goo.gl/forms/DbAbbO0x93lLERTO2
https://goo.gl/forms/DbAbbO0x93lLERTO2
https://goo.gl/forms/eAXNHEA262w8Wkw12
https://goo.gl/forms/eAXNHEA262w8Wkw12
https://goo.gl/forms/l3B3prjtZuaOMlWX2
https://goo.gl/forms/l3B3prjtZuaOMlWX2
https://goo.gl/forms/WnKpm8RASAh62S5s1
https://goo.gl/forms/WnKpm8RASAh62S5s1
https://goo.gl/forms/SIfPrLfzLWYqcwH53
https://goo.gl/forms/SIfPrLfzLWYqcwH53
https://goo.gl/forms/jrhM6m8QizJzV9J73
https://goo.gl/forms/jrhM6m8QizJzV9J73
https://goo.gl/forms/ikn7KF9l7CCHNhB92
https://goo.gl/forms/ikn7KF9l7CCHNhB92
https://goo.gl/forms/Y2tg9yVFsou4fi8k1
https://goo.gl/forms/Y2tg9yVFsou4fi8k1
https://goo.gl/forms/JGMFsTnP3XH1b4lg1
https://goo.gl/forms/JGMFsTnP3XH1b4lg1
https://goo.gl/forms/AISyqwilVykLG8TA2
https://goo.gl/forms/AISyqwilVykLG8TA2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
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 KMNE "Road show”, Visk 2019.07.27. Visk 

https://goo.gl/forms/wochcPrU
Mypj1mIe2  

AUGUSZTUS   

 Vízitúra határok nélkül 2019.08.01-04.  
https://goo.gl/forms/hCqaG7Xz
ca1n7oIk2  

 Forma-1 Magyar Nagydíj 2019.08.04.  
FELHÍVÁS 
a későbbiekben  

 Önkéntes nap 2019.08.10. Nyíregyháza, Aquarius  

 
KMNE “Road show”, 

Rahó 2019. 08.17. Rahó 
https://goo.gl/forms/wochcPrU
Mypj1mIe2  

 

Szent István király és az 

államalapítás ünnepe, 

ehhez kapcsolódó 

kézműves pályázat 2019.08.20.   

 Nyárbúcsúztató 2019.08.24. Kovászó 
https://goo.gl/forms/FrCAwwGy
UTlmQxGB2 

 
KMNE “Road show”, 

Aknaszlatina 2019.08.31. Aknaszlatina 

https://goo.gl/forms/wochcPrU
Mypj1mIe2  

SZEPTEMBER   

 Nagyszülők Napja 2019.09.01.  
https://goo.gl/forms/PePGGKAj
LoNJBGVA2 

 Biciklitúra 2019.09.07.  
https://goo.gl/forms/Yaebrk6W
Bm1xsuM63 

 Gyalogtúra 2019.09.14.  
https://goo.gl/forms/d0bv6g5T1
YroAEM33 

 KMNE tisztújító közgyűlés 2019.09.15.   

 
Nyíregyházi kirándulás, 

állatkert/fürdőzés 2019.09.21.  
https://goo.gl/forms/KgniAqEde
hDwCuz82  

 Szüreti bál 2019.09.28.  
https://goo.gl/forms/g6BJ97Tva
AaHMen12 

 Jótékonysági félmaraton    

 Vándorbölcső átadása    

OKTÓBER   

 
Nagycsaládos hétvége a 

Kárpátokban 2019.10.04-06. Kárpátok 
https://goo.gl/forms/U6GPjwXD
cWUxP9g23 

 

Aradi vértanúk – nemzeti 

ünnep 2019.10.06.   

 Honismereti kirándulás 2019.10.12.  
https://goo.gl/forms/5c7TIiHb0d
Nnp3Ik1 

 
Elnökségi ülés (2020-as 

programterv elkészítése) 2019.10.15.   

 Bababörze 2019.10.19.   

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc; kézműves 

pályázat 2019.10.23.   

NOVEMBER   

http://kmne.org.ua/
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/hCqaG7Xzca1n7oIk2
https://goo.gl/forms/hCqaG7Xzca1n7oIk2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/FrCAwwGyUTlmQxGB2
https://goo.gl/forms/FrCAwwGyUTlmQxGB2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/PePGGKAjLoNJBGVA2
https://goo.gl/forms/PePGGKAjLoNJBGVA2
https://goo.gl/forms/Yaebrk6WBm1xsuM63
https://goo.gl/forms/Yaebrk6WBm1xsuM63
https://goo.gl/forms/d0bv6g5T1YroAEM33
https://goo.gl/forms/d0bv6g5T1YroAEM33
https://goo.gl/forms/KgniAqEdehDwCuz82
https://goo.gl/forms/KgniAqEdehDwCuz82
https://goo.gl/forms/g6BJ97TvaAaHMen12
https://goo.gl/forms/g6BJ97TvaAaHMen12
https://goo.gl/forms/U6GPjwXDcWUxP9g23
https://goo.gl/forms/U6GPjwXDcWUxP9g23
https://goo.gl/forms/5c7TIiHb0dNnp3Ik1
https://goo.gl/forms/5c7TIiHb0dNnp3Ik1
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 Házaspárok hétvégéje 2019.11.08-10.  
https://goo.gl/forms/y46KR0cIs
DqxhwCC3 

 MunKaland 2019.11.16.  
https://goo.gl/forms/BAKQHyF8
VqRp25ss1 

 Sportnap 2019.11.23.  
https://goo.gl/forms/ylQGLInT8
HH3TpVf2 

     

DECEMBER   

 
Riportkötet kiadása, 

könyvbemutató 2019.12.07.   

 
KMNE karácsonyi 

ünnepségek 2019.12.14-15.  
https://goo.gl/forms/P14O3i6JI2
spaHbD2 

 Vándorbölcső-átadás    

 

 

BESZÁMOLÓK 

 

16. Sportnap, február 23. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete február 23-án sportnapot szervezett a 

Nagyberegi Református Líceumban. 

A közel 80 résztvevőt hat – egy-

egy szín nevét viselő – csoportba 

osztották a szervezők. Minden 

csapat egyenlő eséllyel indult, 

hiszen valamennyit nagymamák, 

szülők és különböző korú 

gyermekek alkottak.  

A Birta János és Szűcs Zoltán 

vezette ügyességi játékok között 

volt zsákban futás, kapura rúgás, 

talicskázás, labdavezetés és 

kosárra dobás is. 

Ezúttal valóban a részvétel 

számított, nem pedig a győzelem. 

A fehér csapat nyerte meg a játékot, de valamennyi jelen lévő család kapott ajándékot. Egy-

egy futball-labdát, tollasütő-készletet és ugrókötelet vihettek haza. 

A játék mellett a közös tízórai és ebéd tette tartalmassá a sportnapot. 

17. Vetőmagosztás, március 4-10. 

Pintér Ilona felajánlásával rengeteg vetőmagot kaptunk, virág- és zöldségmagot vegyesen. 

Minden tagcsaládunk 40 csomag különböző vetőmagot kapott március 4-10. között. 

 

18. Önkéntes hétvége a Vadvölgy Panzióban, március 8-10. 

Március 8-10. között családi önkéntes hétvégére került sor tagcsaládjaink részvételével, 

melynek során egy tartalmas hétvégét tölthettünk el az Egyesület által tavaly megvásárolt 

Vadvölgy Panzióban. A hétvége során festői környezetben tettük szebbé az épületet és 

környékét. 

http://kmne.org.ua/
https://goo.gl/forms/y46KR0cIsDqxhwCC3
https://goo.gl/forms/y46KR0cIsDqxhwCC3
https://goo.gl/forms/BAKQHyF8VqRp25ss1
https://goo.gl/forms/BAKQHyF8VqRp25ss1
https://goo.gl/forms/ylQGLInT8HH3TpVf2
https://goo.gl/forms/ylQGLInT8HH3TpVf2
https://goo.gl/forms/P14O3i6JI2spaHbD2
https://goo.gl/forms/P14O3i6JI2spaHbD2
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Pénteken másfél óra utazás után érkezett meg közel 50 fős csapatunk. A panzióban meleg itallal 

és kis harapnivalóval fogadtak minket. Kipakolás után leültünk vacsorázni, utána ismerkedtünk 

és beszélgettünk. Vacsora közben érkezett meg 

Grezsa István kormánybiztos és felesége. 

Szombat reggel szép napra ébredtünk, és reggeli 

után bele is kezdtünk a takarításba. A területnek 

azon részét, ahol már elolvadt a hó, nagyjából 

rendbe tettük. A kis házat, az orosz fürdő külső 

falát, a korlátokat, a szalonnasütő hely fa részeit 

lefestettük. A férfiak megnagyobbították a 

teraszt, a régi virágágyás köveit kiszedték, 

alapot ástak. A mosókonyhában a biliárdasztalt 

szétszedték és kicipelték, és előkészítették a 

termet  a további felújításhoz. A festésen kívül mindent sikerült befejezni ebéd előtt. Ebéd után 

14 órától sajtótájékoztatót tartottak, melyen részt vettek Szilágyi Mátyás és Buhajla József 

főkonzulok, valamint Grezsa István kormánybiztos is. 

Ezután az idő borongóssá kezdett válni, de az eső előtt még sikerült a szalonnasütő hely fa 

részeit is lefesteni. Vacsora után a vendéglátók befűtötték nekünk a szaunát, így munka után 

pihentünk egy kicsit. 

Vasárnap reggeli után kirándultunk egyet, ebéd után pedig hazaindultunk. 

 

19. Az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése, kézműves pályázat 

Egyesületünk idén először hirdetett március 15-ével kapcsolatos kézműves pályázatot, melyre 

a családok együtt készíthettek kézműves alkotásokat. Nagyon sok értékes, szép pályamunka 

érkezett: rajzok, horgolt kokárdák, mézeskalácsok, fakard, nemzeti színű mécsesek, ékszerek, 

ajtódísz, huszárbaba. Összesen 22 család hozta be hozzánk alkotását. 

Tagcsaládjaink ezenfelül a kárpátaljai nagyvárosokban – Beregszászon, Ungváron, Munkácson 

és Nagyszőlősön – részt vettek a március 15-ei megemlékezéseken, ahol elnökségi tagjaink 

egy-egy koszorút helyeztek el a hősök emléke előtt tisztelegve. 

 

20. Kamaszprogram, budapesti utazás, március 16. 

A KMNE másodszor szervezett programot külön kamaszok számára. A részvételi feltétel az 

volt, hogy egy szelfit kellett beküldeni, amely egy március 15-éhez kapcsolódó szobornál vagy 

emlékműnél készült. A jutalom pedig egy budapesti kirándulás volt a Terror Háza Múzeum 

meglátogatásával egybekötve. 

Március 16-án reggel 8-kor indultunk Beregsurányból közel 50 fős csapatunkkal. Az idő kicsit 

zord volt, de senki kedvét nem vette el. Indulás előtt Isten áldását kértük az útra Molnár Lóránt 

tiszteletes és egyben nagycsaládos apukánk segítségével. Az idő gyorsan eltelt, mivel jó 

társaságban repül az idő. Az odavezető úton mindenkitől gyors bemutatkozásra került sor, majd 

a „A tanú” c. filmet tekinthették meg a résztvevők. A fővárosba felérve először elmentünk 

ebédelni egy étterembe, majd elindultunk a Terror Háza Múzeumba. 

http://kmne.org.ua/
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A Terror Háza Múzeum a 20. századi 

diktatúrák áldozatainak emlékére 

létrehozott múzeum Budapesten, az 

Andrássy út 60. szám alatt. 

Mindenki érdeklődve hallgatta a 

tárlatvezetőt, aki elmesélte, hogyan 

tartották fogva és kínozták az 

ellenállókat és az ellenségnek 

kikiáltott áldozatokat. Egy mai 

kamasz fel sem tudja fogni azt a 

kegyetlen bánásmódot, amiben a 

nagyszüleink korosztálya részesült. 

Nagyon örülök, hogy nem abban a 

korban élek, és remélem, hogy ilyen 

többet nem fog megtörténni. 

A múzeumból a Hősök terére 

mentünk, ahol élveztük a napsütést és 

fotózkodtunk. Majd a Vajdahunyad várát néztük meg. A hazaút is nagyon jól sikerült, az úton 

végig az élményeinkről beszélgettünk, illetve egy tesztet is sikeresen kitöltöttünk, ami a 

kirándulásunkkal volt kapcsolatos. Akik a legjobb eredményt érték el, utalványt nyertek a 

Parisel cukrászdába. 

A program este 9-kor ért véget, amikor megérkeztünk a beregsurányi határhoz. Köszönetünket 

szeretnénk kifejezni a szervezőknek, Túri Lászlónak, a BMG történelemtanárának és egyben 

egyesületi tagunknak ezért a felejthetetlen élményért, illetve a program támogatásáért 

Magyarország Kormányának és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének. 

 

 

21. MunKaland, március 22. 

A KMNE tavaszi MunKaland-járatának résztvevői ezúttal a Derceni Egyházi Önkéntes 

Tűzoltóságra látogattak el. A gyerekeket és az őket kísérő szülőket Zsukovszky Miklós lelkész-

tűzoltóparancsnok és munkatársai fogadták nagy szeretettel és harapnivalóval, üdítővel. A 

parancsnok úr előbb mesélt a tűzoltóságról, és válaszolt a MunKalandosok kérdéseire. Azután 

mindenki kipróbálhatta, milyen érzés 

tűzoltóautóban utazni. A 

védőruházatokat, kiegészítőket is 

tüzetesen átvizsgálhatták az 

érdeklődők, a gyerekek felpróbáltak 

egy-egy védősisakot (ez utóbbi súlya, 

mérete a kisebbeket igen meglepte). 

Érdekes részleteket tudhattak meg a 

résztvevők a bevetésekről: például 

azt, hogy a tűzoltók a biztonság 

érdekében a füstbe mindig ketten 

mennek be egyszerre, miközben egy 

speciális eszköz „összeköti” kettejüket, vagy azt, hogy a védőruházat és a felszerelés viselése 

próbára teszi a szakemberek szervezetét, így megfelelő erőnlét és mentális állapot nélkül senki 

sem vehet részt az oltásban, mentésben. 

A tűzoltóautó felszerelésének bemutatását követően a szakemberek irányításával a gyerekek 

tarthatták a vizet nagy nyomással kilövellő tömlőt. 

Az alkalom zárásaként a MunKaland-járat résztvevői kezet ráztak a derceni vendéglátókkal, az 

áldozatos munkát végző tűzoltó hősökkel. 

 

http://kmne.org.ua/
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22. Lembergi kirándulás, március 24. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete március 24-én színházlátogatást szervezett 

Lembergbe. 56 fő indult a hosszú útra. Az odavezető úton a Kárpátokban gyönyörködhettek, 

néhol még havas hegycsúcsok is csodálatos látványt nyújtottak a kis csapatnak. Az út majdnem 

ötórás volt, de nem telt unalmasan, ugyanis egy ismerkedős játékkal gazdagítottuk utunkat, 

hogy azokkal a tagcsaládokkal is megismerkedjünk, akik most először vannak velünk. Minden 

családból elmondta egy 

bátor jelentkező, honnan 

érkeztek, mivel 

foglalkoznak, mióta 

tagok, vagy éppen 

melyik programon vettek 

részt legutóbb 

Egyesületünknél. 

Mire Lembergbe 

érkeztük, gyöngyörű, 

napsütéses idő fogadott 

minket, így az opera előtt 

még volt időnk egy kis 

városnézésre is. 

A Szolomija Kruselnicka 

Lembergi Állami Opera- 

és Balettszínház az egyik 

legszebb Európában. 

Klasszicista stílusban épült, de számos reneszánsz és barokk stílusjegyet is magán visel. 

Ragyogását a gazdagon díszített színes márvány adja, valamint a festmények és a szobrok. A 

bejárati csarnokból márványlépcső vezet fel az emeletekre. Az első emeleten található a 

tükörterem. A színpad feletti szoborcsoport pedig a színház történetét meséli el. Az előadáson 

a Hamupipőke című mesét mutatták be opera formájában. A telt házas előadás végén mindenki 

állva tapsolt. 

Az előadás után megebédeltünk, majd hazaindultunk. A hazavezető út élménybeszámolóktól 

volt hangos. Harapkó Marianna elnökségi tagunk és Kohács-Szűcs Marika arról kérdezte a 

gyerekeket, mi az álmuk; az anyukáktól a férjükkel való megismerkedésük történetét vártuk, 

az apukáktól pedig azt, hogy mire büszkék. 

 

23. Bababörze, március 30. 

Tavaszi babaruhabörzét tartott Egyesületünk március 30-án Beregszászban a római katolikus 

templom udvarán. Összesen tíz anyuka bocsátotta áruba gyermekei jó minőségű, kinőtt ruháit. 

Közben a gyerekek a közelben lévő játszótéren játszadozhattak. 

 

24. Palántaprogram 

Idén palántákkal is segítettük tagcsaládjainkat. Barkaszi Ferenc kertészmérnök, egyesületi 

tagunk nevelte a palántákat, mi pedig megszerveztük a szétosztást, így április 6-án közel 90 

családnak segítettük szebbé tenni bio kiskertjét. 

 

25. Ösztöndíjpályázat 

A nehéz ukrajnai helyzet miatt a tanulók helyzete is igen nehéz, mivel drága az útiköltség, a 

tandíj, így ösztöndíj-támogatásban részesítettük tagcsaládjaink gyermekeit. 

A beérkező 26 pályázat mindegyike pozitív elbírálásban részesült. Olyan tehetséges gyerekeket 

támogattunk, akik felsőoktatásban, líceumban, szakképzőben tanulnak. 

http://kmne.org.ua/
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A támogatást március 16-án adták át Tarpai József és Harapkó Marianna elnökségi tagjaik a 

KMNE irodában, rövid beszélgetés keretében. A támogatásért köszönet Magyarország 

Kormányának! 

 

26. Fogászati pályázat 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szeretne támogatást nyújtani azon 

tagcsaládjainak, amelyek tagjainak akadályt jelent a fogászati költségek kifizetése. Az év során 

60 család részesül a támogatásban. 

 

27. Útlevélpályázat 

Útlevélkészítéshez nyújtott támogatást a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, 

előnyben részesítve azokat a családokat, melyekben eddig nem volt mindenkinek útlevele. 

Ezzel szeretnénk segíteni nekik abban, hogy a család közösen el tudjon jutni olyan 

programokra, melyeket külföldön rendeznek meg. 

Az útlevélpályázat nagyon sikeresnek bizonyult; a legtöbb tagcsalád azért igényelte, hogy részt 

tudjon venni a KMNE külföldi programjain. Összesen 14 család nyújtotta be kérelmét, ők mind 

támogatásban is részesültek. Számokban kifejezve ez 147 útlevél elkészítését jelenti. 

 

      28. Elnökségi ülés, március 1., április 5-7.  

A március 1-jei elnökségi ülésen négy új tagcsaládot vettünk fel. Megbeszéltük megvalósult 

programjainkat, döntöttünk az úszásoktatás elindításáról, amelyre most Beregszászban kerül 

sor, valamint Barkaszi Ferenc nagycsaládos apukánk javaslatára elindítottuk öngyógyító 

kiskert programunkat.  

Április 5-7. között elnökségi hétvégét tartottak Vásárosnaményban, melyen a munka mellett 

csapatépítésre és wellnessezésre is sor került. A hétvége során nagyon sok előrelépés történt, 

elnökségi tagjaink nagyon aktívak voltak az Édesanyák Hete, az apa-fia és az anya-lánya 

programtervezetek terén. 

 

FELHÍVÁS 

 

29. KMNE vándorbölcső 

Egyesületünk keresi a Czotter Andrástól, a magyarországi Ágymester 

manufaktúra vezetőjétől kapott minőségi, fából készült bölcsőnek, a 

KMNE vándorbölcsőjének új tulajdonosát. 4 hónapra lehet megkapni 

ezt az igen praktikus és szép bútordarabot. A KMNE szeretné átadni 

azt a következő családnak. A bölcsőre azon családok pályázhatnak, 

akiknél júniusban fog megszületni a gyermek. 

 

Várjuk a jelentkezőket!  

     

30. Gólyahír 

Ezen program keretében szeretnénk azokat a tagcsaládjainkat köszönteni, akik 

gyermekáldásban részesültek/fognak részesülni. Ezért szeretnénk megkérni mindenkit, 

akiknek a közelmúltban kisbabájuk született vagy gyermeket várnak, jelezzék nekünk, hogy a 

baba születésekor köszönteni tudjuk őket, és át tudjuk adni a számukra készített kisebb 

ajándékcsomagot. 

 

31. Tégy a jobb házastársi kapcsolatért! Beszélgetési lehetőség egyénileg és párban 

Házasságunk folytonos megújulásra szorul. Ha szeretnél jobb kapcsolatot, jobb 

beszélgetéseket, kevesebb félreértést, több megértést a házasságodban, tenned kell érte! 

Gyertek el egy személyes beszélgetésre! Megér egy próbát! Miért ne sikerülne?!  

 

http://kmne.org.ua/


 
 

+380684070672, 

+380684070675 

http://kmne.org.ua/ 

Az egyéni és páros lelki egészségmegőrző beszélgetések iránt itt érdeklődhetsz: 

beszelgessunk.kmne@gmail.com 

 

 

INFORMÁCIÓK 

 

32. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat! 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából folytatódik az Egyesületnél a megszokott 

jogsegélyszolgálat. Előzetes telefonos bejelentkezés után jogász segítségével biztosítunk 

tanácsadást, és egyéb segítséget is nyújtunk a hozzánk fordulóknak. Nem csak tanácsadásra 

van lehetőség: ha valakinek konkrét jogi ügye, problémája van, forduljon hozzánk, ugyanis 

jogász biztosításával segíthetjük a bírósági ügyintézést, a peres ügy lebonyolítását is. 

 

33. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 

Már több mint 6 éve működik Egyesületünk, s immár 672 családot tudhatunk 

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, szólítsd meg a 

környezetedben élő magyar nagycsaládokat és vigyél nekik jelentkezési 

lapot. 

 

34. Éves tagsági díj 

Az Egyesület 2012 szeptemberi megalakulása óta számos rendezvényt és programot valósított 

meg tagjai számára, melyeket pályázatokból, adományokból sikerült finanszírozni. Az 

elnökség úgy határozott, hogy 2014-től kéri a tagcsaládok hozzájárulását az Egyesület 

működésének biztosításához, ami éves tagdíj befizetésében nyilvánul meg. A tagdíj összege 

2017. januárjától 50 hr/év/család, amit a KMNE irodájában lehet átnyújtani, vagy át lehet utalni 

az Egyesület bankszámlájára. Akiknek anyagi nehézségeik vannak és problémát okoz 

számukra a tagdíj befizetése, kérjük, jelezzék írásban, van lehetőség a tagdíj elengedésére.  

Azok a családok, akik elmulasztják a tagdíj befizetését, inaktív státuszba kerülnek (nem kapnak 

hírlevelet és értesítéseket) mindaddig, míg a tagdíjat be nem fizetik. 

Nyilvántartásunk szerint idén eddig 303 család fizetett tagdíjat! 

 

35. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján 

 

“Kétségben, bajban hívjon minket!” 

 

Kárpátalján jelenleg két telefonszolgáltatóhoz (MTS és Kyivstar) tartozó számokat lehet hívni, 

melyek helyi tarifásak, tehát sokaknak kedvezményes vagy akár ingyenes is lehet. A telefonos 

szolgálat hívószámai: 095-6008005 (MTS); 097-6008005 (Kyivstar). A vonal túloldalán 

magyarul beszélő szakemberek éjjel-nappal várják azon bajba jutottak névtelen hívásait, akik 

lelki segítségre, tanácsra, biztatásra vágynak. 

 

36. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban 

Családi kör – hit, család, szeretet –, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének 

magazinműsora, minden pénteken és kedden 14 órától a Pulzus Rádióban. 

 

Minden hét péntekén 14.00–15.00 óra között nagycsaládos műsort hallhatunk a Pulzus 

Rádióban. Egy-egy kárpátaljai magyar nagycsalád bemutatása mellett érdekes, házastársi 

kapcsolattal, gyermekneveléssel kapcsolatos témákat is feldolgoznak, illetve felhívásaink és 

beszámolóink is folyamatosan meg fognak jelenni. Pulzus Rádió az FM 92,1-en!!! 

http://kmne.org.ua/
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Ha valakinek bármilyen kérdése van, vagy témát javasolna, amiről szívesen hallana, jelezze 

nekünk, igyekszünk foglalkozni vele; továbbá ha valaki szívesen bemutatná a családját, az ő 

jelentkezését is szívesen fogadjuk. 

Itt hallgathatók vissza a műsorok: 

http://kmne.org.ua/index.php/mediatar/radiomusorunk-csaladi-kor 

 

 

Felhívás! 

Már KYIVSTAR hálózaton is elérhetőek vagyunk: 

+380684070672, +380684070675 

 

 

Bankszámlaszámunk : ЄДРПОУ 38325116 

Р/p 26009000039637 в АТ "Укрексімбанк" МФО 322313 

 

Beregszász, Bethlen u. 16/2. 

e-mail: kmne2012@gmail.com 

telefon: 0958386256 

www.kmne.org.ua 

https://www.facebook.com/KMNE2012/ 
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