KMNE HÍRLEVÉL
2019/03. szám
2019. június
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK
KMNE tisztújító közgyűlés, szeptember 15.
Lovas táborok, július 1-28.
Vízitúra, július 6.
Utazás Lengyelországba, július 11-14.
KMNE “Road show”, július 20. – Csap, július 27. – Visk, augusztus 17. – Rahó,
augusztus 31. – Aknaszlatina.
6. Vízitúra határok nélkül, augusztus 1-4.
7. Forma 1 Magyar Nagydíj, augusztus 4.
8. Szent István király ünnepe, államalapítás, ehhez kapcsolódó kézműves pályázat,
augusztus 20.
9. Nyárbúcsúztató, augusztus 24.
10. Nagyszülők napja, szeptember 1.
11. Biciklitúra, szeptember 7.
12. Gyalogtúra, szeptember 14.
13. Nyíregyházi kirándulás, szeptember 21.
14. 2019. évi programtervezet
1.
2.
3.
4.
5.

BESZÁMOLÓK
15. Honismereti kirándulás, április 13.
16. Gyalogtúra, április 27.
17. Horgászsuli, április 26..
18. Édesanyák hete, április 29-május 5.
19. Lembergi kirándulás, cirkusz, május 11.
20. Apa-fia program, kirándulás, május 18-19.
21. Lovas nap, május 25.
22. Nagy családi vetélkedő, élő döntő, május 26.
23. Nagycsaládos gyereknap Péterfalván, június 1.
24. Elnökségi ülés, június 3.
FELHÍVÁS
25. KMNE vándorbölcső
26. Gólyahír – jelentkezzetek!
27. Tégy a jobb házastársi kapcsolatért! Beszélgetési lehetőség egyénileg és párban.

INFORMÁCIÓK
28. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat!

29. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
30. Éves tagsági díj
31. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján
32. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban
GÓLYAHÍR
Pércsi Lajosnak és Nórának megszületett ötödik gyermeke, Bence.
Szilágyi Zoltánnak és Tímeának megszületett ötödik gyermeke, Zsombor.
Buda Zsoltnak és Anitának megszületett ötödik gyermeke, Ákos.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
szívből gratulál azon tagcsaládjainak,
melyekben nemrég született kisbaba.
Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket!

ÚJ TAGCSALÁDOK
Legutóbbi elnökségi ülésünkön az alábbi családok felvételéről döntöttünk:
Balla Imre és Ágnes, Munkács
Gazdag István és Éva, Beregszász
Barta Béla és Tünde, Fornos
Kalanics László és Natália, Salánk
Iván Miklós és Edina, Dercen
Hadar Attila és Krisztina, Csongor
Neubauer Ferenc és Mária, Munkács
Sas Árpád és Erika, Csongor
Karmacsi László és Éva, Csetfalva
Szabó Levente és Diána, Szürte
Pojdin Sándor és Hanna, Nagyszőlős

Isten hozott Titeket az Egyesületben!
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK
1. KMNE tisztújító közgyűlés, szeptember 15.
Kedves Tagtársak! Az alapszabálynak megfelelően kétévente tisztújításra kerül sor a
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületében, azaz elnököt, elnökségi tagokat,
felügyelőbizottságot választ a tagság, akik a következő két évben vezetik, irányítják,
ellenőrzik a KMNE működését. A választásra a 2019. szeptember 15-én megrendezendő
közgyűlésünkön kerül sor, ahol minden tagcsaládunk szavazhat, dönthet arról, kiket
szeretne látni a vezetésben.

Ennek előkészítéseként lehetőség van ezekre a feladatokra olyan személyeket jelölni, akiket
szívesen látnátok ezekben a pozíciókban. Kérjük, éljetek a jelölés lehetőségével, és gyertek
el szeptember 15-én a közgyűlésre is! A jelölt személyeket megkérdezzük, vállalják-e a
feladatot; amennyiben igen, a következő, agusztusi hírlevélben bemutatjuk őket, hogy
szeptember 15-én tudjátok, kik közül választhattok.
KÉRÜNK TITEKET, JÚLIUS 30-IG ADJÁTOK MEG JELÖLÉSEITEKET!
Jelölést szóban, telefonon, e-mailen, vagy az interneten keresztül lehet eljuttatni a KMNEhez.
Ezen az űrlapon is beadhatjátok jelöléseteket:
https://forms.gle/TPniPFtKJEkc72yc7
2. Lovas tábor, július 1-28.
Egyesületünk ismét szervez lovas tábort Nagyszőlősön, a Szelíd Lovas Központban, négy
turnusban, július 1–28. között. Az ötnapos tábor alatt szakemberek foglalkoznak majd a
gyerekekkel, programokat szerveznek nekik, melyek során felejthetetlen élményekkel
gazdagodhatnak, játékosan fejlődhetnek. Helyek korlátozott számban még rendelkezésre állnak.
3. Vízitúra, július 6.
Egyesületünk újra megszervezi egynapos vízitúráját 2019. július 6-án, melyre szeretettel várjuk
a jelentkezőket! Olyanok jelentkezését várjuk akik legalább minimálisan tudnak úszni!
Részvételi díj: 70 hr/fő
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: június 28.
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzrMMAJOFo9QbEGEBxATrRd0pFVPwQkH4Ed9ET0lC5HmIAw/viewform
4. Utazás Lengyelországba, július 11-14.
Lengyelországi utazást szervezünk július 11–14. között. Ezen az
utazáson azok vehetnek részt, akik játszottak a Nagy Családi
Vetélkedőn és kimagaslóan jól szerepeltek.
5. KMNE “Road show”
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete először szervez
“Road show”-t Kárpátalja különböző vidékein. A program
lényege, hogy a gyerekek, felnőttek ne csak megismerkedjenek a
népi mesterségekkel, hanem ki is próbálják azokat, készítsenek is
valamit a délután folyamán. Azt szeretnénk, hogy a családok
együtt töltsenek el egy kellemes napot, hogy az itt élő magyar
családok érezzék, milyen fontos szerepet játszanak a magyarság
megmaradásában, valamint hogy gyermekeik közelebbről is
megismerjék nemzeti hagyományainkat és nagycsaládos
egyesületünket. A rendezvény során kézműves foglalkozás és
táncház is lesz. Nem csak tagcsaládokat, hanem minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Helyszínek, időpontok:
– Csap, július 20. – KMKSZ UNGVÁRI JÁRÁSI RENDEZVÉNYTEREM (Csap, Béke
köz 2/b)
– Visk, július 27. – Viski tájház (90454 Visk, Nagy u.)
– Rahó, augusztus 17.
– Aknaszlatina, augusztus 31.
MINDEN ALKALOM 13:00-17:00 óráig tart!
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecoZ9nzoyD6wfepcmB_inxgrJix93NNZs
waBROtNmofCtQPg/viewform?fbclid=IwAR3V1dhxwnqQjFinPgWfVszk0ZEjBcaeX
GrgY3Ae3wKDn6my7hbfXaWkkVU

6. Vízitúra határok nélkül, augusztus 1-4.
2019. augusztus 1–4. között 4 napos vízitúrát tervezünk Vásárosnamény – Tiszamogyorós –
Tuzsér – Dombrád – Ibrány útvonalon. Feltétel: biztos úszástudás, teherbíró képesség.
Férőhelyek korlátozott számban.
Önrész: 300 hr/fő
Jelentkezési határidő: július 10.
Az alábbi linken lehet jelentkezni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGrrBoyIZ59Lmd87eTJmZ5EXQhh_8j0ODvgWwojoCagG3g/viewform
7. Forma 1 Magyar Nagydíj, augusztus 4.
Augusztus 4-én egynapos programot szervezünk, egy szülő egy gyerekkel vehet részt
rajta. Korhatár 10+ évesek. Kora reggeli indulás Beregszászból, részvétel a délután
kezdődő magyar nagydíjon Mogyoródon, utána visszautazás Beregszászba, érkezés késő
este.
A jelentkezés egyenlőre igényfelmérés, ha megvalósul a program a bejelentkezettek
közül lesznek a résztvevők!
A program megvalósulása NEM biztos!!!!
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebs9LP_gCuXfr8iumYxacAlTiGsk_iPn2
aHTLIG5R8TOXREQ/viewform
8. Szent István király ünnepe, államalapítás, ehhez kapcsolódó kézműves pályázat,
augusztus 20.
Várunk a családotoktól bármilyen kézműves
munkát, amely augusztus 20-ával kapcsolatos.
Minden értékelhető munka nyereményben részesül!
A főnyeremény egy 400 hrivnya értékű
vacsorautalvány. Az első 25 jelentkező nyer.
Beküldési határidő: augusztus 10.
Jelentkezési link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjGAqeYptM2v9Ftmbtavsnx8qQUZvaHmbWF_eh8NddK_amg/viewform?fbclid=IwAR0WYk62xRWe1dFlp9XxLvPgdinJzQnA4sNIUgeport
PNkUVTwq2C19uteM
9. Nyárbúcsúztató, augusztus 24.
Kedves Barátaink! Augusztus 24-én nyárbúcsúztatót szervezünk, amelyre minden tagunkat
szeretettel várjuk reggel 9-től
délután 4-ig. EBÉD LESZ! :)
Az a célunk, hogy egy
kellemes délutánt töltsünk el
együtt. Sok érdekes program
várja majd a gyerekeket
(kézműves sátrak, trambulin,
íjazás stb.) és a felnőtteket
egyaránt. A nap során
mindenki találhat magának
érdekes programot, nem
utolsósorban pedig a többi családdal együtt tölthet el egy élménydús napot.
Részvételi díj: 15 hr/fő
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRmtBxmmkoRWxbwdLJB0TpuekmthhQT7_Yt
jT1vtTg55GA7w/viewform
10.Nagyszülők napja, szeptember 1.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk megünnepelni a nagyszülőket, a Nagyszülők
Nemzetközi Napját. Családjaink mindennapjait legtöbbünknél nehéz elképzelni a nagyszülők
áldozatos támogatása, segítsége nélkül. Ezért ezen a napon szeretnénk nekik egy olyan
programmal kedveskedni, ami kikapcsolódást, feltöltődést biztosít számukra. Felhívjuk a
figyelmet, hogy ezen a napon a gyermekek, unokák kiemelten figyeljenek a nagyszülőkre,
köszöntsék őket valami apró kedvességgel, mellyel kifejezhetik feléjük hálájukat, szeretetüket.
Tervezett önrész: 50 hr/fő
Amennyiben szeretne részt venni a programon, de nem vagy csak részben tud hozzájárulni,
kérjük, nyújtson be egyéni írásbeli kérelmet, melyet elbírálunk.
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs_ir5KA3B1Di6OG2KTfHPJ4eXHbJnhMe_Ir5_D-gfuvT-g/viewform
11.Biciklitúra, szeptember 7.
Egyesületünk 2019. szeptember 7-én ismét nagycsaládos biciklitúrát
szervez, melyre szeretettel várja minden sportolni szerető tagcsaládját! Az
egész napos túrára kicsik és nagyok jelentkezését egyaránt várjuk!
Nagyon fontos, hogy részvételi szándékotokat előre jelezzétek, mivel az
ebéd biztosításához szükséges tudnunk, hány személy vesz majd részt a
programon!
Tervezett önrész: 10 hr/fő
Amennyiben szeretne részt venni a programon, de nem vagy csak részben
tud hozzájárulni, kérjük, nyújtson be egyéni írásbeli kérelmet, melyet
elbírálunk.
Jelentkezési link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL79j2qzAO4ATvkxQPt0AVkmfhQad4FiSkqk
HkA_ya2nnUmQ/viewform
12.Gyalogtúra, szeptember 14.
Kedves túrázni szerető tagok! A KMNE úgy döntött, hogy a biciklitúrák sikerén felbuzdulva a
gyalogos túrák szerelmeseinek is szervez programot. Szeptember 14-én egynapos gyalogtúrára
kerül sor, melynek alkalmával a Kárpátok mesés tájain kalandozhatnak a jelentkezők. A
részletekről pontosabb tájékoztatást a későbbiekben nyújtunk.
Tervezett önrész: 25 hr/fő
Amennyiben szeretne részt venni a programon, de nem vagy csak részben tud hozzájárulni,
kérjük, nyújtson be egyéni írásbeli kérelmet, melyet elbírálunk.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqVvU9CGyICH1kAQTEngVejnrxHwR4F5sjLy
X0w_eFwTSrjQ/viewform
13.Nyíregyházi kirándulás, szeptember 21.
Tervezett önrész: 25 hr/fő
A jelentkezésénél előnyt élveznek azok, akik idén, tavaly nem vettek részt az Egyesület
által szervezett nyíregyházi kiránduláson. Ha így is túljelentkezés lesz sorsolunk a
jelentkezők között.
Jelentkezési határidő: augusztus 1.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2BDtFPqxkJIU1Q4fHEdNpLqkMunP1Wxnuh6kN7hXaE-JoA/viewform
14. 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

JÚLIUS
Lovas tábor, 4 turnus
(4*5nap)

2019.07.01-28.

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

Nagyszőlős

https://goo.gl/forms/Y2tg9yVFs
ou4fi8k1

Utazás Lengyelországba
(Krakkó)

Családi vetélkedő nyereménye

2019.07.11-14.

KMNE “Road show”, Csap 2019.07.20.

Csap

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

KMNE "Road show”, Visk 2019.07.27.

Visk

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

AUGUSZTUS
https://goo.gl/forms/hCqaG7Xz
ca1n7oIk2

Vízitúra határok nélkül

2019.08.01-04.

Forma-1 Magyar Nagydíj

2019.08.04.

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

FELHÍVÁS
a későbbiekben

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

https://goo.gl/forms/KgniAqEde
hDwCuz82

2019.09.21.

Jótékonysági félmaraton
Vándorbölcső átadása
OKTÓBER
Nagycsaládos hétvége a
Kárpátokban

2019.10.04-06.

Aradi vértanúk – nemzeti
ünnep

2019.10.06.

Szüreti bál

2019.10.11.

https://goo.gl/forms/g6BJ97Tva
AaHMen12

Honismereti kirándulás

2019.10.12.

https://goo.gl/forms/5c7TIiHb0d
Nnp3Ik1

Elnökségi ülés (a 2020-as
programterv elkészítése)

2019.10.15.

Kárpátok

https://goo.gl/forms/U6GPjwXD
cWUxP9g23

Bababörze

2019.10.19.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc; kézműves
pályázat

2019.10.23.

NOVEMBER
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
15. Honismereti kirándulás
A KMNE által április 13-án szervezett honismereti kiránduláson száz fő vehetett részt. Reggel
8-kor indultunk el Beregszászból; utunk elején Isten óvó szeretetét kértük, hogy vigyázzon ránk.
Első úti célunk a Szinevéri-tó volt. Mindenki néhány szóban bemutatkozott, majd figyelmesen
hallgattuk idegenvezetőink – Mátyus Dávid és Kozub Gergely – ismertetését a tájról, ahol éppen
jártunk. Útközben gyönyörű panoráma tárult elénk, kicsik és nagyok egyaránt
gyönyörködhettünk
a
szemünk elé táruló, talán
nekünk
kárpátaljaiaknak
különösen is kedves tájban.
Jó volt látni a természet
tavaszi újjáéledését, érezni a
levegő tisztaságát és csodálni
Isten minden munkáját.
Amikor megérkeztünk a
Szinevéri-tóhoz, egy kis séta
várt
ránk,
hogy
megcsodálhassuk a 989 méter
magasan
elterülő
tavat.
Mindenki a maga tempójában
haladt, néha a gyerekek
biztatták szüleiket, hogy ne
adják fel az emelkedőn. Az út
mellett még havat lehetett

találni, amiből persze nem kevés hógolyó is készült. Amikor felértünk, úgy gondolom, senki sem
bánta meg a fárasztó sétát, hiszen egy gyönyörű, félig még befagyott tó tárult elénk. Miután
mindenki felért, idegenvezetőnk elmesélte a tó legendáját, miszerint egy szomorú szerelmes
könnyei telítették meg a tavat. Ezután aki szerette volna, körbesétálhatta a tavat, majd
továbbindultunk.
Következő állomásunk a medverezervátum volt. A gyerekek izgatottan várták a medvék
felbukkanását. Láthattunk barna medvét, szürke bundájú medvét, nagy testű medvét, félénk
medvét és jókedvű medvét is. Miután minden macit jól megcsodáltunk, utunkat folytatva
elindultunk Alsókalocsára. Itt egy Régi Falu elnevezésű szabadtéri múzeumot tekinthettünk meg.
A 14 házmúzeumot két csoportban nézhettük meg. A gyerekek egyik kedvence volt a régi
iskolaépület. Beültek a padokba, megnézhették, milyen eszközöket használtak a tanuláshoz a
régi időkben. Ezen kívül bodnárok, szűcsök, szegény emberek, favágók és a kovácsok házát is
megtekinthettük. Sok-sok élmény után elérkezett a hazaindulás időpontja. A gyerekek csöppet
sem fáradtan játszottak a buszokban, a nagyobbak filmet nézhettek. Este 8 óra körül értünk
Beregszászba, ahol mindenki jókedvűen, élményekkel tele köszönt el egymástól.

16.Gyalogtúra
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a jó
időnek köszönhetően ismét megszervezte tavaszi nagy
gyalogtúráját. Fő úti célunk ezúttal a Técsői járásban
található Uglya-Sirokoluzsanszkij Természetvédelmi terület
volt. Április 27-én a reggeli órákban indult útnak közel 50
fős csapatunk. Az oda vezető úton egyik túravezetőnktől,
Trop Andrástól a nagyobb településeken áthaladva néhány
érdekességet tudhattunk meg. Mielőtt megérkeztünk volna
túránk kiindulópontjára, Kisugolykára, még megálltunk
pihenni a román határtól néhány kilométerre fekvő
Sajánban. A település ásványvízforrásban gazdag, melynek
vizét csoportunknak is lehetősége volt megkóstolni.
A déli órákban érkeztünk meg Kisugolykára, ahol rövid
útbaigazítás után megkezdtük túránkat. A terület, amelyen
barangoltunk,
1992-től
az
UNESCO
bioszférarezervátumaihoz csatlakozott. Összetartó csapatunk kisebb
nagyobb csúszásokkal felért a hegy egyik csúcspontjára,
ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk. Rövid pihenő és az
uzsonnacsomag elfogyasztása után az egyedülálló
karszthidat tekintettük meg. A gyerekek nagy örömére
útközben több foltos szalamandrával is találkozhattunk. A
közel 5 órás túrát mindenki sikeresen teljesítette, így a
megérdemelt fagyit mindenki elfogyasztotta. A hazaúton mindenki röviden beszámolt a nap
élményeiről.
17.Horgászsuli, április 26.
Április 26-án immár második alkalommal rendeztük meg a Horgászsuli nevet viselő szabadidős
programot. Az eseménydús délutánról a programvezetőt, Birta Jánost, a KMNE egyik elnökségi
tagját kérdeztük.

Birta János elmondta, hogy a gyerekekkel először szerették volna feleleveníteni a régi
módszereket, amikor is vágtak az erdőben egy mogyorófavesszőt, aztán készítettek rá
szerelékeket – lúdtollból pedzőt – és így indultak el pecázni. A program vezetője azt is elmondta,
hogy a horgászsulival nem csupán le szeretnék foglalni a gyerekeket, hanem az is a céljuk, hogy
megszerettessék velük a természetet, megtanítsák őket arra, hogyan vigyázzanak a környezetükre
– mert egy rendes horgász nem hagy maga után szemetet.
Magát a horgászsulit a Hutor (Хутор) halastavon rendezték meg, ahol 15 fiatal pecázhatott. A
kifogott halakat – a szemrevételezést követően – a résztvevők mind visszaengedték a tóba.

18.Édesanyák Hete, április 29-május 5.
A KMNE szervezésében április 29. és május 5. között került sor az Édesanyák Hete
programsorozatra, amely három helyszínen zajlott: Salánkon, Beregszászon és Munkácson.
Április 30-án Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, május 2-án
pedig Salánkon és Munkácson gyűltek össze az anyukák. Mindhárom helyszínen dr. Dabóczi
Andrea táplálkozásterápiás orvos, fogyásszakértő előadását hallhatták „Családi felelősség a
táplálkozásban” címmel, videokonferencia formájában. Előadás után zumbázásra vagy
aerobikozásra került sor a helyszíneken. Salánkon emelett tartalmas délutánra invitáltak a
szervezők
minden
érdeklődő édesanyát. A
rendezvényre, melynek a
görögkatolikus közösségi
ház adott otthont, több
mint
30
környékbeli
édesanya gyűlt össze:
Nagyszőlősről, Verbőcről,
Feketepatakról,
Tiszakeresztúrból,
Tiszaújlakról
és
természetesen Salánkról.
A rendezvényen Csirpák
Viktória elnökségi tag
köszöntötte
az
egybegyűlteket.
Közös
imádság után kezdődhetett
is az aerobik torna Renik
Tímea vezetésével. Hogy
az édesanyák ne térjenek
haza üres kézzel, kézműveskedésre is volt lehetőség: Balog Ágnessel horgolt ékszereket, Csirpák
Viktóriával viaszlapból sodort gyertyát, Harapkó Mariannával textilből táskákat, ékszereket
készíthettek a résztvevők. Nagy érdeklődést váltott ki a közös kürtőskalács készítése, faszénen
való sütése is. Végül a salánki vendégszerető édesanyák töltött káposztával vendégelték meg a
jelenlévőket.
Emellett “Anyukámnak szeretettel” címmel pályázatot hirdettünk meg. Erre fényképet kellett
beküldeni valamilyen kézműves ajándékról, melyet édesanyuknak készítettek gyermekeik. A
pályázat nyertesei egy wellness délutánt nyertek édesanyuknak, amelyre két helyszínen került
sor: május 3-án Beregszászban a Beauty wellness- és szépségszalonban, illetve május 4-én
Nagyszőlősön, a Zatisok komplexum wellness szolgáltatásait vehette igénybe közel 30 édesanya:

jakuzzit, finn és gőzszaunát, medencét. A helyiség társalgójában pizzázás, fagyizás, sütizés
közben egy kellemes ismerkedős beszélgetésben volt része minden résztvevőnek. Mindenki
kipihenve, feltöltődve tért haza családjához.
19.Lembergi kirándulás, cirkusz, május 11.
Egyesületünk május 11-én lembergi kirándulást szervezett. A reggeli órákban indult útnak
Lemberg felé a három busz, közel 150 emberrel. Az út kicsit hosszadalmas volt, de mindenki
nagy türelemmel és izgatottsággal várta a megérkezést. Útközben megcsodálhattuk a gyönyörű
Kárpátokat, valamint, hogy gyorsabban teljen az idő, a sok új tagcsalád miatt ismerkedős játékot
vezettünk. Amikor megérkeztünk a Lembergi Állami Opera- és Balettszínházhoz, nagyon szép
idő fogadott minket, így előadás előtt volt még lehetőség kicsit nézelődni, sétálni a téren.
A röpke városnézés után a cirkusz melletti hatalmas, árnyas parkban pihentünk meg és
fogyasztottuk el az uzsonnánkat. A kisebbek igénybe vették a szép és modern játszóteret is. A
nap mutatványát már mindenki izgatottan várta. A cirkusz mindenkinek nagy élmény volt,
ezúttal a jégen mutattak be szenzációs élményelemeket.
Hosszú út állt még előttünk hazafelé. A buszban mindenki beszámolt élményeiről, valamint
egyik tehetséges nagycsaládos gyerekünk, Toldi Cintia mesét olvasott a gyerekek nagy örömére.
20.Apa-fia program, kirándulás, május 18-19.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete apa-fia programot hirdetett meg, melynek
részvételi feltétele az volt, hogy valamilyen önkéntes vagy karitatív munkáról kellett az
Egyesület elérhetőségére egy képet és egy videót küldeni. A programra május 18-19-én került
sor. Szombat reggel gyors határátkelést követően indult 50 fős csapatunk Debrecenbe, melyen
25 apuka és fia vett részt. Az út hangulatosan telt, mindenki rövid ismertetőt mondott magáról
és családjáról.
Először az élményfürdőbe érkeztek, ahol egész délután nagy pancsolások és csúszások voltak.
A nagyobb gyerekek közül a bátrabbak még szaltóztak is a vízben, az édesapák pedig
csúszóbajnokságot rendeztek;
közülük a csongori Marton Tibor
vitte el az első helyet. A
résztvevők megebédeltek, majd
a délután folyamán még volt
lehetőségük
jakuzzizni,
hullámmedencézni, volt sodró
folyosó és mászófal is. Este
kellemesen elfáradva tértek
szálláshelyükre.
Másnap reggeli után a kirándulás
résztvevői szentmisén, illetve
istentiszteleten vettek részt a
Szent László római katolikus
templomban és a debreceni
nagytemplomban.
Ezután
elindultak
a
Kerekerdő
élményparkba. Ez Magyarország
egyik legszínvonalasabb parkja,
ahol a gyerekek rengeteg
élményelemet próbálhattak ki, mint a dodzsem, a kötélpálya, a kalandpályák vagy a rengeteg

játszótér, illetve interaktív mesejeleneteket nézhettek meg, mint a Jancsi és Juliska, Hófehérke
és a hét törpe, Piroska és a farkas.
Délutánra mindenki elfáradt a tartalmas naptól, amely azonban igazán jó alkalomnak bizonyult
arra, hogy az apák még közelebb kerüljenek fiaikhoz, s elmélyítsék kapcsolatukat. Hazafelé
mindenkinek öröm és elégedettség sugárzott az arcáról.
21.Lovas nap, május 25.
2019. május 25-én 150 fő részvételével zajlott az 5. Nagycsaládos Lovasnap Nagyszőlősön, a
Szelíd Lovasközpontban a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete és az Állj Mellénk
Alapítvány
közös
szervezésében. A program
résztvevői
lovasés
íjászbemutatót láthattak a
Szelíd Szilaj Baranta csoport
közreműködésével.
A
gyerekeknek Margitics Erik
tartott élménydús előadást a
lovakról,
a
kicsik
megismerhették a lovak
jármódjait, majd Margitics
Emőke és Margitics Anna
bemutatták,
milyen
akadályokat tudnak átugrani
a lovak. A szülők számára is
nagy izgalmat jelentett az
akadályok emelése. A lovasokat íjászok követték honfoglalás kori viseletben. A barantások
különböző alakzatokat mutattak be íjászkodás közben. Miután a gyerekek lovagolni mentek, a
szülők kipróbálhatták az íjászatot.
Ezután Kurmai-Ráti Szilvia mentálhigiénés segítő szakember tartott előadást „A média hatása a
családokra” címmel. Az előadás célja az volt, hogy tudatosabbá tegyük a magunk számára a
médiahasználatot. A különböző hatások, melyek váltakozva, nagy sebességgel zúdulnak ránk,
lassíthatják gondolkodásunkat, ahogyan a számítógép is lelassul, ha egyszerre sok parancsot kap.
Megfigyeltük, hogy a hírek különböző eseményei milyen hatással vannak ránk? Milyen
érzéseket váltanak ki belőlünk? Ezután kiértékeltük a média pozitív és negatív hatásait.
Amíg a felnőttek az előadást hallgatták, addig a gyerekek lovagolhattak. A résztvevőket finom
limonádéval kínáltuk. A lovaglás befejeztével lángost sütöttünk, melyeket a résztvevők saját
maguk formáztak meg. A sütögetés jó hangulatban telt bár voltak türelmetlen gyerekek is, hiszen
hosszú volt a sor. Miután a nagy csapat jóízűen elfogyasztotta a lángosokat, útnak indultak
hazafelé.
A Jó Isten is áldását adta erre a napra, mert nagyon szép időnk volt!
22.Nagy családi vetélkedő, élő döntő, május 26.
A Megtartómúl(t) Nagy Családi Vetélkedő többek között rámutatott arra, hogy milyen fontos
családi történeteink, fényképeink, emlékeink továbbadása a gyermekeinknek. A kicsik is
élvezettel vetették bele magukat a válaszok megtalálásába, a feladatok teljesítésébe.
Rácsodálkoztak egy-egy régi történetre, és vidáman fogtak bele a közös főzésbe, amelynek
receptjét még ükszüleink hagyták ránk – jegyezte meg az egyik család az élő döntőt követően.

Idén zajlott a KMNE hetedik családi vetélkedője, melynek témája kárpátaljai magyar népi
hagyományaink, történetünk és kultúránk egyéb jellegzetességei voltak. Az Egyesület negyvenöt
tagcsaládja döntött úgy, hogy beszáll a játékba.
Az első forduló kérdései a kárpátaljai Rákóczi-kultusz, a húsvéti népszokások és a tájnyelvi
ismeretek köré épültek. A forduló alkotó feladatainak megfelelően a családok idős, régen látott
rokonokat vagy ismerősöket látogattak meg, és ennek emlékét fényképen rögzítve küldték el az
NCSV-re. Egy másik alkotó feladatot teljesítve pedig legendás, néha szomorú, néha tréfás saját
családi történeteket osztottak meg velünk a résztvevők.
A második forduló a népi ételek, régi használati tárgyak, népi időjóslás és találós kérdések
világába hívta meg a játékos családokat. Alkotó feladatként egy minél ősibb családi ételreceptet
készítettek el a játékosok, a feladat értelmében úgy, hogy lehetőleg minden családtag kapjon
megbízatást a sütés-főzés során. A másik alkotó feladatot teljesítve a családok régi fotók közül
válogatva küldtek be egy-egy emlékezetes pillanatot.
Május 26-án lezajlott a Megtartómúl(t) élő döntője is: a két fordulóban a legtöbb pontot szerző
játékos családok kaptak ide meghívást. A döntőn az ismerkedés, feszültségoldás és
közösségiélmény-hatás folyamatát mentálhigiénés csoportjátékok is segítették. A három csapatra
osztott hat család apait-anyait beleadott a játékba. A Rákóczi, az Értékőrzők és az Árpád-vonal
csapatok bizonyították kitartó rátermettségüket és kiváló tájékozottságukat úgy a mángorló és a
gereben felismerésében, mint a különböző kárpátaljai magyar falvak szólásmondásainak
értelmezésében, vagy a vetélkedőre korábban beérkezett családi fényképek származási évének
megállapításában is.
A Megtartómúl(t) játékosait természetesen értékes nyeremények is várták: a tárgynyeremények,
falatozós utalványok, a KMNE programjain való részvételi előny, az önköltség nélküli
programmeghívások mellett a fődíj egy jutalomutazás volt a lengyelországi Krakkóba július 1114. között, illetve egy ajándék hétvége a Vadvölgy Panzióban. Utóbbit az Árpád-vonalban játszó
guti Pocsai család nyerte meg. A krakkói utazáson az Árpád-vonal másik családja, Tóthék
Nagyberegről vehetnek részt önköltségmentesen. Ezen az utazáson a többi döntős, illetve a Nagy
Családi Vetélkedőn kimagaslóan teljesítő családok is részt vehetnek rendkívül kedvezményesen.
Bízunk abban, hogy jövőre újra sikerül megszerveznünk a KMNE Nagy Családi Vetélkedőt,
amelybe minél több tagcsalád száll be majd.
23.Nagycsaládos gyereknap Péterfalván, június 1.
Körhinta, lovaglás, íjászat, kézműveskedés, koncert
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) arra törekszik, hogy népszerűsítse:
jó nagycsaládban élni. Böjte Csabával együtt vallják: „Minden gyermek üzenet az emberiség
számára: Isten szeret bennünket. Gyermeket nevelni – Istennel való találkozás”. A gyerekek is
érzik, hogy nagycsaládban több szeretetet kapnak, hisz a szülőkön, nagyszülőkön kívül több
testvér szereti őket. S ez a szeretet erős kapocs. Akárcsak az a szeretet, amely a tagcsaládok
között alakul ki a sok-sok rendezvény során. Ezt lehetett látni, tapasztalni az elmúlt hétvégén is,
amikor hetedik alkalommal jöttek össze gyermeknapot ünnepelni.
Élettel telt meg az elmúlt szombaton a péterfalvi vidámpark területe. Buszokkal, autókkal
érkeztek a szülők gyerekeikkel együtt a megye különböző részeiről, hogy egy tartalmas napot
töltsenek el együtt. És valóban rengeteg színes program várta itt a gyerekeket, felnőtteket idén
is.
A vidámpark attrakcióin kívül egész nap várták a gyerekeket a népi mesterségek állomásai, ahol
kipróbálhatták a szövést, varrást, hímzést, horgolást, készíthettek ékszereket gyöngyből,
harisnyavirágot, babát stb. Minden elkészített munkáért plusz jegyet lehetett szerezni a
vidámpark attrakcióira. A Nefelejcs virágüzlet munkatársaival tanulhattak a virágkötészetről,

készíthettek velük kisebb kompozíciókat, amelyeket természetesen haza is vihettek. Szilaj
István, Petőfi-ösztöndíjas baranta- és íjászoktató vezetésével pufiszablya-vívás és botos
ügyességi próbák várták az apukákat és fiaikat. Ki-ki kipróbálhatta magát lézerharcban és
íjászatban. A Nagyszőlősi Szelíd Lovasközpont jóvoltából egész nap lehetőség volt lovaglásra.
Jaró Klaudiával népi játékokat tanulhattak, s a bátrak benevezhettek a Ki mit tud?-ra is.
Természetesen a vidámpark attrakciói is igen népszerűek voltak: a gyermekek fáradhatatlanul
ostromolták a trambulint, a körhintákat, a hullámvasutat, szülői felügyelettel még az óriáskerékre
is felmerészkedtek. Zene, játék, élmény várta a koncerten is a résztvevőket. Ezúttal a Csicseri és
Borsó zenekar érkezett Magyarországról, hogy szórakoztassa a gyerekeket, de igazán jól érezték
magukat a szülők is.

Megnyitó beszédében Török Dénes, a KMNE elnöke a hálaadás fontosságáról beszélt. Erdei
Péter, Magyarország beregszászi külképviseletének vezető konzulja a játék, a szülőkkel való
közös játék soha nem feledhető élményét hangsúlyozta. A gyermekek éve kapcsán elmondta,
hogy a magyar kormány számos családi támogatást kiterjesztett a határon túliakra is. Ehhez
kapcsolódóan beszélt a gyermekvállalást segítő Köldökzsinór Programról Pataki János, a Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetségének alelnöke. Elismeréssel szólt arról, hogy a
nehézségek ellenére is Kárpátalján születik a legtöbb gyermek.
Isten kis mustármagként ültetett bennünket, oda, ahol épp vagyunk, hogy hatalmas fává
cseperedve fészket találjon ágainkon a gyermek, ahová mindig örömmel száll vissza –
fogalmazott Peleskey Béla református lelkész. Olyan gyermekeket kell nevelnünk, akik szeretik
testvéreiket, nemzetüket, hazájukat, Istenüket – mondta Pősze Sándor görögkatolikus áldozópap.
Azt is hangsúlyozta: a gyermek a szülő számára boldogság, s a gyerek akkor boldog, ha van
testvére, még boldogabb, ha sok testvére van.

Nos, ezen a napon sok boldog gyermek volt itt jelen, akik egymás testvérei, barátai, akik
összetartoznak. S akik hittel énekelték szüleikkel együtt az összetartozás dalát – „Mi egy vérből
valók vagyunk” –, így csatlakozva ahhoz az ötezer gyerekhez, akik a nemzeti összetartozás
napján közösen énekelték azt Budapesten a Parlament előtti téren.
24.Elnökségi ülés, június 3.
A június 3-ai elnökségi ülésen tizenegy új tagcsaládot vettünk fel. Megbeszéltük megvalósult
programjainkat, melyik programnál mit lehetne másképp megvalósítani, és akik részt vettek
valamelyik megvalósult programon, rövid beszámolót tartottak róla.
Beszélgettünk arról, hogy új struktúrát kellene felállítani, illetve egy új munkatárs felvételéről
is.

FELHÍVÁS
25. 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 júliusban fog megszületni
a gyermek.
Várjuk a jelentkezőket!
26. 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.
27.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?!
Az egyéni és páros lelki egészségmegőrző beszélgetések iránt itt érdeklődhetsz:
beszelgessunk.kmne@gmail.com
INFORMÁCIÓK
28. 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.

29. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
Már több mint 6 éve működik Egyesületünk, s immár 699 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.
30. 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 367 család fizetett tagdíjat!
31. 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.
32. 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!!!
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
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