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PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK

1. Házaspáros hétvége – november 25.
Egy kellemes hétvége házaspárok részére (nov-

ember 25 - 27.)
Egy különleges és kihagyhatatlan lehetőséget sze-

retnénk a fi gyelmetekbe ajánlani. November 25-27. kö-
zött gyönyörű környezetben, tartalmas kikapcsolódás 
várja azokat a házaspárokat Mályiban, akik hajlandó-
ak egy hétvégére a gyerkőcöket a nagyszülők, barátok 
gondviselésére bízni. A részvételetekkel megragadhat-
tok egy ritka alkalmat arra, hogy megerősíthessétek a 
házasságotokat, miközben kellemesen kikapcsolódtok, 
megfeledkeztek a rohanó hétköznapokról. Érdekes 
előadások, beszélgetések, pihenés várja a résztvevő-
ket! Részvételi szándékotokat kérjünk jelezzétek a 
+380958386256, +380995580392 telefonszámokon 
és/vagy e-mailben a kmne2012@gmail.com címen.

Várjuk a jelentkezéseket!

2. Bababörze – december 03.
Kedves Anyukák, érdeklődők!
Szeptemberben megtartjuk soron következő ba-

babörzénket, ami a legutóbbihoz hasonlóan családi 
vásárként is szolgál majd, vagyis nem csak baba- és 
gyerekruhákat lehet majd áruba bocsátani, hanem saját 
készítésű dolgaikat is. A bababörze a szokásos hely-
színen, a beregszászi római katolikus templom udva-
rán, rossz idő esetén az plébánia előadótermében kerül 
majd megrendezésre. Asztalt foglalni a KMNE elérhe-
tőségein lehet november 30-ig.

3. KMNE Karácsony december 17.-18.
Az elmúlt évekhez hasonlóan régiónként nagy-

családos karácsonyt szervezünk, ami idén december 
17.-én kerül megrendezésre. Most is lehetőséged 
van cipősdobozt igényelni és a KMNE karácsonyi 
rendezvényen átvenni azt. Szeretnénk megkérni, 
hogy csak abban az esetben igényelj csomagot, ha 
eltudsz jönni érte, vagy küldesz valakit érte, mivel 
mi a megőrzést és kiszállítást nem tudjuk vállalni. 
A pontos időpontról, helyszínről értesítünk, amint 
tudunk. A régiófelelősök: Munkács: Tegze Klára 
(tel.: 0501732650), Beregszász: KMNE iroda (tel: 
0958386256), Nagyszőlős: Margitics Ildikó (tel.: 
0959060892) és Szilágyi Tímea (tel.: 0979486577).

4. V. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos 
Nap – Január 14.

Szeretnénk meghívni Téged és Kedves Családo-
dat a KMNE 2016. január 9-én megrendezésre kerülő 
IV. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Napjára. A ren-
dezvénynek ismét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola ad otthont.
Részletes programmal, meghívóval később még 

jelentkezünk. A rendezvényre már most is jelentkez-
hettek a KMNE elérhetőségein és/vagy a honlapunkon, 
facebook oldalunkon található űrlap kitöltésével.

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

Jelentkezhettek a KMNE telefonszámán, vagy 
űrlapunk kitöltésével.

Köszönjük szépen! Várjuk jelentkezéseteket!

BESZÁMOLÓK

5. Lezárult az ingyenes tóparti pihenés a 
dédai tónál

Az ősz beköszöntével lezárult az idei ingyenes 
tóparti pihenés lehetősége. Az idén 1035-en éltek a le-
hetőséggel és utaztak el legalább egyszer a dédai tóhoz 
kikapcsolódni és hűsölni kicsit.

6. Nyárbúcsúztató – augusztus 28.
Idén újra megtarthattuk a KMNE nyárbúcsúzta-

tóját a Kovászón található Kárpátaljai Nagycsaládo-
sok Keresztény Központjában. Az idei alkalmon közel 
200-an vettek részt. Érkeztek családok környező vidé-
kekről, de Rahóról és Aknaszlatináról is.

Több új lehetőség is megjelent az idei 
progratmárban, úgy mint a gólyalábos előadás, lovag-
lás, íjászkodás. A tavalyi évhez hasonlóan a családok 
most is ügyességi vetélkedőn versenyezhettek egymás-
sal értékes nyereményekért.

7. Biciklitúra – szeptember 10.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egye-

sülete szeptember 10-én megrendezte idei utolsó bi-
ciklitúráját. Az egész napos túrát kicsik és nagyok 
is élvezték, a bringázni szerető tagcsaládjaink nem 
hagyták ki ezt a fantasztikus lehetőséget, hogy közö-
sen teljesítsék a kimért távot. Most sem maradhatott 
el a fi nom ebéd, valamint az, hogy pihenésképpen 
egy-egy vidékbeli látványosságot is megtekintsenek. 
A legközelebbi hasonló programra következő év tava-
szán kerül majd sor.

8. Bababörze – szeptember 17.
Szeptemberben megtartottuk soron következő 

bababörzénket. A bababörze a szokásos helyszínen, a 
beregszászi római katolikus templom udvarán került 
megrendezésre. a Jó időnek és a már rendszeressé vált 



alkalmaknak köszönhetően nagyon sokan éltek a lehe-
tőséggel és döntöttek úgy, hogy a KMNE Bababörzéjén 
bocsátják áruba a kinőtt dolgokat. A programot az ed-
diginél sokkal nagyobb érdeklődés övezte, nagyon sok 
vásárló is érkezett. Bízunk benne, hogy a decemberben 
tartandó alkalomra is minél több vásárló érkezik majd. 
Mindenkit szeretettel várunk oda is!

9. Gyalogos túra a KMNE-vel – szeptember 24.
A KMNE úgy döntött, hogy a biciklitúrák sikerén 

felbuzdulva a gyalogos túrák szerelmeseinek is szer-
vez programot, így az egyesületnél első alkalommal, 
szeptember 24-én megrendezésre került egy-egy napos 
gyalogos túra, melynek alkalmával a Kárpátok mesés 
tájain kalandozhattak a jelentkezők. A helyszín Ilonca 
volt. A gyönyörű környezetben élvezetes volt a túra, 
az időjárás is kedvezett a kirándulóknak. Bízunk ben-
ne, hogy ez a program is olyan népszerűvé válik, mint 
a KMNE által szervezett biciklitúrák, s igény szerint 
több alkalommal is megrendezésre kerül majd.

10. Nagycsaládos hétvége Beregszentmiklóson 
– szeptember 30-október 2.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egye-
sülete idén ötödik alkalommal szervezte meg tagcsa-
ládjai számára őszi nagycsaládos hétvégéjét. Már ha-
gyománnyá vált, hogy ezt a programot az egyesület 
Beregszentmiklóson, a Vodogray Hotelben tartja meg, 
ahol festői környezetben pihenhetnek a résztvevők. 
A program célja, hogy a családok közösen töltsenek 
együtt egy élményekkel teli hétvégét, erősítsék család-
jukat, valamint megismerkedhessenek, találkozzanak 
más nagycsaládokkal, barátságokat kössenek.

A hétvége ismét tartalmasan telt, élményekkel 
gazdag programot biztosított a résztvevők számára.

Az V. Nagycsaládos Hétvége a KMNE-nél a 
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 
a támogatásával valósulhatott meg.

11. KMNE honismereti kirándulás
A KMNE augusztusi honismereti kirándulásá-

nak sikerén felbuzdulva az egyesület elnöksége úgy 
döntött, hogy októberben újabb kirándulást szervez 
azoknak a tagcsaládoknak, akik még nem jutottak el 
Kárpátalja ezen nevezetes helyeire, valamint szeretné-
nek közösen a családdal kikapcsolódni, kirándulni egy 
jót. Ezért október 15-én újra megszervezésre került a 
KMNE Honismereti kirándulása. Az egynapos kirán-
duláson résztvevők olyan helyekre juthattak el, mint a 
vereckei emlékmű, a szolyvai bunkerek, szolyvai em-
lékpark, a kendereskei lelátó stb. Értékes, felejthetetlen 
napot tölthettek el kellemes társaságban a családok.

12. III. Testvércsalád – találkozó 
Budapesten október 21-23.

Egy újabb fantasztikus lehetőséggel élhettek a 
Kárpátalján élő magyar nagycsaládosok, a III. Testvér-
család találkozón.

Életre szóló élményben volt részük az idei Test-
vércsalád Találkozóra jelentkező családoknak. A Csa-
ládháló.hu online családi magazin 2014-ben indított 
programja már százakat vonzott Budapestre és számos 
család épített ki egymással kölcsönös testvércsaládi 
kapcsolatot. 

A találkozó célja az volt, hogy kárpátaljai és ma-
gyarországi magyar családok találkozzanak egymás-
sal és a három napos programsorozat alatt a családok 
között testvércsaládi kapcsolat formálódjon, hogy ba-
ráti viszony alakuljon ki a találkozón részt vevő csalá-
dok és a gyermekek között. A szervezők fantasztikus 
programokat biztosítottak a kirándulóknak. Mindenki 
leírhatatlan élményekkel gazdagon tért haza az uta-
zásról.

FELHÍVÁSOK

13. KMNE tagcsaládok fotói
A KMNE szeretné, ha minden tagcsaládjáról len-

ne egy fényképe, melyen az egész család szerepel. Sok-
kal könnyebb lesz munkánk, ha a nevek mellé mindig 
tudunk kapcsolni egy képet és ezáltal jobban is ismer-
hetünk majd titeket.

Még mindig várjuk azon családok jelentkezését, 
akik még nem küldtek képet nekünk, kérünk titeket, 
tegyétek meg. Elküldhetitek email-ben a fotótokat, de 
amennyiben nem tudjátok email-ben, akkor személye-
sen is be lehet hozni az irodába és mi feltöltjük azt a 
számítógépünkre.

Fontos, hogy a kép jó minőségű legyen és minél 
hamarabb igyekezzetek eljuttatni hozzánk.

Várjuk a képeket!

14. KMNE vándorbölcső
Egyesületünk keresi a Czotter Andrástól, az 

Ágymester manufaktúra vezetőjétől kapott minőségi, 
fából készült bölcsőnek, a KMNE vándorbölcsőjének 
az új tulajdonosát. új családhoz kerül a bölcső, ők is 
4 hónapos időszakra kapják meg. A KMNE december 
folyamán szeretné átadni a következő családnak. A 
bölcsőre azon családok pályázhatnak, akiknél decem-
berben fog a gyermek megszületni és szükségesnek 
tartják a bölcsőt. Tehát várjuk a jelentkezőket a ván-
dorbölcsőre.

Jelentkezni személyesen a KMNE irodában, va-
lamint a KMNE elérhetőségein (tel.: 0958386256, 
0995580392, e-mail: kmne2012@gmail.com) lehet.

NE HAGYJÁTOK KI EZT A LEHETŐSÉGET!



15. Felmérés a KMNE 2017-es évi programjairól
Kedves Tagcsaládunk!
Szeretnék egy felmérést készíteni annak érdeké-

ben, hogy a 2017-es programjainkat úgy tudjuk össze-
állítani, hogy az a leghasznosabb legyen számotokra. 
Nagyon fontos, hogy mindegyik programot jelöljétek 
be, amelyiken szívesen részt vennétek a 2017-es év-
ben, mivel válaszaitok alapján és anyagi lehetőségeink 
szerint tervezzük a KMNE 2017-es évi programjait.

Köszönjük szépen!

16. Lehetőség mentálhigiénés segítő 
beszélgetésekre

Kedves Tagcsaládjaink!
Ha valaki vágyik arra, hogy bizalmas, elfogadó lég-

körben, őszintén elmondhassa a vágyait, örömeit, prob-
lémáit, vagy bármit, ami a szívén van, akkor keressetek 
minket bátran a kmne2012@gmail.com címen. A beszél-
getés személyes. Munkatársaink a mentálhigiénés segítő 
szakember képzés végzett, illetve jelenlegi hallgatói.

INFORMÁCIÓK
17. KMNE székház

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesüle-
tének nemrég sikerült Beregszászban egy ingatlanhoz 
jutni, melyet idővel a KMNE irodájává, székházává 
alakítunk majd. Bízunk abban, hogy a javítási, felújítá-
si folyamatok jövő évben elkezdődhetnek.

18. Folyamatosan működik a jogsegély 
szolgálat egyesületünknél!

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából újra 
indul az előző években megszokott jogsegélyszolgá-
lat az egyesületnél. Előzetes telefonos bejelentkezés 
után, jogász segítségével nyújtunk tanácsadást, egyéb 
segítséget a hozzánk fordulóknak. Idén nem csak ta-
nácsadásra van lehetőség, ha valakinek konkrét jogi 
ügye, problémája van, forduljon hozzánk, ugyanis 
jogász biztosításával segíthetjük a bírósági ügyinté-
zést, a peres ügy lebonyolítását is. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámokon: 0958386256, 0995580392.

19. A környezetedben élő nagycsaládosok 
megszólítása

Már több, mint 4 éve működik az egyesületünk 
és immár 500 családot tudhatunk a tagjaink között. 
Azonban, még sok olyan magyar nagycsaládos él Kár-
pátalján, akik nem hallottak a létezésünkről, vagy nem 
tájékozottak azzal kapcsolatban, hogyan csatlakozhat-
nak hozzánk. Arra kérünk, hogy szólítsd meg a kör-
nyezetedben élő magyar nagycsaládokat, és vigyél 
nekik jelentkezési lapot.

20. Éves tagsági díj
Az Egyesület 2012 szeptemberi megalakulása 

óta számos rendezvényt és programot valósított meg 
a tagjai számára, amelyeket pályázatokból, adomá-
nyokból sikerült fi nanszírozni. Az Elnökség úgy hatá-
rozott, hogy 2014-től kéri a tagcsaládok hozzájárulá-
sát az Egyesület működésének biztosítására, ami éves 
tagdíj befi zetésében nyilvánulna meg. A tagdíj össze-
ge 40 hrn/év/család, amit a KMNE irodájában lehet 
átnyújtani, vagy átutalni az egyesület bankszámlájára. 
anyagi nehézségei vannak és problémát okoz a tagdíj 
befi zetése, kérjük jelezzék ezt írásban, van lehetőség 
a tagdíj elengedésére.

Azok a családok, akik elmulasztották a tagdíj befi -
zetését a 2014, 2015-ös években januártól inaktív stá-
tuszba (= nem kapnak hírlevelet és értesítéseket) ke-
rülnek mindaddig, míg a tagdíjat be nem fi zetik. 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!

21. Lelki elsősegély telefonszolgálat 
Kárpátalján

„Kétségben, bajban hívjon minket!”
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 hívószá-
mai: 095-6008005 (MTC); 097-6008005 (Kyivstar). 
A vonal túloldalán magyarul beszélő szakemberek éj-
jel-nappal várják azon bajba jutottak névtelen hívásait, 
akik lelki segítségre, tanácsra, bíztatásra vágynak.

22. Nagycsaládos műsor működik 
a Pulzus rádióban

Minden hét pénteken 14.00-15.00 között nagycsa-
ládos műsort hallhatunk a Pulzus rádióban. Egy-egy kár-
pátaljai magyar nagycsalád bemutatása mellett érdekes, 
gyermekneveléssel, házastársi kapcsolattal kapcsolatos 
téma is feldolgozásra kerül. Pulzus rádió az 92,1-en!

Ha valakinek van bármilyen kérdése, vagy 
olyan téma javaslata, amiről szívesen hallana, jelez-
ze felénk, igyekszünk vele foglalkozni, továbbá, ha 
valaki szívesen jelentkezne, hogy bemutatná család-
ját, az ő jelentkezését is szívesen fogadjuk.

ÜDVÖZLETTEL: 
A KMNE ELNÖKSÉGE ÉS MUNKATÁRSAI


