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3. Országházi kirándulás - február 18.
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7. 2017-es KMNE falinaptár
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9. Évnyitó nagycsaládos nap - január 14.
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10. KMNE Vándorbölcső
11. Gólyahír - jelentkezzetek!
12. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre
INFORMÁCIÓK
13. Folyamatosan működik a jogsegély szolgálat egyesületünknél!
14. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
15. Éves tagsági díj
16. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján
17. Nagycsaládos műsor működik a Pulzus rádióban

GÓLYAHÍR
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szívből gratulál azon
tagcsaládjainak, akiknek nemrég született kisbabájuk.
Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket!
Gratulálunka badalói Szabó családnak,a beregszászi 
Pércsi családnak
,a
nagyberegi Bíró családnak
, a beregszászi 
Morvai családnak
, akik a
közelmúltban részesültek gyermekáldásban.

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK
1. Munkaland-járat - január 27.
Idén újra útjára indul Munkaland-járatunk, melyre felszállhat minden érdeklődő, a szakmákat
megismerni vágyó gyermek. Első utunkat január 27-én, 14:00 órai kezdettel szervezzük meg,
melyen a gyerekek a Pulzus Rádióba látogathatnak el, leshetik el a rádiózás technikáit,
megismerkedhetnek a műsorvezetőkkel, valamint a stúdiókba is bepillantást nyerhetnek.
Jelentkezni
a
Munkaland-járatra
a
következő
linkre
kattintva
lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLf1Jbh1alqJkLcnVDPBmPP21m7WolgaUNgt
HzF7-CcDaoHA/viewform
Vagy jelentkezzetek a KMNE elérhetőségein: +380958386256, +380995580392,
e-mail: kmne2012@gmail.com
2. Házasság Hete Kárpátalján - február 13-19.
HÁZASSÁG HETE KÁRPÁTALJÁN FEBRUÁR 13-19. között.
A cél:a házasság népszerűsítése
Programok( a facebook eseményben folyamatosan frissítjük):
- Facebook akció:
Az eseményünk idővonalán a párok megoszthatják kedvenc képüket magukról és hozzá a
“jelmondatukat”. A beküldők között sorsolást indítunk, nyeremények:
-

két fős vacsora, (február 16.)
páros fotózás Fülöp stúdióban, (feb. 13-17 között du 3 után, a nyertes párokkal
telefonon egyeztetett időpontban)

A képek beküldési határideje: 2017. február 10.
A kép beküldésénél jelezzék, melyik sorsoláson szeretnének részt venni.
Sorsolás február 13-án.
További programjaink:
- Február 13.: Színházi előadás, Pindroch Csaba - Segítség megnősültem címmel pontos időpontot a facebook-eseményen közlünk;
- Reggeli műsor a Pulzus rádióban a Házasság Hete programról (8-9 óra között)

-

Február 14.: Pásztor Ferenc Közösségi Házban (Beregszász, bethlen u. 2.) 17 órakor
Antal István és Melinda énekel és tart előadást a házasságról
Február15.Est a Fodó Sándor teremben
Február 16
. Vacsora pároknak
Február 18. 
Páros táncest
Egész héten (feb13-17 között) a Pulzus rádió kívánság műsorában (11-15 óráig)
várják a házaspárok kéréseit, a számot küldők között ajándékot sorsolunk ki minden
nap.

3. Országházi kirándulás - február 18.
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége immár V. alkalommal, idén 2017. február
18-án (szombat) rendezi meg hagyományos családi napját az Országházban. Az eseménnyel a
Házasság Hetéhez kapcsolódva a családot, a házasságot és a gyermekvállalást szeretnénk
népszerűsíteni, főleg a fiatalok körében. Ezért elsősorban házasság előtt álló fiatalokat és
fiatal házasokat, gyermekes szülőket várunk a parlamenti rendezvényre, természetesen a
gyermekeikkel együtt. Töltsünk el közösen egy szép napot, legyen ez egy közös élmény a
családnak!
Tervezett program:
- Indulás pénteken (17-én), busszal. Érkezés a szálláshelyre a késődélutáni, esti órákban.
Szombaton 6:30-tól reggeli, majd indulás az Országházba. Beléptetés 7:30 és 9:00 óra
között.
Maga a családi nap programja 9:00 – 15:00 óráig tart. 9:00-kor kezdődik, amikor is az
Országház főlépcsőjénél lesz a megnyitó, majd az Országházban, több helyszínen különféle
színes programokat kínálunk a vendégeknek. A gyermekeket, fiatalokat korosztályonként
különféle programokkal várjuk.(szervezés alatt)
Az országházi programok után, délután lehetőséget szeretnénk biztosítani különböző
budapesti múzeumok megtekintésére, illetve egyeztetéseket kezdünk a Nemzeti Színházzal,
egy esetleges esti előadás megtekintése érdekében.
Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
2017. január 27-ig, az alábbi linken található űrlap kitöltésével tudnak jelentkezni a
programra:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXHSP_xLalhF1XM3rvKCxrByg5HKlbCdgkF
mcQZgM7T6XtGQ/viewform?usp=send_form
Regisztrációs díj
:
Felnőttek részére 1.000-Ft/fő, gyermekek részére (18 év alattiak) 500-Ft/fő.
A 3 vagy annál több gyermekes családoknak 
csak a felnőttek és 2 gyerek után kell
befizetniük a regisztrációs díjat. Az ő esetükben tehát – feltételezve, hogy mindkét szülő
eljön a rendezvényre - 
3.000-Ft regisztrációs díjat kell befizetni.
A regisztrációs díjat kérjük a jelentkezéssel együtt, 2017 január 27-ig befizetni!!!
4. Bababörze - március 4.
Kedves Anyukák, érdeklődők!

Márciusban megtartjuk idei első bababörzénket, ahol nem csak baba- és gyerekruhákat lehet
majd áruba bocsátani, hanem saját készítésű dolgaikat is. A bababörze a szokásos helyszínen,
a beregszászi római katolikus templom udvarán, rossz idő esetén az plébánia előadótermében
kerül majd megrendezésre. Asztalt foglalni a KMNE elérhetőségein lehet február 28-ig.
5. 2017-es éves programtervezet
KMNE 2017-os évi programtervezete
№

Programok megnevezése

Dátum

Helyszín

V. Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládos Nap

2017.01.14.

Beregszász

Vándorbölcső átadás

2017.01.14.

Beregszász

Sí-suli

2017.01.20-22.

Munkaland-járat

2017.01.27.

JANUÁR

FEBRUÁR
Házasság hete rendezvény
Kárpátalján

2017.02.12. - 19.

Kárpátalja

Házasság Világnapja, Országház

2017.02.18.

Budapest

Munkaland-járat

2017.02.24.

MÁRCIUS
Bababörze

2017.03.04.

Beregszász

Munkaland járat

2017.03.10.

Beregszász

Utazás Kassára (színház)

2017.03.24-26.

Kassa

Vetőmagosztás

2017.03.24.- 30.

ÁPRILIS
Horgász suli

2017.04.07.

Munkaland-járat

2017.04.21.

Elnökségi hétvége

2017. 04. 22.-23.

Honismereti kirándulás
Kárpátalján

2017.04.29.

Beregszász

MÁJUS
Édesanyák hete

2017. 05. 1 - 2017.
05.07.

Nagycsaládos nap

2017.05.13.

Helyi összekötők találkozója

2017.05.13.

Nagyberegi helyi rendezvény

Anya-lánya kirándulás

2017.05.19.-21.

Horgász suli

2017.05.26.

Beregszász

KMNE lovasnap

2017.05.27.

Nagyszőlős

Vándorbölcső átadás

2017.05.27.

JÚNIUS
Dédai tóparti pihenés

2017.06.01. - 09. 1.

Déda

Bababörze

2017.06.03.

Beregszász

Nagycsaládos gyereknap
Péterfalván

2017.06.10.

Péterfalva

Biciklitúra

2017.06.17.

Apák Napja

2017.06.24.

Önellátó Nagycsalád Projekt

2017.06.30. - 07.07.

JÚLIUS
Vizi túra (egy napos)

2017.07.01.

Huszt-Nagyszőlős

Önkéntes nap

2016.07.09.

Biciklitúra határok nélkül

2017.07.06. - 09.

Felvidékiek látogatása a
Turul-ünnepségre

2017. 07. 15-16.

Tiszaújlak

KMNE Lovastábor Nagyszőlősön

2017.07.17. - 21.,
24.-28.

Nagyszőlős

Online játék döntője

2017.07.22.

Beregszász

Ciklus Show/Titkos küldetés

2017.07.20.-30.

AUGUSZTUS
Vízi-túra határok nélkül
(UA,SK,HU)

2017.08.03.-06.

Munkács-Sárospatak

Kézműves napok (Csongor, Rát,
Salánk, Aknaszlatina, Beregrákos)

2017.08.01.-15.

Csongor, Szürte, Salánk,
Aknaszlatina, Beregrákos

Felvidéki utazás, KCSSZ
szervezetek meglátogatása

2017.08.18.-22.

Rock opera a beregszászi
Amfiteátrumban

2017.08.27.

Beregszász, Amfiteátrum

Nyárbúcsúztató

2017.08.27.

Beregszász, Amfiteátrum

Nagyszülők Napja

2017.09.02.

Beregszász

Biciklitúra

2017.09.02.

Munkaland-járat

2017.09.08.

SZEPTEMBER

Bababörze

2017.09.09.

Beregszász

Közgyűlés, tisztújítás

2017.09.16.

Beregszász

Honismereti kirándulás

2017.09.23.

Kárpátalja

Nagycsaládos hétvége a
Kárpátokban

2017. 09. 29- 2016. 10.
01.

Beregszentmiklós

Gyalogos túra

2017.10.07.

Kárpátalja

Honismereti kirándulás
Kárpátalján

2017.10.14.

Kárpátalja

OKTÓBER

NOVEMBER
Házaspárok hétvégéje

2017. 11. 10.- 12.

Vándorbölcső átadás

2017.11.13.

Könyvbemutató, riportkötet a
Kárpátaljai nagycsaládokról, II.
rész

2017.11.20.

DECEMBER
Bababörze
KMNE Karácsonyi
ünnepségek/csomagosztások

2017.12.02.

Beregszász

2017. 12. 16.-17.

Beregszász, Munkács,
Ungvár, Nagyszőlős

6. Tagsági kártya
Egyesületünk úgy döntött, hogy tagcsaládjai számára tagsági kártyát készít, ezért december
óta zajlik az adategyeztetés, de sajnos még nem sikerült elérni mindenkit. Szeretnénk
megkérni azokat a családokat, akik tudják, hogy a felvételük óta változott a telefonszámuk,
vagy azóta született gyermekük, kérjük jelezzék felénk, keressenek minket elérhetőségeink
valamelyikén. Akikkel már egyeztettünk, azoknak elkészült a kártyájuk. Február 1-től
keressék a régiófelelőseinket, tőlük lehet majd átvenni a tagsági kártyákat.
A beregszászi és beregszászi járási családok a KMNE irodából vehetik át a saját kártyájukat.
A munkácsi és munkácsi járási családok Tegze Klárát keressék a következő telefonszámon:
+380501732650
A nagyszőlősi és a nagyszőlősi járási családok Margitics Ildikót hívják a következő
telefonszámon: +380959060892
A rahói, szlatinai családok Fekete Évát hívják a következő telefonszámon: +380955338465
7. 2017-es KMNE falinaptár
A KMNE tagcsaládjai számára készített egy 2017-es évi falinaptárat, melyben fel vannak
tüntetve programjaink.
A KMNE falinaptárak is átvehetők Február 1-től a régiófelelőseinktől.

A beregszászi és beregszászi járási családok a KMNE irodából vehetik át a naptárakat.
A munkácsi és munkácsi járási családok Tegze Klárát keressék a következő telefonszámon:
+380501732650
A nagyszőlősi és a nagyszőlősi járási családok Margitics Ildikót hívják a következő
telefonszámon: +380959060892
A rahói, szlatinai családok Fekete Évát hívják a következő telefonszámon: +380955338465

BESZÁMOLÓK
8. KMNE Karácsony
Már hagyománnyá vált, hogy Karácsony előtt egy héttel megtartja KMNE Karácsony
elnevezésű rendezvényét, melyen átadásra kerülnek a cipősdoboz-ajándékok.
Idén sem történt ez másképp, a Pulzus Rádió és a Sámuel Alapítvány közös gyűjtést
szervezett. Kárpátalja minden magyarlakta településről érkeztek ajándékcsomagok a
beregszászi központi gyűjtőhelyre. Ezekből a csomagokból kapott a KMNE is egy nagyobb
adagot. Idén Budapestről is érkezett küldemény az egyesülethez. A Migrációkutató Intézet, a
Századvég Politikai Iskolai Alapítvány, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. munkavállalói,
valamint a Mathias Corvinus Collegium Tehetséggondozás Felsőfokon (MCC FIT)
programban résztvevő gyerekek döntöttek úgy , hogy gyűjtést szerveznek, és az összegyűlt
csomagokkal a kárpátaljai magyar nagycsaládokat szeretnék segíteni. Így kerültek a
Budapesten összegyűjtött ajándékok a kárpátaljai nagycsaládosok egyesületéhez.
A szervezet tagcsaládjai előre jelezték igényüket, hogy hány gyermeknek szeretnének
ajándékcsomagot kérni. Mivel minden járásban vannak tagcsaládok, ezért nem csak
központilag kerültek kiosztásra az adományok. Rahóra, Nagyszőlősre, Munkácsra is
eljutottak a cipősdoboz-ajándékok, ahol a helyi felelősök tartottak kisebb karácsonyi
ünnepséget, és adták át a csomagokat.
Beregszászban december 17-én került megrendezésre a KMNE karácsonyi rendezvénye a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Átriumában. A program közös énekléssel
kezdődött, majd a helyi plébános, Molnár János atya köszöntötte a résztvevőket. Ezt követte a
Birta család gyermekeinek köszöntője, rövid műsora.
A megnyitó után a gyerekek megkapták az ajándékokat. A központi rendezvényen 320
csomag került kiosztásra, ezenfelül Rahóra, Nagyszőlősre és Munkácsra összesen 150
küldeményt juttattak el a családokhoz.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete ezúton is szeretné megköszönni a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetőségének, hogy biztosította a helyszínt a
rendezvény lebonyolításához, valamint a támogatóknak az ajándékokat.
9. Évnyitó nagycsaládos nap - január 14.
Nagyszabású rendezvénnyel nyitotta meg a 2017-es évet a Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE). 2017. január 14-én a szervezet megtartotta

hagyományos évnyitó nagycsaládos napját, mely kiemelkedően színes, érdekes programok
sorozatával várta az érdeklődőket.
Az V. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap fővédnöke dr. Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési miniszter volt, aki – egy korábban egyeztetett hivatalos program miatt – nem tudott
részt venni az eseményen, de üdvözletét és jókívánságait küldte a kárpátaljai családoknak. A
rendezvényt a három történelmi egyház képviselőjének áldása nyitotta meg. Mindnyájan,
Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspök, Zán Fábián Sándor református
püspök és Marosi István görögkatolikus parochus is azt hangsúlyozták, hogy milyen nagy
áldás, ha a családba gyermekek születnek, hiszen a gyermek ajándék, az Úr Jézus ajándéka,
melyet örömmel és szeretettel kell fogadni. Az áldások után Török Dénes, a Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy
öt évvel ezelőtt az egyesület első nagycsaládos napján mintegy 50 tagcsaládja volt a
KMNE-nek, mely mára 500-ra bővült. Ez a szám azt is mutatja, hogy Kárpátalján vannak
még, akik értéknek tartják a nagycsaládot, és szeretnének egy közösséghez tartozni. Ezt
követően az elnök bemutatta a szervezet egy éve indított úgynevezett vándorbölcső
programját. Ennek keretében azok a családok, akikhez újszülött érkezik négy hónapos
használatra kapnak egy faragott bölcsőt. A szóban forgó bölcső is ezen a napon került
átadásra. Ünnepélyes keretek között a badalói Szabó család vehette át, akiknek pár hete
született meg negyedik gyermekük. Török Dénes köszöntötte a jelenlévő kismamákat is,
majd a gólyahír program részeként szintén ajándékcsomagot kaptak az egyesület azon
családjai, akik a közelmúltban részesültek gyermekáldásban.
A megnyitó után a felnőttek és a gyermekek külön programokon vettek részt. A szülők
Radvánszky Ferenc lelkipásztor előadását hallgatták meg. A gyermekeket Varázs Tamás
bűvész varázsolta el elképesztő mutatványaival. A bűvészelőadás után a legkisebb korosztály
kézműves foglalkozásokon szebbnél szebb apróságokat készített, a kiskamaszok pedig a
Beregszászi 4. Számú Bendász István Cserkészcsapat képviselőinek vezetésével játékos
vetélkedőkön vettek részt. A nagykamaszok fiús és lányos csoportokra bontva előadásokat
hallgattak. A fiúknak a híres kerékpáros, Bujna Zoltán tartott bemutatót biciklis kalandjairól,
a lányoknak pedig Tihor Melinda, a Lídia-műhely munkatársa tartott tréninget.
Ebéd után a nagykamaszok korcsolyázni mentek. A többiek árny-színház előadáson
tekinthették meg Lázár Ervin A hétfejű tündér című művét, majd a beregszászi Szederinda
néptánccsoport szórakoztatta a jelenlévőket.
A rendezvény utolsó, gyermekek és felnőttek által egyaránt nagy lelkesedéssel várt
produkciója az Alma Együttes koncertje volt. A gyermekek kitörő örömmel fogadták az
előadókat, a koncert végéig táncolva énekelték a jól ismert dalokat, végül pedig kígyózó
sorokban állva várták, hogy képet készíthessenek kedvenceikkel.
Az V. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos nap rendkívüli sikert aratott, közel hétszázan vettek
részt a rendezvényen.

Felhívások
10. KMNE vándorbölcső

Egyesületünk keresi a Czotter Andrástól, az Ágymester manufaktúra vezetőjétől kapott
minőségi, fából készült bölcsőnek, a KMNE vándorbölcsőjének az új tulajdonosát.
Januárban új családhoz került a bölcső, ők is 4 hónapos időszakra kapták meg. A KMNE
májusban szeretné átadni a következő családnak. A bölcsőre azon családok pályázhatnak,
akiknél májusban, júniusban fog a gyermek megszületni és szükségesnek tartják a bölcsőt.
Tehát várjuk a jelentkezőket a vándorbölcsőre.
Jelentkezni személyesen a KMNE irodában, valamint a KMNE elérhetőségein (tel.:
0958386256, 0995580392, e-mail: 
kmne2012@gmail.com
) lehet.
NE HAGYJÁTOK KI EZT A LEHETŐSÉGET!!!
11. Gólyahír
Mint hírlevelünk elején láthatjátok, elindult GÓLYAHÍR programunk. Ezen program keretén
belül szeretnénk azokat a tagcsaládjainkat köszönteni, akik gyermekáldásban
részesültek/fognak részesülni. Ezért szeretnénk megkérni mindenkit, akinek kisbabája
született a közelmúltban, vagy várandós, jelezze felénk, hogy majd a baba születésekor
köszönteni tudjuk őket, át tudjuk adni a számukra készített kisebb ajándékcsomagot.
12. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre
Kedves Tagcsaládjaink!
Ha valaki vágyik arra, hogy bizalmas, elfogadó légkörben, őszintén elmondhassa a vágyait,
örömeit, problémáit, vagy bármit, ami a szívén van, akkor keressetek minket bátran a
kmne2012@gmail.com címen.
A beszélgetés személyes. Munkatársaink a mentálhigiénés segítő szakember képzés végzett,
illetve jelenlegi hallgatói.
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13. Folyamatosan működik a jogsegély szolgálat egyesületünknél!
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából újra indul az előző években megszokott
jogsegélyszolgálat az egyesületnél. 
Előzetes telefonos bejelentkezés után
, jogász
segítségével nyújtunk tanácsadást, egyéb segítséget a hozzánk fordulóknak. 
Idén 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.Érdeklődni a következő telefonszámokon: 0958386256, 0995580392
14. 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 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.

15. 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 2017. januárjától 
50 hrn/év/család
, amit a KMNE irodájában lehet átnyújtani,
vagy átutalni az egyesület bankszámlájára. Akiknek anyagi nehézségei vannak és problémát
okoz a tagdíj befizetése, kérjük jelezzék ezt írásban, van lehetőség a tagdíj elengedésére.
Azok a családok, akik elmulasztották a tagdíj befizetését a 2014, 2015-ös években januártól
inaktív státuszba ( = nem kapnak hírlevelet és értesítéseket) kerülnek mindaddig, míg a
tagdíjat be nem fizetik.
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!
16. 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 hívószámai: 095-6008005 (MTC); 097-6008005 (Kyivstar). A vonal
túloldalán magyarul beszélő szakemberek éjjel-nappal várják azon bajba jutottak névtelen
hívásait, akik lelki segítségre, tanácsra, bíztatásra vágynak.
17. Nagycsaládos műsor működik a Pulzus rádióban
Minden hét pénteken 14.00-15.00 között nagycsaládos műsort hallhatunk a Pulzus rádióban.
Egy-egy kárpátaljai magyar nagycsalád bemutatása mellett érdekes, gyermekneveléssel,
házastársi kapcsolattal kapcsolatos téma is feldolgozásra kerül. 
Pulzus rádió az FM
92,1-en!!!
Ha valakinek van bármilyen kérdése, vagy olyan téma javaslata, amiről szívesen
hallana, jelezze felénk, igyekszünk vele foglalkozni, továbbá, ha valaki szívesen
jelentkezne, hogy bemutatná családját, az ő jelentkezését is szívesen fogadjuk.
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