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GÓLYAHÍR 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szívből gratulál azon 

tagcsaládjainak, akiknek nemrég született kisbabájuk.  
Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket! 

Gratulálunk a beregszászi Karmacsi családnak és a tiszabökényi Blinda 
családnak, akik a közelmúltban részesültek gyermekáldásban. 

 
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

 
1. Horgász-suli a KMNE-nél 

Pecázni szeretők figyelmébe! 
Újra lehetőség nyílik azok számára, akik szeretik a természetet, szeretnének pecázni, de nem             
igazán tudják, hogy is kellene belekezdeni, vagy hogyan kell jól csinálni. A Kárpátaljai             
Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Horgász-sulit (szakkört) indít 2017. április 7-én du.          
3-kor azon gyerekek számára, akik szeretnék megtanulni a pecázás csínját-bínját. 9 év            
felettiek jelentkezését várjuk a KMNE elérhetőségein:  
tel: +380958386256, +380995580392; e-mail: kmne2012@gmail.com 
Jelentkezzetek bátran! 

 
2. MunKaland-Járat 

A KMNE által a tavalyi évben útjára indított MunKaland-Járat idén is gőzerővel halad,             
április 21-én idén negyedszer valósul meg a program, terveink szerint egy méhészt vagy egy              
tehén farmotlátogatunk meg ezúttal. Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik nem            
szeretnének lemaradni egy remek élményről, szeretnének megismerkedni a különféle         
szakmákkal, be szeretnének lesni a kulisszák mögé.  
Jelentkezni a KMNE elérhetőségein lehet! 
 

3. Honismereti kirándulás 

Egyesületünk idén is szervez honismereti kirándulást tagcsaládjai részére április 29-én. Az           
egynapos kiránduláson résztvevők olyan helyekre juthatnak el, mint a kendereskei kilátó,           
Munkács-Szerednye-Ungvár: a felújított püspöki palota stb. Értékes, felejthetetlen napot         
tölthetnek el kellemes társaságban a családok. Az utazás önköltsége 50 hr/család. 

Jelentkezni a KMNE elérhetőségein lehet április 20-ig! 
 

4. Édesanyák Hete Kárpátalján 
Idén is megrendezésre kerül május 1-7. között Kárpátalján a helyi civil szervezetek és             
történelmi egyházak közös szervezésében az Édesanyák Hete programsorozat, melynek célja,          
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hogy felhívjuk a figyelmet a család fontosságára, az édesanyák szerepére. A programok            
szervezés alatt állnak, de a kezdeti tervekkel már ismerkedhettek, készülhettek rá. Ezek a             
következők: 
Facebook kampány:  
A Facebookon létrehozott Édesanyák Hete Kárpátalján oldalra: 

1. beküldhetik az anyák gyerekeikkel készített kedvenc képüket  
2. a gyekekek is beküldhetik az édesanyjukkal készült kedvenc képeiket; 
3. Rajzverseny: Anya, a szuperhős! címmel. A képhez néhány mondatot is kérünk: 

miért szuperhős Anya? 
4. Idősebb gyerekek számára:  anya helyett csináltam; egy tevékenység fotójának, 

leírásának beküldése, amit anya helyett csináltam. 
 
Értékes nyereményeket sorsolunk ki a beküldők között május 6-án délelőtt 10 órakor!! 
 
Rádiós programok:  

- reggeli műsor május 2-án reggel 8-9 között. Téma: Anyaság v. karrier?  
Várjuk azon édesanyák jelentkezését, akik szívesen beszélnéánek erről a rémáról a 

rádióban (3-4 fő) 
- minden nap a kívánságműsorban küldhettek az anyáknak számot, napi 

nyeremény-sorolás a betelefonálók között! 
 
A hét záróalkalma: május 6. szombat 10:00 óra: 
1. anya a szuperhős kiállítás a főiskolán, értékes nyeremények sorsolása a facebook-ra 
képeket beküldők között! 

 
5. Családi online játékos vetélkedő 

Az elmúlt évek online játékainak sikerén felbuzdulva a KMNE idén újabb vetélkedőt indít,             
melynek témája Művészet és Mesterségek. A 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 résztvenni a játékban, jelezze ezt a KMNE elérhetőségein. A legjobb             
eredményt elért családok jutalomutazáson vehetnek részt augusztus 18-22. között Felvidékre!          
Érdemes résztvenni a játékban! 
 

6. Családi nap Nagyberegen 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az Együtt Nagyberegért Civil szervezet          
segítségével 2017. május 13-án regionális Családi Napot szervez, melyre szeretettel vár            
minden kedves érdeklődőt. A rendezvényen a gyerekek és a felnőttek is megtalálhatják a             
számukra érdekes, megfelelő elfoglaltságot: kézműves foglalkozások, előadások, bábszínház        
és sok más érdekes program várja a családokat. Fellépnek a szolnoki bringasuli tanulói,             
valamint a Szelíd Lovas központ jóvoltából lovas-bemutatót is megtekinthetnek a résztvevők           
és a lovaglást is kipróbálhatják. Játék, móka, kacagás vár mindenkire! 



7. Helyi összekötők találkozója 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szeretné, ha minden nagycsaládoshoz         
eljutnának híreink, lehetőségeink, ezért helyi összekötőkre lenne szükségünk, akikkel         
tarthatnánk a kapcsolatot. Ezen személy feladatai közé tartozna a helyi nagycsaládok           
informálása, helyi programok szervezésének segítése. Várjuk azok jelentkezését, akik         
szeretnék segíteni munkánkat és vállalnák az önkéntes helyi összekötő szerepét. Az           
összekötők szerepét vállaló önkéntesek számára egy találkozót szervezünk, ahol         
megoszthatják velünk ötleteiket, részletesebb információkat kaphatnak tevékenységünkről,       
programjainkról. A találkozó időpontja 2017. május 13. Jelentkezni a KMNE elérhetőségein           
lehet. 

Mindenki jelentkezését szeretettel várjuk! 

 
8. Anya-lánya kirándulás 

Kedves Anyukák! 
Jelen felhívásban az anyukáknak és lányaiknak szeretnénk kedvezni. 3 napos magyarországi           
kirándulást (2017. május 19-21.között) szervezünk azon családok nőtagjainak, akik         
jelentkeznek nálunk egy közös tevékenységről készült fotóval, videóval, és egy rövid           
beszámolóval. Senki sem marad jutalom nélkül, ezt garantáljuk. Tehát nincs mire várni, irány             
tennivalót keresni! Túljelentkezés esetén sorsolással dől el, kik vehetnek részt a kiránduláson. 
Várjuk közös munkáitokról, tevékenységetekről készült felvételeiket a       
kmne2012@gmail.com e-mail címre. 
 

9. Családok világtalálkozója 
Kedves KMNE Tagcsalád! 
Idén is megrendezésre kerül a Családok világtalálkozója, melynek a 2017-es évben Budapest            
ad otthont. Erre az alkalomra szeretettel várnak családokat Kárpátaljáról is. A rendezvényre            
május 26-28. között kerül sor, ahol színes kulturális programokkal, várják az érdeklődőket.            
Az utazásra a KMNE korlátozott számban tud családokat küldeni, így akit érdekel a             
lehetőség, szeretne részt venni a világtalálkozón, jelentkezzen a KMNE elérhetőségein április           
30-ig! 
A jelentkezés nem jelent automatikus részvételt a programon, visszajelzést május 7-ig           
küldünk majd minden jelentkezőnek (előnyben részesülnek azok a családok, akiknek minden           
tagja utazna). 
A programról bővebben itt olvashattok:  
www.wcfbudapest.org 

 
 

10. Lovasnap Nagyszőlősön 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2017. május 27-én Lovasnapot szervez          
Nagyszőlősön, a Szelíd Lovas Központban. A rendezvényre szeretettel várunk minden          
érdeklődőt. A szervezők színes programmal, lovasbemutatóval, lovaglási lehetőséggel várják         
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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! 

 
11. 2017-es éves programtervezet 

 
KMNE 2017-es évi programtervezete 

№ Programok megnevezése Dátum Helyszín 

ÁPRILIS  

 Horgász suli 2017.04.07. Beregszász 

 Munkaland-járat 2017.04.21.  

 Elnökségi hétvége 2017. 04. 21.-22.  

 Honismereti kirándulás Kárpátalján 2017.04.29.  

MÁJUS  

 Édesanyák hete 2017. 05. 1 - 2017. 05.07.  

 Családi játékos vetélkedő 1. forduló 2017.05.06 - 2017.05.14. Online 

 Nagycsaládos nap 2017.05.13. 
Nagyberegi helyi 

rendezvény 

 Helyi összekötők találkozója 2017.05.13.  

 Anya-lánya kirándulás 2017.05.19.-21.  

 Családi játékos vetélkedő 2. forduló 2017.05.20 - 2017.05.28. Online 

 Családok világtalálkozója 2017.05.25-28. Budapest 

 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.  

 Családi játékos vetélkedő döntője 2017.06.18. Beregszász 

 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+Péterf

alva 

 KMNE Lovastábor Nagyszőlősön 2017.07.17. - 21., 24.-28. Nagyszőlős 

 Ciklus Show/Titkos küldetés 2017.07.27., 28., 29.  

AUGUSZTUS  

 Vízi-túra határok nélkül (UA,SK,HU) 2017.08.03.-06. 
Munkács-Sárospa

tak 

 
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.  

 Csodaszarvas c. musical 2017.08.26. 
Beregszász, 

Amfiteátrum 

 Nyárbúcsúztató 2017.08.26. 
Beregszász, 

Amfiteátrum 

SZEPTEMBER  

 Nagyszülők Napja 2017.09.02. Beregszász 

 Biciklitúra 2017.09.02.  

 MunKaland-járat 2017.09.08.  

 Bababörze 2017.09.09. Beregszász 

 Közgyűlés, tisztújítás 2017.09.16. Beregszász 

 Honismereti kirándulás 2017.09.23. Kárpátalja 

OKTÓBER  

 Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban 
2017. 09. 29- 2016. 10. 

01. Beregszentmiklós 

 Gyalogos túra 2017.10.07. Kárpátalja 

NOVEMBER  

 Házaspárok hétvégéje 2017. 11. 10.- 12.  



 Vándorbölcső átadás 2017.11.13.  

 
Könyvbemutató, riportkötet a 

Kárpátaljai nagycsaládokról, II. rész 2017.11.20.  

DECEMBER  

 Bababörze 2017.12.02. Beregszász 

 
KMNE Karácsonyi 

ünnepségek/csomagosztások 2017. 12. 16.-17. 

Beregszász, 
Munkács, Ungvár, 

Nagyszőlős 
 
 

12. 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.  

 
BESZÁMOLÓK 

13. Sí-túra 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) idén a megszokott,         
hagyományos rendezvények mellett új programokat is indít tagcsaládjai számára. A          
hagyományosan minden évszakban megszervezett biciklitúrák sikerén felbuzdulva az        
egyesület tavaly első alkalommal megrendezte gyalogos túráját, idén pedig a téli sportok            
szerelmeseinek is kedveztek, ugyanis sítúrára invitálták azokat a tagcsaládokat, akik szeretik           
a telet, szeretnek a családdal közös, aktív szórakozásban részt venni. A programot Sí-suli             
néven hirdette meg az egyesület. 
A családok két csoportban indultak kirándulni. Beregszászból és a környező falvakból január            
21-én, Munkácsról és környékéről pedig január 22-én. Mindkét csapat Polenára utazott, ahol            
a Katerina szállóhoz tartozó remek sípálya várta őket. A felnőttek és gyerekek számára külön              
pályát biztosító síkomplexum különböző szórakozási lehetőséget kínált minden korosztály         
számára. A síelés mellett gumiszánkón is csúszhattak a vállalkozó kedvűek, azok pedig, akik             
kellőképpen kifáradtak, a közeli fűtött pihenőhelyiségben töltődhettek fel. A kirándulás          
rendkívüli élményekkel gazdagította a résztvevőket. A szülők csodálkozással figyelték,         
ahogy szakoktatók segítségével legkisebb gyermekük is könnyedén tanulja meg a síelés           
alapjait, és a nap végére már magabiztosan síelnek a számukra kijelölt pályán. Mindenki             
egyetértett abban, hogy a KMNE sítúrája remekül sikerült, a szórakozás mellett hasznos is             
volt, s várják a folytatást. 
A nagyszőlősi járás sem maradt ki a Sí-suliból, az ő csapatuk január 28-án túrázott. 
 

14. Munkaland-járat  



A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) tavaly új programot indított a           
gyermekek számára Munkaland-járat néven. A program célja, hogy a gyerekek          
megismerkedhessenek különböző szakmákkal, saját tapasztalatot szerezzenek, hogy a        
későbbiekben, a pályaválasztáskor valós élményeik legyenek, akár kedvet kapjanak a          
megtekintett szakmához. 
Idei első útjuk a Pulzus Rádióba vezetett, ahol betekintést nyerhettek a rádiós munka             
mindennapjaiba, hogyan készül egy-egy adás, milyen munkafolyamatokat kell végigcsinálni,         
hogy a hallgatók egy remek műsort kaphassanak. A gyerekek kipróbálhatták a műsorvezetést,            
részletesen elmesélték nekik az ott folyó munkát. 
Az elmúlt hétvégén a Kalandjárat-vezetők a beregszászi Szerb pékségbe kalauzolták a           
kíváncsi gyermekeket. A pékek kedvesen és türelmesen mutatták be a kenyér elkészítésének a             
módját egészen a kezdeti fázistól, sőt, a gyerekek maguk is kipróbálhatták, hogyan kell             
dagasztani, megformázni a tésztát, amelyből az ízletes kenyér készül. A Munkaland-járaton           
tíz gyermek és az őket kísérő szüleik vettek részt. 
A következő Munkaland-járatra márciusban kerül sor, amelynek során a színházba          
látogathatnak majd el a gyerekek, ahol a kulisszák mögül figyelhetik meg a színházi munkát.              
A programra a KMNE elérhetőségein jelentkezhetnek az érdeklődők. 

 
15. Házasság Hete Kárpátalján - február 13-19. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén februárban is megrendeztük a Házasság Hetét Kárpátalján a             
helyi civil szervezetekkel és történelmi egyházakkal együttműködve. Egyre nagyobb         
népszerűségnek örvend ez a kezdeményezés, sokan csatlakoztak programjainkhoz. A hét          
kezdő programjaként Pindroch Csaba Segítség! Megnősültem! című darabját tekinthették         
meg a kíváncsi résztvevők, amit a hét többi napjára tervezett színes programok követtek.             
Facebook kampányt is folytattunk, ahol a fényképet beküldők között értékes nyereményeket           
sorsoltunk ki. Rádióműsor, kívánságműsor is szerepelt a programok között. Tartalmas hét           
volt, melynek folytatását tervezzük a jövő évben is.  
 

16. Országházi kirándulás - február 18. 
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ötödik alkalommal szervezte meg a         
Házasság Hete záróeseményeként február 18-án a Családi Napot Budapesten, az          
Országházban. Erre a színvonalas rendezvényre nemcsak Magyarországról, hanem        
Felvidékről, Vajdaságból, Erdélyből és Kárpátaljáról is érkeztek családok. 
A kárpátaljai csapatot a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE)         
tagcsaládjai (22 család) képviselték több, mint száz fővel. 
A megnyitón Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Pataki János, a           
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, Novák Katalin család- és        
ifjúságügyért felelős államtitkár asszony köszöntötték a résztvevőket. Fellépett az Óbudai          
Népzenei Iskola, valamint a Tébláb Táncegyüttes, majd közös énekléssel zárult a megnyitó. 
A szervezők az ünnepélyes megnyitó után külön programot biztosítottak a felnőttek és a             
gyerekek számára. A felnőttek a „Családban élni és magyarnak maradni a szülőföldön” című             
konferencián vehettek részt a Parlament felsőházi üléstermében. A konferencián felszólalt          



Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, dr. Szilágyi Péter          
nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint a Kárpát-medence régióiból érkezett magyar         
kisebbségi pártok vezetői is beszámoltak a régiójukban lévő helyzetről. A konferencia           
záróakkordja a jelenlévő, kerek házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok köszöntése         
volt, amikor is Madarász István filmrendező és felesége, Kerekes Mónika oklevelet adott át             
az ünneplő pároknak. 
A gyerekek eközben korcsoportokra osztva, animátorok segítségével vehettek részt         
érdekesebbnél érdekesebb programokon: mesemaratonon, hangszerbemutatón, táncházon,      
kézműves foglalkozásokon, továbbá megtekinthették a Szent Koronát, országházi sétán         
ismerkedhettek meg a Parlament épületével, megnézhették az Országgyűlési Őrség         
bemutatóját. A kiskamaszok önismereti foglalkozáson, valamint rádiós beszélgetésen is részt          
vehettek. 
A parlamenti programsorozatot délután újabb fantasztikus lehetőség követte, ugyanis a          
családok részt vehettek a Fővárosi Nagycirkusz előadásán, amely mindenkit elvarázsolt. 
A kárpátaljai nagycsaládok utazása a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének a         
támogatásával valósulhatott meg. 
 

17. Bababörze - március 4. 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a Kezünkben a Jövő          
Alapítvánnyal (KAJA) közösen március 4-én rendezte meg az idei év első bababörzéjét a             
beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Ház épületében. 
Az egyesület hagyományos programjai közé tartozik a bababörze, amit minden negyedévben           
megszerveznek, az évszakoknak megfelelő árukínálattal. 
A börzén minőségi baba- és gyermekruhát vásárolhattak kedvezményesen a látogatók. A           
program évről évre nagyobb sikernek örvend, minden bababörzére egyre többen érkeznek           
eladóként és vásárlóként egyaránt. A bababörze tavaly családi vásárrá nőtte ki magát. Ez a              
tendencia idén is folytatódott, vagyis nemcsak ruhákat bocsáthattak áruba az eladók, hanem            
saját készítésű tárgyakat, holmikat is. 
A gyerekekről sem feledkeztek meg a szervezők. A kézműves Kopinec Emese foglalkozott a             
kicsikkel, akik színezhettek, képet készítettek tésztából, valamint a közelgő húsvétra készülve           
tojást is díszíthettek, a remekművek elkészítése után pedig önfeledten játszhattak a római            
katolikus plébánia udvarán található játszótéren. 
A következő bababörzére júniusban kerül sor. 
 

18. Vetőmagosztás 
A KMNE márciusban támogatásként zöldség és virág vetőmagokat kapott, melyből a           
tagcsaládjaink vihettek el ingyenesen 20-20 csomaggal. Igen nagy volt az érdeklődés, a            
vetőmagok elfogytak. Reméljük jól hasznosult az ajándék vetőmag! 
 

Felhívások 
19. 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!!!  
 

20. 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. 
 

21. 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. 

 

INFORMÁCIÓK 
 

22.  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 
 

23.  A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 
Már több, mint 4 éve működik az egyesületünk és immár 520 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.         

mailto:kmne2012@gmail.com


Arra kérünk, hogy szólítsd meg a környezetedben élő magyar nagycsaládokat, és vigyél            
nekik jelentkezési lapot. 
 
 

24. 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! 
 

25. 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. 
 

26.  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. 
 
  



ÜDVÖZLETTEL: 
A KMNE ELNÖKSÉGE ÉS MUNKATÁRSAI 

 






