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2018. március 

 

 

 

PROGRAMOK,LEHETŐSÉGEK: 

 

1) Horgászsuli, április 20.  

2) Nagy Családi Vetélkedő, II. forduló, április 28.  

3) Édesanyák hete, április 30. - május 6.  

4) Utazás Lembergbe, május 12.  

5) Anya-fia kirándulás, május 18-19.  

6) KMNE lovasnap, május 26.  

7) Nagy Családi vetélkedő élő döntő, május 27.  

8) Nagycsaládos gyereknap Tiszapéterfalván, június 2.   

9) Kárpátaljai magyar családok napja Nyiregyházán, június 8-10  

10) Apa-lánya kirándulás, június 15-16-17.  

 

 

BESZÁMOLÓK 

 

11. Sí-suli  

12. Házasság hete  

13. Sportnap, február 24.  

14. Vetőmagosztás, március 1-9.  

15. Bababörze, március 3.  

16. Sportnap, március 17.  

17. Kamaszprogram, március 24.  

18. Elnökségi ülés  

 

FELHÍVÁS 

18. KMNE vándorbölcső  

19. Gólyahír – jelentkezzetek!  

20. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre 

 

INFORMÁCIÓK 

21. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat!  

22. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása  

23. Éves tagsági díj  

24. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján  

25. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban  

 

 



 

 

 

 

GÓLYAHÍR 

Rágyik Istvánnak és Tímeának  megszületett negyedik gyermeke, Fruzsina.  

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szívből gratulál azon tagcsaládjainak, 

melyekben nemrég született kisbaba.  

Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket!  

 

 

 

PROGRAMOK,LEHETŐSÉGEK 

 

1. Horgászsuli,április20. 

Pecázni szeretők figyelmébe!  

Újra lehetőség nyílik azok számára, 

akik szeretik a természetet, 

szeretnének pecázni, de nem igazán 

tudják, hogyan is kellene 

belekezdeni, vagy hogyan kell jól 

csinálni. A Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete 

Horgászsulit (szakkört) indít 2018. 

április 20-ánazon gyerekek 

számára, akik szeretnék megtanulni a pecázás csínját-bínját. 9 év felettiekjelentkezését 

várjuk.  

Jelentkezési határidő: április 10.  

Jelentkezési link:      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKsO2wkCmSpycuJa6aBa__SQyXAy1y1geY 

9hQBkb0Pd_Cliw/viewform 

 

 

 

 

 

2. Nagy Családi Vetélkedő, II. forduló, április 28.  

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

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

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

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

ezt a KMNE elérhetőségein. A legjobb eredményt elérő családok július 11-15. között 

jutalomutazáson vehetnek részt Erdélyben, valamint tárgyi nyereményben részesülnek. 

Érdemes részt venni a játékban!  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKsO2wkCmSpycuJa6aBa__SQyXAy1y1geY9hQBkb0Pd_Cliw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKsO2wkCmSpycuJa6aBa__SQyXAy1y1geY9hQBkb0Pd_Cliw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKsO2wkCmSpycuJa6aBa__SQyXAy1y1geY9hQBkb0Pd_Cliw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKsO2wkCmSpycuJa6aBa__SQyXAy1y1geY9hQBkb0Pd_Cliw/viewform


 

 

3. Édesanyák hete, április 30-május 6.  

Egyesületünk április 30. - május 6. között idén is megrendezi Kárpátalján az Édesanyák Hete 

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

megünnepeljük, megajándékozzuk őket.  

Pályázatot  hirdetünk  TAGCSALÁDJAINK  GYERMEKEINEK,  melynek  témája  

“Anyukámnak szeretettel ”. A pályázatban a gyerekeknek valamilyen dolgot kell készítenie 

édesanyjuknak. Ez lehet valamilyen kézműves alkotás, barkácsolás, sütés, bármely kézzel 

készített ajándék, akár egy levél, vagy egy rövid videó, fotomontázs, amelyet szeretettel 

készítenek édesanyjuknak. Az elkészített alkotásokról készült leírást és fényképet kérjük 

küldjétek be. A jelentkezők Édesanyjuknak nyerhetnek az alábbi ajándékok közül: manikür, 

wellnes, közös sütizés, fodrászat, kozmetika, masszás.  

Beküldési határidő: április 22.  

Az ajándékokat igény szerinti településeken próbáljuk megszervezni egész Kárpátalja 

területén!  

Családi fotózást minden jelentkezőnek biztosítunk!  

Fotózd le amit készítettél, és leírással együtt küld be a KMNE elérhetőségeire (a családi 

azonosítószámot kérjük feltüntetni!):   

email: kmne2012@gmail.com vagy  

cím: 90202 Beregszász, Bethlen út 16/2.  

 

4. Utazás Lembergbe, május 12.  

Utazást tervezünk május 12-én Lembergbe, cirkusszal, városnézéssel összekötve. Szervezés 

alatt van még, bővebb információt a továbbiakban küldünk.  

Jelentkezési határidő: április 20. 

Részvételi díj: 100hrv/család  

Jelentkezési link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCdyUviIqNup6TRa1XJV1wbaAq7B6IOS_ 

MdTSsS4s9jLvyg/viewform 

 

5. Anya-fia kirándulás, május 18-19. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete először hirdet anya-fia programot 

TAGCSALÁDJAINAK. Jelentkezési feltétel: egy 

közös tevékenységről – amelyet anya és fia együtt 

végez – készült fénykép, leírással egybekötve.  

Egy szülő egy gyerekkel pályázhat!  

Korcsoport: 6-18 év.  

Beküldési határidő: 2018. április 30.  

Nyeremény: utazás a Zempléni kalandparkba 

(Sátoraljaújhely)  

Utazás várható időpontja: 2018. május 18-19-20.  

(egy vagy két éjszakás lesz az utazás)  

Várjuk a fotókat, leírásokat a KMNE 

elérhetőségeire (a családi azonosítószámot kérjük 

feltüntetni!):  

email: kmne2012@gmail.com vagy  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCdyUviIqNup6TRa1XJV1wbaAq7B6IOS_MdTSsS4s9jLvyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCdyUviIqNup6TRa1XJV1wbaAq7B6IOS_MdTSsS4s9jLvyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCdyUviIqNup6TRa1XJV1wbaAq7B6IOS_MdTSsS4s9jLvyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCdyUviIqNup6TRa1XJV1wbaAq7B6IOS_MdTSsS4s9jLvyg/viewform


cím: 90202 Beregszász, Bethlen út 16/2.  

Túljelentkezés esetén sorsolással választjuk ki az utazókat!  

 

6. KMNE lovasnap, május 26.  

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2018. május 26-án Lovasnapot szervez 

Nagyszőlősön, a Szelíd Lovas Központban. A 

rendezvényre szeretettel várunk minden érdeklődőt. A 

szervezők színes programmal, lovasbemutatóval, 

lovaglási lehetőséggel várják a résztvevőket. További 

részletekért figyeljétek a KMNE facebook oldalát, 

valamint az Egyesülettől kapott üzeneteiteket. Részvételi 

szándékotokat jelezzétek, ha igény van rá, buszokat is 

tudunk indítani!  

Jelentkezésilink:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiUC4NZr

TKZtEMkmFekkRgcUyHno0fk23gf 

OZztFLPv2fZEg/viewform 

 

 

 

7. Nagy Családi Vetélkedő, élő döntő, május 27.  

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

eredményt elérő családok július 11-15. között jutalomutazáson vehetnek részt Erdélyben, 

valamint tárgyi nyereményben részesülnek. Érdemes részt venni a játékban!  

 

8. Nagycsaládos gyereknap Tiszapéterfalván, június 2.  

Idén 5. alkalommal szervezzük meg a Nagycsaládos Gyereknapot Péterfalván a vidámpark 

területén, színes programokkal kicsiknek, nagyoknak egyaránt 2018. június 2-án, 

szombaton!   

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: május 20.   

Találkozzunk, kapcsolódjunk ki együtt!  

Jelentkezni az alábbi linken lehet:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7oHoTzMBZdlT7O783ijvtLUCWhJbdAUN 

uoFfNo_8-fiuog/viewform 

 

9. Kárpátaljai magyar családok napja Nyiregyházán, június 8-10  

Nyiregyházán június 8-10 között rendezik meg a Kárpátaljai magyar családok napját. A  

nyíregyházi skanzen területén várják az érdeklődőket egész napos családi programokkal, 

tervezünk állatkerti látogatást, aquaparkozást.   

Részvétel ingyenes!  

Közös utazás Beregszászból biztosított!  

Jelentkezési határidő: május 13.  

Jelentkezni az alábbi linken:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYZJu6yIpQuLjlMHZtfyBekYiYglA1uOUb7l 

e6CqoaO98Ilw/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiUC4NZrTKZtEMkmFekkRgcUyHno0fk23gfOZztFLPv2fZEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiUC4NZrTKZtEMkmFekkRgcUyHno0fk23gfOZztFLPv2fZEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiUC4NZrTKZtEMkmFekkRgcUyHno0fk23gfOZztFLPv2fZEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiUC4NZrTKZtEMkmFekkRgcUyHno0fk23gfOZztFLPv2fZEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7oHoTzMBZdlT7O783ijvtLUCWhJbdAUNuoFfNo_8-fiuog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7oHoTzMBZdlT7O783ijvtLUCWhJbdAUNuoFfNo_8-fiuog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7oHoTzMBZdlT7O783ijvtLUCWhJbdAUNuoFfNo_8-fiuog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7oHoTzMBZdlT7O783ijvtLUCWhJbdAUNuoFfNo_8-fiuog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7oHoTzMBZdlT7O783ijvtLUCWhJbdAUNuoFfNo_8-fiuog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7oHoTzMBZdlT7O783ijvtLUCWhJbdAUNuoFfNo_8-fiuog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYZJu6yIpQuLjlMHZtfyBekYiYglA1uOUb7le6CqoaO98Ilw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYZJu6yIpQuLjlMHZtfyBekYiYglA1uOUb7le6CqoaO98Ilw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYZJu6yIpQuLjlMHZtfyBekYiYglA1uOUb7le6CqoaO98Ilw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYZJu6yIpQuLjlMHZtfyBekYiYglA1uOUb7le6CqoaO98Ilw/viewform


 

 

10.Apa-lánya kirándulás, június 15-17. 

 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete először hirdet apa-lánya programot 

TAGCSALÁDJAINAK. Jelentkezési feltétel: egy közös 

tevékenységről – amelyet apa és lánya együtt végez – 

készült fotó, leírással egybekötve.  

Egy szülő egy gyerekkel pályázhat!  

Korcsoport: 6-18 év.  

Beküldési határidő: 2018. május 30.  

Nyeremény: utazás a Zempléni Kalandparkba 

(Sátoraljaújhely)  

Utazás várható időpontja: 2018. június 15-16-17.  

(egy vagy két éjszakás lesz az utazás)  

Várjuk a fotókat, leírásokat a KMNE elérhetőségein (a 

családi azonosítószámot kérjük feltüntetni!):  

e-mail: kmne2012@gmail.com vagy  

Cím: 90202 Beregszász, Bethlen út 16/2.  

Túljelentkezés esetén sorsolással választjuk ki az utazókat! 

 

2018-as éves programtervezet 
 

ÁPRILIS   

 Elnökségi hétvége 2018. 04. 06-08. Poljana 

 Honismereti kirándulás 2018. 04. 07. Munkács, Ungvár 

 Gyalogtúra 2018. 04. 14. Kárpátok 

 Horgászsuli 2018. 04. 20. Beregszász  

 Családi fürdőzés 2018. 04. 21. Mezőkaszony vagy Técső  

 Nagy Családi Vetélkedő II. forduló 2018. 04. 28. Online  

MÁJUS 

 Édesanyák hete 2018. 04. 30-05. 06. Kárpátalja 

 Utazás  Lembergbe  (városnézés,  

esetleg cirkusz) 

2018. 05. 12. Lemberg 

 Anya-fia kirándulás 2018. 05. 19-20.  

 Vándorbölcső-átadás   

 KMNE Lovasnap 2018. 05. 26. Nagyszőlős 

 Nagy Családi Vetélkedő, élő döntő 2018. 05. 27. Beregszász 

JÚNIUS 

 Dédai tóparti pihenés 2017. 06. 01-09. 01. Déda 



 Nagycsaládos  gyereknap  

Péterfalván 

2017. 06. 02. Péterfalva 

 Külhoni családok napja 2018. 06. 08.-10. Nyíregyháza 

 Apa-lánya kirándulás 2018. 06. 16-17.  

     

 Apák Napja 2018. 06. 22.  

 Kézműves/Nagycsaládos nap 2018. 06. 23. Gut  

 Önellátó Nagycsalád Projekt 2018. 06. 29.  

 Biciklitúra határok nélkül 2018. 06. 28-07. 01.  

JÚLIUS 

 Lovastábor, 4 turnus (4*5nap) 2018. 07. 02-27. Nagyszőlős 

 Vízitúra (egynapos) 2018. 07. 07. Huszt-Nagyszőlős  

 Utazás Erdélybe  

(a családi vetélkedő nyereménye) 

2017. 07. 11-15.  

 Ciklus Show/Titkos küldetés 2018. 07. 20-21.  

 Kézműves/Nagycsaládos nap 2018. 07. 21. Sárosoroszi  

 Kamaszprogram/Forma 1. 2018. 07. 27-29. Mogyoród  

AUGUSZTUS 

 Vízi-túra határok nélkül  (UA, 

HU) 

2018. 08. 02-05.  

 Kézműves/Nagycsaládos nap 2018. 08. 04. Visk 

 Egri csillagok c. előadás, Agria 

Színház 

2018. 08. 18. (esőnap:  

08. 19.) 

Beregszász, Amfiteátrum 

 Augusztus 20-i tűzijáték (utazás 

Budapestre) 

2018. 08. 20-21. Budapest 

 Nyárbúcsúztató 2018.08.25. Kovászó 

SZEPTEMBER 

 Nagyszülők Napja 2018. 09. 01.  

 Biciklitúra 2018. 09. 08.  



 

 

 

BESZÁMOLÓK 

 

11.Sí-suli 

 
1A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a 

megszokott, hagyományos rendezvények mellett idén is 

megrendezte Sí-suliját tagcsaládjai számára. Akik szeretik a 

telet, szeretnek a családdal közös, aktív szórakozásban részt 

venni, azoknak e z kitűnő program. Beregszászból és a 

környező falvakból a családok február 6-án közös busszal 

 Gyalogtúra 2018. 09. 15.  

 Vándorbölcső-átadás   

 Nyíregyházi állatkert  

meglátogatása/fürdőzés 

2018. 09. 22.  

OKTÓBER 

 Nagycsaládos hétvége  a 

Kárpátokban 

2018. 10. 05-07.  

 Honismereti kirándulás 2018. 10. 13.  

 Szüreti bál 2018. 10. 20.  

 Beregszászi félmaraton-futás   

NOVEMBER 

 Házaspárok hétvégéje 2017. 11. 08-11.  

 Vándorbölcső-átadás 2017. 11. 09.  

 MunKaland 2018. 11. 09.  

 Disznóvágás 2018. 11. 17.  

 Sportnap 2018. 11. 24.  

DECEMBER 

 Bababörze 2017. 12. 01.  

 KMNE  

karácsonyi  

ünnepségek/csomagosztások 

2017. 12. 15-17.  



Polenára utaztak, 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. Mindenki egyetértett abban, hogy 

a KMNE sítúrája remekül sikerült, a szórakozás mellett hasznos is volt. 

 

12.Házasság hete 

 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 

immáron hagyományteremtő jelleggel idén is 

megszervezte a Házasság hetét.  

Nagyon színes és egyedülálló programokkal 

kedveskedtek a kárpátaljai házaspároknak. 

Facebook-oldalukon akciót hirdettek, a 

házaspároknak egy kedvenc fotójukat kellett 

beküldeniük. Idén 181 kép érkezett, és február 2-án 

a beküldők között a Pulzus Rádió élő műsorában 

tíz szerencsés párost sorsoltak ki, akik a 

nagybégányi Family étterembe nyertek 

vacsorautalványt. A sorsolás után pedig Bárdos 

István és felesége, Nóra, akik már 29 éve házasok, avatták be a rádió hallgatóit a házasság 

rejtelmeibe.  

Február 6-án nem akármilyen előadással ünnepelte a Házasság hetét Beregszászban a 

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. A szervezet meghívására Pindroch Csaba 

színművész és felesége, Verebes Linda érkeztek Beregszászba, akik színielőadást tartottak a 

Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban.Egy házaspár, két színész, öt rendező, öt 

jelenet és öt divattervező egy fergeteges angol ötjelenetes komédiában!  

Az Életfa Program támogatásával Peter Quilter kortárs angol szerző komédiája igazi 

jutalomjáték két kiváló színésznek. A Mr. és Mrs. megszületése óta hatalmas sikerrel fut 

világszerte, Magyarországon elsőként Verebes Linda és Pindroch Csaba bravúros 

alakításában láthatta a közönség. A fordulatos, hol felhőtlenül szórakoztatóhol szívbemarkoló, 

de mindig mélyen emberi és őszinte történet öt jelenete a férfi és a nő kapcsolatának örök 

dilemmáit járja körül. Egyáltalán hogyan lehetséges, hogy két embert menthetetlenül 

összesodor a sors? Máshogy élnek, mást akarnak, mások a szokásaik és bogaraik – és 

valamiért mégsem tudnak elszakadni egymástól.  

A teltházas előadás végén a közönség állva tapsolt.  

A Házasság hete program tartalmas táncesttel ért véget, amelyet Szilágyi László és felesége, 

Gabriella tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában. 

 

13.Sportnap, február 24. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete megalakulása óta először szervezett 

sportnapot, amelyre február 24-én a Karácsfalvai 

Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 

tornatermében került sor, több mint 50 fő 

részvételével.  

A sportnap közös áhítattal vette kezdetét Birta 

János vezetésével. Ezután következett a 

bemelegítés, majd a résztvevőket 4 csapatra 

osztották. A csapatok 13 versenyszámban 

mérkőzhettek meg egymással, amik közül a legközkedveltebbek a krumpliültetés, zsákban 



ugrálás, talicskatolás, 7-es rúgás voltak. A résztvevők nagyon ügyesek voltak a játékokban. 

Szusszanásként a verseny végén közös ebéd következett a líceum étkezdéjében, ahol finom 

babgulyással és töltött káposztával várták az elfáradt versenyzőket. Ebéd után következett az 

eredményhirdetés és a nyeremények átadása. Az első helyezett nyereménye egy KMNE-s torta 

volt, amit végül közösen fogyasztottak el. Senki sem távozott üres kézzel. A tartalmas nap alatt 

kicsi és nagy egyaránt jól érezte magát. 

 

14.Vetőmagosztás, március 1-9.  

Március 1-9. között vetőmagosztásra került sor tagcsaládjaink számára. Minden család 30 db 

vetőmagcsomagot kapott, amelyek között különböző salátafélék, sárgarépa, fehérrépa, 

paszuly, borsó, paradicsom, fűszer és virágmagok voltak.  

Összesen 355 család vette át a vetőmagcsomagokat. Megkérjük a kedves családokat, hogy 

majd a termésről fényképes beszámolót szíveskedjenek küldeni a KMNE elérhetőségére.  

 

15.Bababörze, március 3.  

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a Kezünkben a Jövő  

Alapítvánnyal (KAJA) közösen március 3-án rendezte meg az idei év első bababörzéjét a  

beregszászi Pásztor Ferenc 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 az odalátogatók. A  

program évről évre nagyobb sikernek örvend, minden bababörzére egyre többen érkeznek  

eladóként és vásárlóként egyaránt. A bababörze tavaly családi vásárrá nőtte ki magát. A  

gyerekekről sem feledkeztek meg a szervezők. A kézműves Furman Éva foglalkozott a  

kicsikkel,  akik  ügyeskedhettek,  míg  szüleik  árultak  vagy  éppen  vásároltak. 

De hogyan is működik a bababörze?! A szervezők mindig előre meghirdetik, az Egyesület 

elérhetőségein lehet asztalt foglalni, ahol eladhatod használt vagy új baba-, kismama- és  

gyerekholmijaidat, és be is szerezhetsz hasonlókat az eladók asztaláról.  

 

16.Sportnap, március 17.  

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete először februárban szervezett sportnapot, s 

ennek nagy sikerét látva március 17-én ismét megrendezte azt Egyesületünk tagcsaládjai 

számára, melynek szintén a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tornaterme 

adott otthont.  

Mivel még elég rossz az idő a túrázáshoz, ezért ideális lehetőség a sportolásra egy ilyen 

családi sportnap. A sportnap két elnökségi tagunk, 

Szilágyi László és Birta János vezetésével zajlott.  

A családok először rövid bemelegítésen vettek részt, 

majd a résztvevőket 4 csapatra osztották. A csapatok 

13 versenyszámban mérkőzhettek meg egymással, 

amik közül a legközkedveltebbek a krumpliültetés, 

zsákban ugrálás, talicskatolás, 7-es rúgás voltak. A 

résztvevők nagyon ügyesek voltak a játékokban. A 

közös ügyeskedés után jólesett a közös ebéd, melyet a 

líceum étkezdéjében fogyaszthattak el a családok, az ebéd végén pedig egy hatalmas tortát is 

elosztottak a résztvevők között. Miután mindenki megpihent egy kicsit,  következett az 

eredményhirdetés és a nyeremények átadása. A családok sporteszközöket vehettek át 



nyereményül. A tartalmas napon mintegy 16 család vett részt, kicsi és nagy egyaránt jól 

érezte magát.  

 

 

 

 

17.Kamaszprogram, március 24.  

Egyesületünk idén először szervezett programot 

kamaszok számára.Március 24-én 35 fiatallal 

indultunk Munkácsra, hogy tagcsaládjaink gyerekei 

egy felejthetetlen napot tölthessenek el egymással. 

Első programtervünk bowlingozás volt, a csapat 

másik fele ezalatt biliárdozhatott. Ez nagyon jó 

alkalom volt számukra ismerkedésre, 

kikapcsolódásra így a tavaszi szünet előtt. Közös 

ebéden vettek részt, majd újult erővel paintballozni 

indultak a Munkácson található egyik paintballparkba. Míg a kisebbek a lézer techet 

próbálhatták ki, a nagyobbak színes festékgolyókkal lövöldözhették egymást.    

 

 

 

18. Elnökségi ülés  

Legutóbbi elnökségi ülésünkön 8 új családot vettünk fel Egyesületünkbe. Megbeszéltük az 

elmúlt időszak eseményeit, illetve következő programjainkat. A felügyelőbizottság 

ellenőrizte tavalyi működésünket.  

 

FELHÍVÁSOK 

 

19. 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 májusban fog megszületni a 

gyermek. Várjuk a jelentkezőket a vándorbölcsőre!  

 

 

 

20. Gólyahír 

Mint hírlevelünk elején láthatjátok, elindult GÓLYAHÍR programunk. 

Ezen program keretében szeretnénk azokat a tagcsaládjainkat köszönteni, 

akik gyermekáldásban részesültek/fognak részesülni. Ezért szeretnénk 



megkérni mindenkit, akiknek kisbabájuk született a közelmúltban, vagy gyermeket várnak, 

jelezzék nekünk, hogy a baba születésekor köszönteni tudjuk őket, és 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 szakemberképzés végzett, 

illetve jelenlegi hallgatói.  

 

 

INFORMÁCIÓK 

 

22. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat!  

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából folytatódik az Egyesületnél a megszokott 

jogsegélyszolgálat. 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.  

 

23. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása  

Már több mint 5 éve működik Egyesületünk, s immár 598 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.  

 

24. 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 nehézségei vannak és problémát okoz a 

tagdíj befizetése, kérjük, jelezze 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.   

 

 

 

 

 

25. Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat Kárpátalján  

 

 

“Kétségben, bajban hívjon minket!” 

 

Kárpátalján jelenleg két 

telefonszolgáltatóhoz (MTS és Kyivstar) 

tartozó számot 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.  

 

26. Nagycsaládos műsor 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. 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 családját, az ő 

jelentkezését is szívesen fogadjuk.  

 

 

A KMNE ELÉRHETŐSÉGEI:  

 

Iroda: Beregszász, Bethlen u. 16/2.  

e-mail: kmne2012@gmail.com 

Telefon: 0958386256  
 

A bankszámlaszámunk változott:ЄДРПОУ 38325116  

Р/р 26002000017106 в АТ "Укрексімбанк" МФО 312226  
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