KMNE júliusi hírlevele
Kedves Tagtársunk!
Júliusi hírlevelünkben szeretnénk néhány közelmúltbeli eseményről beszámolni Neked, ill.
tájékoztatni Téged közelgő programjainkról.
Elsőként, a június 29.július 14. között megrendezett Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos
Tóparti Pihenés c. programunkról szeretnénk rövid beszámolót nyújtani nektek. A program
szervezésénél célul tűztük ki, hogy a nagycsaládosok olcsón kikapcsolódhassanak és
egymással megismerkedhessenek. A program nagy népszerűségnek örvendett a dédai tó
partján, ahol a résztvevő nagycsaládosok megismerkedhettek, elbeszélgethettek egymással.
Terveink szerint és a részvevők kérésére, szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a
lehetőséggel.
Továbbá, nagy öröm számunkra, hogy július 19én megnyitottuk irodánkat, amely a
Kisebbségi Jogvédő Intézet kiírására benyújtott sikeres pályázatnak köszönhető! Irodánk egyik
legfontosabb feladata az, hogy jogsegélyt nyújtson a magyarságuk miatt jogsérelmet szenvedett
családoknak. Ennek keretében júliustól decemberig heti 2 alkalommal fogadjuk a magyarságuk
miatt jogsérelemben szenvedetteket, akik ingyenes jogi segítséget kapnak problémájuk
megoldásához. A látogatók rendelkezésére egy önkéntes munkát végző irodavezető, ill. a jogi
ügyekkel foglalkozó Tarpai Zsuzsanna jogásznő áll. Ezen kívül, nem csak jogi eredetű, hanem
bármilyen problémával fordulhattok hozzánk, amiben úgy érzitek, tudunk segíteni.
Nem utolsó sorban irodánk céljai között szerepel az is, hogy helyet biztosítson az
Egyesület programjainak szervezésére, adminisztratív ügyeinek intézésére, segítse a hozzánk
forduló családokat és szükség esetén teleházként is működjön.
Az irodánk működésével, terveink között szerepel az is, hogy előzetes egyeztetéssel,
rövid időre ügyintézés erejéig gyerekfelügyeletet is vállalunk. Ebből a célból viszont szükségünk
lenne segítőkre. Tehát, ha úgy érzed, hogy szívesen vállalnál rövid gyerekfelügyeletet előzetesen
egyeztetett időpontban, vagy esetleg ismersz olyan megbízható személyeket, akik szívesen
segítenének
nekünk
ebben,
az
Egyesület
elérhetőségein
lehet
jelentkezni
(kmne2012@gmail.com, 0958386256).
Fogadó óráink:
Kedd: 09:00 — 12:00 (közép–európai idő szerint)
Csütörtök: 09:00 — 12:00 (közép–európai idő szerint)
Címünk: Beregszász, Rákóczi Ferenc tér 6. (az Arany Páva étteremmel szemben)
Fel szeretnénk hívni a figyelmedet, továbbá arra, hogy még van hely a 2013. szeptember
19.i Verdi Falsatff c. előadásának megtekintésére. A Magyar Állami Operaház jóvoltából a

Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetsége továbbításával a KMNE tagoknak is
lehetőségük nyílik rá. Az előadás ingyenes, az útikőltségben és a szállás költségeiben
megpróbálunk segíteni. Másnapra közös kirándulást tervezünk az Országházba, ill. városnézést.
Közös busszal utaznánk, amely megrendelése miatt szükségünk lenne a jelentkezők pontos
létszámára. Ha szeretnél jönni, egyedül vagy a családoddal, kérünk, mihamarabb jelentkezz a
következő
linken,
ill.
emailen,
telefonszámon
(létszám
megadásával):
https://docs.google.com/forms/d/1MdW0XxZQHVyCbscfPAvj9FNuQuvk2ZGQqJnE9yiOU4/view
form , 0958386256, kmne2012@gmail.com
A kondorosi Nagycsaládos Egyesület szeretettel várja a kárpátaljai magyar
nagycsaládosokat szeptember 16.  19. között megrendezendő családi programjára. A
jelentkezéseket mihamarabb Vári Ferenc szervezőnél kérjük jelezni (variferenc@freemail.hu,
0036209768421).
Ezen kívül, szeretnénk tájékoztatni téged, hogy az Otthon Segítünk Alapítvány segítő
feladatok koordinálásához, új helyi szolgálatok indításához keres lelkes szülőtársakat. A
szervezőképzés max 4 fő kárpátaljai részére INGYENES (utazás, szállás, étkezés). A 120
órás képzés 2013. szeptember második felében indul, helyszíne: Budapest.
Tervezett időpontok: Szeptember 2022., Október 46., Október 1820., November 810.
November 2224., Bentlakásos tréning a Hotel Rómaiban: November 27december 1.
A jelentkezéseket augusztus 9ig várjuk a következő linken lévő jelentkezési lap kitöltésével:
https://docs.google.com/forms/d/1Olx9Cf07BHAWwvghkqya7D4ZEbVXCN1RTcb06ufC
FM/viewform . Bővebb információt az Egyesület elérhetőségein kérhetsz (0958386256,
kmne2012@gmail.com). Az internettel nem rendelkezők telefonon is jelentkezhetnek.
A NOE Családi Kör Egyesület 2013. szeptember 78. án 10.00  15.30 óra között
rendezik meg “Nyírségi Ősz” Hagyományörző Családi Napját Nyíregyházán a
Múzeumfaluban, melyre szeretettel várnak mindenkit. Jelentkezési határidő: augusztus 21.
Jelentkezni
a
következő
elérhetőségeken
lehet:
nemethne59@citromail.hu;
noecsaladikor90@gmail.com.
Részletes program:
https://docs.google.com/document/d/1L4AMTsZeNzjm8PVhFIvDAF0aIWwaXHCETUjyJ1M6iag/e
dit
Ősztől ún. Bibliodráma foglalkozás indul a beregszászi római katolikus plébánia
nagytermében, melynek célja, hogy történetek eljátszásával újszerű módon ismerjük fel az Írás
üzenetét és ezáltal saját magunk megértéséhez is közelebb kerüljünk. Jelentkezni és érdeklődni
Török Orsolyánál lehet (trkorsi@gmail.com vagy a 0672595959, 0959318073 számon).
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 1.
Figyelmetekbe szeretnénk ajánlani hagyományos Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos
Hétvége c. programunkat, melyet október 56án rendezünk a Kárpátokban. Ez az esemény

különleges jelentőséggel bír a számunkra, hiszen ekkor ünnepeljük a fennállásunk 1.
évfordulóját! Nem utolsó sorban pedig nemzeti történelmünk szempontjából is fontos eseményre
emlékezünk meg: az aradi vértanúk kivégzéséről. A részletes programot és jelentkezési űrlapot
a következő hírlevelünkben küldjük el. Addig is, kérünk, ne tervezzetek a családdal más
programot erre a hétvégére! :)
Az Erzsébet Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítvány meghívásos pályázatot írt ki
a Kárpátmedence országaiban, nemzeti kisebbségeiben, szórványaiban élő magyar
nemzetiségű, de nem Magyarországon élő gyermekek magyarországi táborozására. A
pályázatban együttműködő szakmai partner a Magyar Cserkészszövetség. A tábor tematikája:
regös (magyar népi hagyományokhoz kötődő). Helyszín: Zánka, Magyarország; időpont: 2013.
október 27.  november 1. Kik jelentkezhetnek? 7. életévüket betöltött, de 2013. szeptember 1.
napjáig 18. életévüket be nem töltött tanulói jogviszonyban álló, Kárpátalján élő magyar
gyermekek. Nem csak cserkészek! Hogyan utazunk? Buszokkal, melyeket a Magyar
Cserkészszövetség biztosít számunkra. A részvételi díj: 40 hrivnya, amit vagy személyesen,
vagy banki utalással kell eljuttatni a KáMCSSZ központjába vagy bankszámlájára. Jelentkezési
határidő: augusztus 10. (a szükséges mellékletekkel és a részvételi díj befizetésével).
Hogyan kell jelentkezni? A mellékelt nyilatkozatokat a szülőknek ki kell tölteni és a
szükséges dokumentumokat, adatokat a részvételi díjjal együtt eljuttatni a KáMCSSZ
központjába.
A pályázati kiírást, ill. a jelentkezéshez szükséges mellékleteket a következő honlapon
találod: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/ (Jobb oldalon Erzsébettábor, azon belül
CserKészen a Kárpátmedencében, majd a Tovább gomb.)
Érdeklődni, jelentkezni a KáMCSSZ központjában lehet: 89600 Munkács, Kossuth u. 1.
Tel: 066 388 98 31, Email: iroda.kamcssz@gmail.com
Ingyenes szemészeti szűrést (szükség esetén ingyen szemüveg készítést) is
szeretnénk szervezni kb 100 fő részére. Ingyenes fogászati rendelést is szeretnénk
szervezni. Kérlek, jelezd elérhetőségeinken, ha bármelyik program érdekel.
Nem utolsó sorban, szeretnénk tájékoztatni titeket, hogy az Egyesület helyi
felelősöket/kapcsolattartókat keres, akik vállalnák azt a felelősségteljes feladatot, hogy
tájékoztatják a községükben élő, internettel nem rendelkező nagycsaládosokat a KMNE
rendezvényeiről, programjairól, olyan lehetőségekről, amelyeket a KMNE más szervezetek
kérésére továbbít a nagycsaládosok felé. Terveink szerint, ezen kapcsolattartóknak havi
rendszerességgel küldenénk információt, amit továbbítaniuk kellene a községükben élő
nagycsaládosoknak. Ha úgy érzed, hogy ezzel a feladattal segíteni szeretnéd/tudnád
Egyesületünk hatékony működését, kérünk, jelentkezz nálunk a következő linken található űrlap
kitöltésével:
https://docs.google.com/forms/d/1f3gG74OzowglJQss2h1KrPBWr4BvGnNymgs3kcBQi0/viewf
orm (0958386256, kmne2012@gmail.com).

További kellemes nyarat kívánunk és jó szórakozást a programok során! :)
Üdvözlettel:
a KMNE elnöksége

