Hírlevél
Kedves Tagtársunk!
Júniusi hírlevelünkben szerertnénk téged és kedves nagycsaládodat tájékoztatni néhány
igen érdekes lehetőségről, amelyről nem szeretnénk, ha lemaradnátok.
Először is, június 15-én (szombaton) kerül sor első Baba és Gyerekholmi Börzénkre a
Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola tornatermében (Bohdan Hmelnickij u. 55.). Ha
eladnád gyermekeid kinőtt holmijait, esetleg vannak más jó minőségben lévő dolgaid is otthon,
amitől megszabadulnál, hozd el és add el őket baráti áron. Az asztalok száma limitált. Vásárlók
számára a belépő családonként 20 UAH, nagycsaládosoknak 10 UAH. Eladók számára csak az
asztalt kell kifizetni (20 UAH). A rendezvény kapui a kereskedők számára zárva maradnak. A
gyerekeidet mindenképp hozd el, hiszen amíg a felnőttek adnak-vesznek, addig ők játszhatnak
a terem másik felében. További információ és asztal foglalás a következő telefonszámon, ill.
e-mail címen: 0958386256, 
kmne2012@gmail.com.
Ezen kívül, szeretnénk tájékoztatni titeket egy nagyon érdekes programról, amelyet a
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége rendez “Hat nap a Fekete-Körös mentén”
címmel. A tábor 2013. június 25-30. között kerül megrendezésre, melynek célja az ismerkedés
és nemzeti öntudat megerősítése. A programra június 10-ig lehet jelentkezni az alábbi
elérhetőségeken: Diósi Ferenc: 
diosi.f@freemail.hu, tel.: 00-40-742-481665, 00-40-359-188159,
00-40-771-629825. (A tábor programját mellékeljük.)
Továbbá, 2013. július 12-16. között kerül sor Orosházán a XIII. Ifjúsági
Magyarságtáborra,, amelyre 14 éven felőli fiatalok és egy kísérő jelentkezését várják a
szervezők. (A programot csatoljuk.) A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy a korlátozott
létszám miatt a jelentkezők mihamarabb tudassák részvételi szándékukat a következő e-mail
címen: 
zalkod@freemail.hu
. A részvételről jelentkezési sorrend alapján döntenek. KMNE tagok
számára az utazási költséghez korlátozott a hozzájárulás. Más esetben az utazás önköltséges.
Végül, de nem utolsó sorban, a Magyar Állami Operaház jóvoltából a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége továbbításával a KMNE tagoknak is lehetőségük nyílik 2013.
szeptember 19-én Verdi: Falstaff c. előadásának megtekintésére. A KCSSZ az útiköltséget
idén, sajnos nem tudja finanszírozni. Ha érdekel titeket az előadás, kérünk, legkésőbb június
13-ig jelezzétek (létszám megadásával) a következő elérhetőségeken: 0958386256,
kmne2012@gmail.com
Jó szórakozást kívánunk a programokhoz! :)
Üdvözlettel:
a KMNE elnöksége

