
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosk Eegyesületének 
 szeptemberi hírlevele 

 
Kedves Nagycsaládos Barátunk! 
 

Szeptemberi hírlevelünkben szeretnénk a figyelmedbe ajánlani soron következő        
rendezvényeinket, és tájékoztatni néhány nagycsaládosokat érintő kérdésről. 

 
Elsőként, szeretnénk felhívni figyelmedet honlapunkra (www.kmne.org.ua) amelyet       

igyekszünk folyamatosan feltölteni a nagycsaládosokat érintő információkkal, legfrissebb        
hírekkel, változásokal. Itt részletesen leírtuk, hogyan kell eljárni nagycsaládos igazolvány,          
egyszeri gyermeknevelési támogatás, rezsikedvezmények igénylése, külföldön született       
gyermek honosítása és egyéb, nagycsaládosokat érintő ügyekben. Szeretnénk megkérni Téged          
arra, hogy ha bármilyen hasznos információval rendelkezel a nagycsaládosokat érintő          
ügyekben, esetleg kérdésed lenne valamilyen témában, amiben úgy gondolod, hogy tudnánk           
segíteni, kérlek, írd meg nekünk a kmne2012@gmail.com e-mail címre vagy postai címünkre            
(90202 Beregszász, Rákóczi Ferenc tér 6.). 

 
Október 5-6-án szervezzük soron következő Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos        

Hétvégénket a Munkácsi járási Vodohray hotelben, Szentmiklóson (Szanatórium u. 201.). A           
hotelben sajnos csak 132 férőhelyet tudunk biztosítani, így kérlek, mielőbb jelentkezz, ha részt             
kívánsz venni a programon! Mivel - sajnos - nem áll rendelkezésünkre a tervezett összeg a               
rendezvény megvalósítására, arra kérünk Téged - ha módodban áll -, járulj hozzá az együtt              
eltöltendő hétvége megvalósulásához a teljes ár (300 UAH/fő) 100%-val, 75%-val (225 UAH/fő)            
vagy 50%-val (150 UAH/fő) felnőttenként. A gyerekek részvételét az Egyesület állja. 

Reméljük, a következő évi nagycsaládos hétvégénken már teljes mértékben a mi           
vendégeink lehettek. 

Részvételi szándékodat kérlek, legkésőbb szeptember 23-ig jelezd a 0958386256,         
0976219148-as telefonszámon és/vagy a honlapunkon található jelentkezési űrlap kitöltésével. 

Szeretettel várunk Téged és kedves családodat! 
 

Október 12-én rendezzük meg a II. Baba- és Gyerekholmi Börzét. A rendezvény célja             
az, hogy mi, nagycsaládosok, egymást segíthessük viszonylag jó, megőrzött állapotban lévő           
gyerekholmik, ill. a gyerekneveléshez szükséges egyéb dolgok, eszközök cseréjével, áron aluli           
árusításával. A rendezvény helyszíne: Kossuth Lajos 4. Sz. Középiskola tornaterme (Bohdan           
Hmelnickij út). Az asztalok száma korlátozott, amelyek bérlési díja 20 UAH. A belépés             
ingyenes!!! Asztalt foglalni a 0958386256, 0976219148-as telefonszámon, ill. a         
kmne@gmail.com e-mail címen lehet. Várjuk az érdeklődőket! :) 

 
Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy jogsegélyszolgálatunk még továbbra is          

elérhető a magyarságuk miatt jogsérelmet szenvedett családoknak. Ennek keretében         
irodánkban júliustól decemberig heti 2 alkalommal ingyenes jogi segítséget kapnak az           
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érdeklődők problémájuk megoldásához. Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges! 
 
Irodánkban Bartus Erika: Anna, Peti, Gergő és Bogyó és Babóca könyvsorozatából           

van lehetőség kölcsönözni. 
 

Elnökségünk döntése értelmében két ügyben kerestük meg a magyarországi illetékeseket: 
 
1. Az ukrán-magyar határon való átjutás nehézsége ügyében, felhívva figyelmüket az átkeléssel            
kapcsolatos anomáliákra. Egyben kértük, hogy nagycsaládosok számára soronkívüli átlépést         
biztosítsanak a jövőben. 
 
2. A lakhatási körülmények javítását (lakásfelújítás, bővités, vásárlás) szolgáló magas banki           
kamatok miatta sokan nem tudják (anyagiak hiányában) a családjuk számára megteremnteni a            
megfelelő életteret. Kértük, hogy a magyarországi lakástámogatási rendszert bővítve, vagy egy           
külön rendszert kiépítve támogassák a kárpátaljai magyar nagycsaládokat ezen problémáik          
megoldásában. 
 
Megkerestük Bablyák Zoltánt, Beregszász polgármesterét, kérve: 
- a szociális ügyintézésben magyar nyelvű űrlapok bevezetését,  
- folyamatos kapcsolattartást, hogy mindig friss információkkal tudjunk szolgálni a hozzánk           
fordulóknak,  
- magyar nyelvű óvodai csoportok nyitását a megnövekedett igényekhez igazodva, 
- illetve a Csigaszugból a városba vezető babakocsis, biciklis útvonal akadálymentesítését. 

 
Ingyenes szemészeti szűrést (szükség esetén ingyen szemüveg készítést) is         

szeretnénk szervezni kb. 100 fő részére, ill. ingyenes fogászati rendelést. Kérlek, jelezd            
elérhetőségeinken, ha bármelyik program érdekel. 

 
Szeretnénk figyelmedbe ajánlani a “Biztonságos közlekedés” c. rendezvényt, amelyet         

3. alkalommal rendez meg a Beregszászi Magyar Konzulátus. Idén a Nagyszőlősi Perényi            
Zsigmond Középiskola ad ennek otthont 2013. szeptember 24-én, a gyerekek közlekedési           
ismereteinek bővítése, balesetmentes közlekedésük elősegítése érdekében. Az elméleti és az          
azt követő játékos gyakorlati oktatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr Főkapitányság          
rendőrei végzik, a helyszínen a gyerekek kipróbálhatják a szimulátor gépet, vetélkedő           
keretében gyakorolhatják a kerékpáros közlekedés szabályait. 

 
Ezen kívül, szeretnénk ajánlani Neked és kedves Családodnak a szeptember 29-én           

megrendezésre kerülő BeregFesztet, amely szokásaihoz híven érdekes programokkal várja az          
érdeklődőket. Helyszín: Beregszász, Barátság Stadion (Muzsalyi út). 

 
Ha esetleg szeretnél az Egyesületünk tagja lenni, nincs más dolgod, mint a mellékelt             

belépési nyilatkozatot kitölteni és visszaküldeni a címünkre (90202 Beregszász, Rákóczi Ferenc           
tér 6.). 



 
Kellemes őszi napokat, a gyerekeknek pedig jó tanulást kívánva, üdvözlettel: 
a KMNE elnöksége 






