
Októberi hírlevél 
 
 
Kedves Nagycsaládos Barátunk! 
 

Októberi hírlevelünkben szeretnénk beszámolni Neked és családodnak az elmúlt hónap 
eseményeiről, ill. felhívni a figyelmedet néhány, soron következő rendezvényünkre. 

 
Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban 

 
Elsőként a II. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Hétvégénkről szeretnénk néhány szót 

szólni. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők még jobban megismerhessék egymást, 
továbbá elbeszélgessünk arról, pontosan milyen problémás kérdések megválaszolására van 
szükségük a nagycsaládosoknak problémáik megoldására, a jobb boldogulásra. A rendezvény 
a beregszentmiklósi Vodohray hotelben került megrendezésre október 5-6-án a Bethlen Gábor 
Zrt. támogatásával. A rendezvényünket dr. Bozsik Béla, Magyarország beregszászi konzulja is 
megtisztelte jelenlétével. Adományban is részesítette a KMNE-t. 

A hétvége barátságos, családias légkörben telt el. Amíg a szülők az egyesület 
működésével, ill. nagycsaládos témákról, kérdésekről beszélt, addig a gyerekek kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt, továbbá bibliai témájú történeteket nézhettek. Fontosnak tartjuk 
azt, hogy gyerekeinket a nemztünk története iránti tiszteletre, megbecsülésre neveljük, ezért 
megemlékeztünk a magyar nemzet mártírjainak, az aradi vértanúknak a kivégzéséről. Az 
emlékműsort a csetfalvai Baraté calád és a tiszakeresztúri Szilágyi család állította össze és adta 
elő. Ezúton is köszönetet mondunk Nekik az igazán emlékezetes fellépésükért és munkájukért. 

A vasárnapot erdei kirándulással és családi vetélkedővel töltöttük, amelyen a gyerekek 
Bartos Erika értékes könyveit kapták ajándékba. 

______________________________________________________________________ 
 

Baba és Gyerekholmi Börze 
 
 
Következő programunk az október 12-én, közkívánatra megtartott II. Baba és 

Gyerekholmi Börzénk volt, amelynek ismét a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola 
tornaterme adott otthont. Reméljük, a résztvevőknek sikerült megkapniuk, amiért jöttek, ill. 
túladniuk a már kihordott, megunt holmijaikon. A következő beregszászi börzénket 2014. május 
végén tervezzük. 

______________________________________________________________________ 
 

Ingyenes szemészeti vizsgálat és szemüveg készítés 
 
2014. március 22-23-án ingyenes szemvizsgálatot szervezünk a nagycsaládosainknak 

(100 fő részére). Szükség esetén szemüveg készítésére is sor kerül, amely szintén ingyenes 
lesz a rászoruló családoknak. Kérjük, akik részt szeretnének venni a programon, jelezzék! 



 
______________________________________________ 

 
Érdekvédelmi tevékenységünk 

 
Az elmúlt hetekben többször találkoztunk Beregszász polgármesterével, Babják        

Zoltánnál, és a hivatal más dolgozóival a következőket 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. 

 
Mindegyik ügyben sikerült előre lépnünk, jó munkakapcsolatot kialakítani a hivatal dolgozóival.  
 
______________________________________________________________________ 
 

Óvodai beiratkozás 
 
A beregszászi polgármesteri hivatalba történt látogatás kapcsán tudtuk meg, hogy az óvodai 
beiratkozás, jelentkezés egész Ukrajnában internetes felületen történik. Nem kell személyesen 
bemenni az óvodába emiatt. Ez úton hívjuk fel a figyelmét minden kedves tagtársunknak, hogy 
éljenek ezzel a lehetőséggel, és a megjegyzés rovatba tüntessék fel, hogy magyar nyelvű 
csoportba szeretnék járatni a gyermeküket!  
 
Mivel a honlap orosz, ukrán és angol nyelvű, akik igénylik telefonon segítséget nyújtunk a 
jelentkezésben, vagy akár a regisztrációt is megcsináljuk. Keressetek minket bátran telefonon! 
80976219148, 80958386256 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Segítséget keresünk a honlapunk szerkesztéséhez! 
 
Végezetül, egy ideje már készül a KMNE honlapja (www.kmne.org.ua). Szeretnénk, ha 
folyamatosan naprakész információkoz jutnának az oda látogatók. Ezért keresünk 2 olyan 
személyt, akik némi időáldozattal segítenének nekünk a működtetésében. Két feladatkörre 
keressük a segítőket: 
 
1) Honlap üzemeltető. Feladata: a megírt, kész anyagokat, képeket feltenni az oldalra, esetleg 
kisebb fejlesztések végrehajtása. 
 
2) Honlap tartalmának szerkesztője. Feladata: gondoskodni a honlap tartalmáról. Kitalálni, 
eltervezni, hogy mi, hogyan, mikor jelenjen meg. 
 



Kérünk Téged, ha értesz a honlapokhoz, esetleg lennének ötleteid, milyen tartalommal tudnánk 
azt hasznosabbá tenni a nagycsaládosok számára, és tudnál rá szánni egy kis időt a 
munkáddal, kérlek jelezd szándékodat az elérhetőségeinken (0958386256, 
kmne2012@gmail.com). 
__________________________________________________________________________ 
 

Rövid hírek 
 
Zán Fábián Sándor püspök úr jóvoltából beregszászi irodánk berendezése bővült: 
padlószőnyeget, ülőgarnitúrát, gyerekasztalt, székeket kaptunk, így még otthonosabb 
körülmények között várjuk tagtársaink és minden érdeklődő látogatását! 
 
November közepén egyesületünk képviseletében a Baraté család és 3 elnökségi tagunk 
Ausgburgba látogat az ottani magyar egyházközség jótékonysági báljára, ahol az KMNE javára 
fognak adományt gyűjteni. 
 
Január 18-án tervezzük megszervezni a II. Kárpátaljai Magyar Nagycsdaládos Napot, melyre 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt vonzó programmal készülünk. Szeretettel várunk mindenkit! 
 
A KMNE elnöksége 






