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PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

 

1.    Ingyenes tóparti pihenés a dédai tónál! 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete június 6. és szeptember 1. között az érdeklődők             

számára ingyenes pihenési lehetőséget biztosít a tó egyik szektorában. Jelentkezhetnek akár egy napos             

kirándulásra, akár több napos sátorozásra is! 

Hétfő – Szombat: 8.00-20.00 óra között, vasárnap: 12.00-20.00 óra között. 

Időpont egyeztetés feltétlenül szükséges! 

 

Jelentkezni, illetve bővebb információt kérni az alábbi telefonszámon: 0508013972, 0963545197 – Fekete            

János, illetve e-mail címen lehet: yanosh9121@gmail.com. 

 

2.    Ingyenes pihenés a Kárpátaljai Nagycsaládosok Keresztény Központjának kovászói 

területén! 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az érdeklődők számára ingyenes pihenési lehetőséget           

biztosít egész nyáron a Kárpátaljai Nagycsaládosok Keresztény Központjának kovászói területén.          

Jelentkezhetnek akár egy napos kirándulásra, akár több napos sátorozásra is! 

 

Jelentkezni, illetve bővebb információt kérni az alábbi telefonszámokon: 0958386256, 0995580392;          

illetve e-mail címen lehet: kmne2012@gmail.com. 

 

3. Ismerős (h)ősök - vetélkedő 

 

Kedves Nagycsaládos Barátaink! 

Nagyszerű hírünk van: újabb játék vár Rátok! Ezúttal a saját történelmünk, tehát a magyar történelem és                

kultúrkincs témájában mutathatjátok meg jártasságotokat. 

A játék címe: Ismerős (h)ősök. 



Menete a korábbi (Mese és Játék!) megmérettetéshez hasonló, annyi különbséggel, hogy nem csak             

interneten keresztül, hanem papíron is be lehet küldeni a válaszokat. 

Nyeremények:  Ópusztaszeri kirándulás, Vereckei kirándulás és még más értékes nyeremény! 

A játékra jelentkezni  személyesen a KMNE irodában, telefonon, vagy e-mailon lehet JÚNIUS 29-ig. 

 

4. Önkéntes nap 

2015.július 7-én Önkéntes napot szervezünk Kovászón, ahová szeretettel várjuk önkénteseinket! Ezzel           

szeretnénk megköszönni nekik áldozatos munkájukat, hogy számíthatunk rájuk programjaink,         

rendezvényeink munkálatainak lebonyolításában. 

 

5. Nyári biciklitúra 

Egyesületünk 2015.július 18-án Nyári biciklitúrát hirdet minden tagcsalád számára. Egésznapos,          

családépítő programokkal egybekötött túrát kínálunk, melyre korhatár nélkül várunk mindenkit. 

Tervezett útvonal: Beregszász - Tiszacsoma- Mezőgecse - Halábor- Nagyborzsova - Beregszász 

Jelentkezési lehetőség a következő linken:     

https://docs.google.com/forms/d/17wtVxWljvpTYdZ4GflXYrtkjjjQnkaSP97vOlqMq6qE/viewform 

Jelentkezési határidő: Július 15. 

 

6. Ciklus Show, Titkos Küldetés 

„Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok.” 

10-14 éves lányok (Ciklus-show) és fiúk (Titkos küldetés) számára, külön csoportban, egynapos tréninget             

szervezünk nőiségről, férfivá válásról, nemiségről, lelki fejlődésről. A játékos, szemléletes bemutatásmód           

keresztény, életpárti megközelítésben történik, szakemberek segítségével. Szeretnénk, ha a fiatalok nem           

az internetről és kortárscsoportoktól szereznék be kétes információikat, hanem felnőtt, érett           

édesanyáktól. 

A szülők számára is szervezünk csoportot, ahol segítséget kaphatnak a gyerekekkel való beszélgetéshez. 

A képzés ára gyerekeknek: 30 gr./fő. Szülőknek: ingyenes. 

Időpontok és helyszínek: 

2015. július 20. - Fornos 

2015. július 21. - Beregszász 

https://docs.google.com/forms/d/17wtVxWljvpTYdZ4GflXYrtkjjjQnkaSP97vOlqMq6qE/viewform


2015. július 22. - Nagydobrony 

Jelentkezés: http://goo.gl/forms/JSmAOErFkY   

 

7. Fejedelem c. rock-opera előadás 

Július 25-én a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében az Egri Agria Színház            

közreműködésével bemutatásra kerül a Fejedelem c. rock-opera előadás 19:45 órai kezdettel a Beregszászi             

Amfiteátrumban. Jegyekért jelentkezni KMNE irodában, ill. telefonos elérhetőségeinken lehet! Csatolva          

megkapjátok a Plakát digitális változatát. Oszthatjátok facebook-on is és hívogassatok minél több embert! 

Szeretettel várjuk a Te családod is! 

 

8. A KMPSz és a Genius Jótékonysági Alapítvány nyári táborai 

A szervezők 10-10 helyet ajánlottak fel a KMNE tagjai számára kedvezményes, 100 hrivnyás részvételi              

díjjal. A táborba elsősorban olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akiknek ez lenne az egyetlen táborozási              

lehetőségük a nyár folyamán. Mivel a táborokban a helyek száma korlátozott, a jelentkezéseket a              

beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

Jelentkezni a 0958386256-os telefonszámon, vagy személyesen a KMNE Irodában lehet! 

 

BESZÁMOLÓK 

 

9. Megvalósult a Nagycsaládos Gyereknap Péterfalván! 

Június 13-án megrendeztük harmadik alkalommal az immár hagyományos rendezvényünket. A          

programnak a Péterfalvi Vidámpark adott otthont Illés István jóvoltából. Színes programmal készültünk            

úgy a felnőttek, mint a gyerekek részére. Külön lehetőségeket biztosítottunk a különböző korosztályú             

gyerekek számára, a kamaszoknak például Gogola István tartott önismereti foglalkozást, a 6-11 éveseket             

pedig Biciklisuli, valamint Örömhír Gyermekvár várta. Mindezek mellett az érdeklődők részt vehettek            

különféle kézműves foglalkozásokon, megmutathatták tehetségüket a Ki Mit Tud-on, majd a Kokas Banda             

vezénylésével táncházon vehettek részt. Megtisztelt minket jelenlétével Pataki János, a Kárpát-medencei           

Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) elnöke, Csuzdi József, szintén a KCSSZ képviseletében. Ezúton           

szeretnénk köszönetet mondani minden tagunknak, akik segítségükkel hozzájárultak a rendezvény          

megvalósulásához. Reméljük, jól éreztétek magatokat! 

Támogatóink: Bethlen Gábor alap és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége.  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FJSmAOErFkY&h=BAQEYmOsK&enc=AZPF5Zgjb_fbb2Vu_rtLGZnUu961ulPczgvl96zTHPHb0YJFXuTwtbB-YJAguR9OTxKVTJz9QnfX8ffTTMV-5foI_no4XxVTIyDOQgzGwrERNNPqepC-x3Uq0D0_wYZESTl-Z8Su3uRr93FHOkITPOTXBaZlMzlgDO4g4PFPwt1K5A&s=1


 

10. Novák Katalin látogatása 

2015. június 10-én Kárpátaljára látogatott Novák Katalin államtitkár asszony. Rövid útja során látogatást             

tett egyesületünknél is, hogy jobban megismerhesse a Kárpátalján élő magyar nagycsaládosok helyzetét.            

Ezúton szeretnénk átadni üdvözletét minden tagcsaládunk számára. 

 

INFORMÁCIÓK 

 

11. Új kollégák a KMNE irodában 

Lőrinc Péter irodavezető mellett két új munkatárssal bővült irodánk a Nyíregyházi CIC jóvoltából, Tar              

Géza és Szilberhar Szabina személyében, forduljatok hozzájuk is bizalommal! 

Elérhetőségek: tel: 0958386256; 0995580392; 

 

12 . Nagycsaládos műsor indult a Pulzus rádióban 

Minden hét pénteken 14.00-15.00 között nagycsaládos műsort hallhatunk a Pulzus rádióban. Egy-egy            

kárpátaljai magyar nagycsalád bemutatása mellett érdekes, gyermekneveléssel, házastársi kapcsolattal         

kapcsolatos téma is feldolgozásra kerül. Pulzus rádió az  FM 92,1-en!!! 

 

13. Újra indult a jogsegély szolgálat egyesületünknél! 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából újra indul az előző években megszokott jogsegélyszolgálat az             

egyesületnél. Előzetes telefonos bejelentkezés után, jogász segítségével nyújtunk tanácsadást, egyéb          

segítséget a hozzánk fordulóknak, tel: 0958386256 

 

14. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 

Már több mint 2 és fél éve annak, hogy működik az egyesületünk. Immár 280 családot tudhatunk a                 

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, hogy szólítsd meg a környezetedben élő magyar nagycsaládokat, és vigyél nekik            

jelentkezési lapot. 

 



15. Önkéntes munka 

Köszönjük Barta Andrásnak, hogy felajánlotta segítségét és szabadidejét a szerteágazó gyereknapi           

feladatok elvégzéséhez, valamint a Szent Márton Egyesület önkénteseinek segítségét, akik munkájukkal           

nagyban hozzájárultak  a Gyereknap gördülékeny lebonyolításához! 

Továbbá köszönjük Simon Mónika és Dudinszki Renáta jelentkezését, akik felajánlották segítségüket az            

irodai feladatok elvégzésében! 

 

Köszönjük! 

Kérjük, jelentkezz Te is ötleteiddel, felajánlásaiddal! 

 

16. Éves tagsági díj 

Az Egyesület 2012 szeptemberi megalakulása óta számos rendezvényt és programot valósított meg a tagjai              

számára, amelyeket pályázatokból, adományokból sikerült finanszírozni. Az Elnökség úgy határozott,          

hogy 2014-től kéri a tagcsaládok hozzájárulását az Egyesület működésének biztosítására, ami éves tagdíj             

befizetésében nyilvánulna meg. A tagdíj összege 40 hrn/év/család, amit a KMNE irodájában lehet             

átnyújtani, vagy átutalni az egyesület bankszámlájára. Akiknek anyagi nehézségei vannak és problémát            

okoz a tagdíj befizetése, kérjük jelezzék ezt írásban, van lehetőség a tagdíj elengedésére. Banki adatok               

ukránul: 

  № рахунку: 26006001264504 

Ім’я одержувача: ГО Спілка Закарпатських Угорських Багатодітних Сімей 

Код ЄДРПОУ: 38325116 

Берегівське відділення філії АТ “Укрексімбанк” в м. Ужгороді 

МФО: 312226 

 

Köszönjük szépen! 

 

17. Sorozással kapcsolatos tudnivalók! (KMKSz segélyvonal!) 

Ukrajna Törvényének értelmében azok az édesapák, akik három vagy annál több kiskorú gyermeket             

nevelnek, mentesülhetnek a katonai sorkötelezettség alól. (Ukrajna Törvénye „A mozgósítás          

előkészítéséről és a mozgósításról”: IV. paragrafus “Vállalatok, intézmények és szervezetek, valamint az            

állampolgárok kötelezettségei a mozgósítás előkészítésére és mozgósításra vonatkozóan”) 



A KMKSz telefonos ügyfélszolgálatot indított a mozgósítással kapcsolatban. A felmerülő kérdésekkel           

bátran hívhatjátok a KMKSZ ungvári, központi irodáját 8.00-tól 17.00 óráig (közép-európai idő szerint).             

Tel.: 022617279 | Mob.: +380505435317 

 

18. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján 

“Kétségben, bajban hívjon minket!” 

Kárpátalján jelenleg két telefonszolgáltatóhoz tartozó (MTC és Kyivstar) számot lehet hívni, melyek helyi             

tarifásak, tehát sokaknak kedvezményes, vagy akár ingyenes is lehet. A telefonos szolgálat hívószámai:             

095-6008005 (MTC); 098-9998005 (Kyivstar). A vonal túloldalán magyarul beszélő szakemberek          

éjjel-nappal várják azon bajba jutottak névtelen hívásait, akik lelki segítségre, tanácsra, bíztatásra            

vágynak. 

 

19. Szoptatási tanácsadás kismamák számára 

Kismamák és gyermeküket szoptató édesanyák ingyenes tanácsadásban részesülhetnek a szoptatással          

kapcsolatos kérdésekben az alábbi tel. számokon egyik tagtársunk jóvoltából: 050-615-85-47;          

063-949-16-08. Szükség esetén személyes tanácsadást is lehet igényelni. 

 

Ha bármi kérdésed, ötleted, gondod van, keress minket! 

 

Irodai nyitvatartás: Beregszász, Rákóczi tér 6., hétfőtől csütörtökig 8-15 óra között. 

 

Üdvözlettel: 

a KMNE elnöksége 

 






