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PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

 

1. Kézműves napok  

A program lényege, hogy a gyerekek, felnőttek ne csak megismerkedjenek a népi            
mesterségekkel, hanem ki is próbálják azokat, készítsenek is valamit a délután folyamán.            
Szeretnénk, hogy a szórványban élő magyar családok érezzék azt, milyen fontos szerepet            
játszanak a magyarság megmaradásában, valamint fontosnak tartsák, hogy gyermekeik is          
megismerjék a nemzeti hagyományainkat. A rendezvény félnapos lesz, mely során kézműves           
foglalkozásokon, családi vetélkedőkön és további érdekes, szórakoztató, családépítő        
programokon vehetnek részt az érdeklődők. A vetélkedők győztesei értékes jutalmakban          
részesülhetnek majd.  

Kézműves napjaink augusztus 7.-én Aknaszlatinán, augusztus 11.-én Csepében és augusztus          
14.-én Nagypaládon lesznek megtartva. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

 

2. Nyárbúcsúztató 

Kedves Barátaink! Augusztus 29.-én nyárbúcsúztató délutánt szervezünk, amelyre minden         
tagunkat szeretettel várjuk. Célunk az, hogy eltöltsünk együtt egy kellemes délutánt. Sok            
érdekes program várja majd a gyerekeket (kézműves sátrak, trambulin, íjazás stb.) és a             
felnőtteket egyaránt. A nap során mindenki felfedezheti a terület szépségeit, sétálhat a            
Borzsa-parton és nem utolsó sorban a többi családdal együtt tölthet egy élménydús napot.             
Részvételi szándékotokat itt jelezhetitek: kmne2012@gmail.com, 0958386256, 0995580392. 

 

3. Tisztújító közgyűlés  

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szeptember 19.-én 13.00 órától tisztújító          
közgyűlést tart a II.RFKMF Török Bálint termében.  

Minden tagot szeretettel várunk! 

 

 4. Jelölj családot “Az év európai nagycsaládja” címre! 

Most lehetőséged van arra, hogy “Az év európai nagycsaládja” címre jelöld a számodra             
példaértékű családi életet élő, véleményed szerint arra érdemes kárpátaljai nagycsaládot, akár           
a saját családodat is! Ehhez nem kell mást tenned, minthogy írsz egy egy oldalas bemutatást,               
hogy miért jelölöd pont ezt a családot, mivel érdemelték ki elismerésedet, mivel járulnak             
hozzá a nagycsaládos értékek fenntartásához stb. Csatolni kell hozzá a családról egy képet is              
és elküldeni a kmne2012@gmail.com e-mail címre! 

Várjuk jelöléseiteket! 
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5. Bababörze  

Szeptember 26.-án megrendezésre kerül a soron következő börzénk, melynek - mint mindig -             
az a célja, hogy a nagycsaládosok segítsék egymást a már kinőtt, de megőrzött állapotban              
lévő gyerekruhák, játékok adásvételével. A börzének a beregszászi római katolikus templom           
udvara fog otthont adni. A vásárló szülők jó áron juthatnak hozzá a különböző holmikhoz, az               
eladók pedig “megszabadulhatnak” az otthon fölöslegessé vált dolgoktól. 

Szeretnénk bátorítani titeket, hogy a következő börzénket se hagyjátok ki! 

 

6. Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban  

Október 2-4.-én szervezzük a IV. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Hétvégénket a munkácsi           
járási Vodohray hotelben, Szentmiklóson (Szanatórium u. 201.). A hotelben sajnos a helyek            
száma korlátozott, így kérlek, mielőbb jelentkezz, ha részt kívánsz venni a programon! A             
gyerekeket kézműves és egyéb programok várják.  

Részvételi szándékodat kérlek, legkésőbb szeptember 20.-ig jelezd a 0958386256,         
0995580392 telefonszámokon és/vagy e-mailben a kmne2012@gmail.com címen. 

 

7. Házaspárok hétvégéje  

Egy kellemes hétvége házaspárok részére (november 13-15.) 

Egy különleges és kihagyhatatlan lehetőséget szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. November          
13-15 között tartalmas kikapcsolódás várja azokat a házaspárokat, akik hajlandóak egy           
hétvégére a gyerkőcöket a nagyszülők, barátok gondviselésére bízni. A részvételetekkel          
megragadhattok egy ritka alkalmat arra, hogy megerősíthessétek a házasságotokat, miközben          
kellemesen kikapcsolódtok, megfeledkeztek a rohanó hétköznapokról. Érdekes előadások,        
beszélgetések, pihenés várja a résztvevőket! 

Maximum 25 pár számára tudnak helyet biztosítani a hotelben. 

Ezért részvételi szándékotokat kérlek, legkésőbb október 10.-ig jelezzétek a 0958386256,          
0995580392 telefonszámokon és/vagy e-mailben a kmne2012@gmail.com címen. 

Várjuk a jelentkezéseket!  

 

8. 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! 
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Jelentkezni, illetve bővebb információt kérni az alábbi telefonszámon: 0508013972,         
0963545197 – Fekete János, illetve e-mail címen lehet: yanosh9121@gmail.com. 

 

9. 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. 

 

BESZÁMOLÓK 

 

10. Megvalósult az Önkéntes Nap  

Július 7-8. között önkéntes napot szerveztünk a Kezünkben a Jövő Alapítvánnyal közösen a             
munkánkat segítő önkéntesek számára. A programot a nagyberegi tónál rendeztük meg, ahol            
a Gogola István által levezetett csapatépítő tréning után fürdőzéssel, közös          
vacsorakészítéssel, filmezéssel és beszélgetéssel töltötték az időt a résztvevők. A két napos            
esemény jó hangulatban telt, ahol a szórakozás mellett az előttünk álló feladatok            
megbeszélésére is sor került. 

 

11. II.Nagycsaládos Biciklitúra! 

A tavasszal megrendezett családi biciklitúra sikerének köszönhetően július 18.-án         
megrendezésre került a II. Nagycsaládos biciklitúra. Az eseményen minden korosztály          
képviseltette magát, a legfiatalabb résztvevő csupán 9 éves, de ő is hősiesen teljesítette a 35               
km-es távot. A program sportesemény mellett kultúrprogramnak is számított, mivel a           
megállók között szerepeltek olyan helyszínek, mint a Tiszacsomai Honfoglalási Emlék- és           
Szoborpark, a Sztálini rezsim áldozatainak állított emlékmű, Mezőgecse központjában az          
egykori Kajdy család kúriája, a kúria előtt létesített Trianon-emlékpark, Mezővári majdnem           
teljesen felújított református temploma, a templom közelében elhelyezkedő        
Rákóczi-emlékmű stb. Mindenki nagyon élvezte a túrát, s jelezték, hogy türelmetlenül várják            
a mielőbbi folytatást! 
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12. Lezajlott a Ciklus-show és Titkos küldetés 

Egynapos tréninget szerveztünk 10-14 éves lányok (Ciklus-show) és fiúk (Titkos küldetés)           
számára, külön csoportban, nőiségről, férfivá válásról, nemiségről, lelki fejlődésről. A          
játékos, szemléletes bemutatásmód keresztény, életpárti megközelítésben történt,       
szakemberek segítségével. 

Célunk az volt, hogy a fiatalok ne az internetről és kortárscsoportoktól szerezzék be kétes              
információikat, hanem felnőtt, érett édesanyáktól. A szülők számára is szerveztünk csoportot,           
ahol segítséget kaphattak a gyerekekkel való beszélgetéshez. A programokról mindenki          
pozítív élménnyel távozott. 

 

13. Sikert aratott a Fejedelem c. rock-opera  előadás 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete által, az egri Agria Színház          
közreműködésével megrendezésre került a “Fejedelem” című rock-opera előadás, amely         
elsöprő sikert aratott a jelenlévők között. Az előadásban olyan híres színészek szerepeltek,            
mint Kelemen Csaba, Sasvári Sándor, Moravetz Levente, Dévényi Ildikó, Fésüs Nelli,           
Herczeg Flóra és még folytathatnánk a sort. A színvonalas előadásra több százan látogattak             
el, és egy garantáltan felejthetetlen élménnyel távoztak. Az előadás végén a nézők vastapssal             
és gyönyörű virágkosarakkal köszönték meg az előadóknak a fellépést.  

A Fejedelem című történelmi musical nem hiúsította meg a hozzá fűzött reményeket, valóban             
egy “felejthetetlen beregszászi este…” lett! 

 

14. Lezárult az Ismerős (h)ősök című családi vetélkedő 

Befejeződött a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete által indított magyar         
történelmi játék. A családok három fordulóban adhattak bizonyítékot tudásukról, két forduló           
online zajlott, a harmadik pedig élőben a beregszászi római katolikus plébánia           
előadótermében. Az élő döntőben nem a történelmi tárgyi tudásra helyeztük a hangsúlyt,            
hanem a játékosságra, ügyességre, kreativításra. Családépítő programként is szolgált, mivel          
szükség volt a család összetartó, együttműködő erejére, amivel elvezethették a családot a            
végső győzelemig. A vetélkedőben résztvevő családok mindegyike értékes nyereményben         
részesült. 

 

 

 

 

 

 



INFORMÁCIÓK  

 

15. Új irodába költözött a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete! 

Mint már a korábbi hírlevelünkben értesítettünk titeket arról, két új munkatársat vettünk fel             
az irodai munkavégzésre, így már hárman látják el az irodai, szervezési teendőket. Az iroda              
helyisége viszont már kicsinek bizonyult három ember számára, így a költözés mellett            
döntöttünk. Az új iroda a Bethlen utcai Pásztor Ferenc Közösségi Házban található (a római              
katolikus templom mellett). 

 

16 . 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!!! 

 

17. 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 

 

18. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 

Már több mint 2 és fél éve annak, hogy működik az egyesületünk. Immár 310 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. 

 

19. Önkéntes munka 

Köszönjük Bíró Andrásnak, hogy felajánlotta segítségét és szabadidejét a Nagycsaládos          
biciklitúra lebonyolításához, valamint a Szent Márton Egyesület önkénteseinek, hogy amiben          
tudják, segítik munkánkat. 

Köszönjük! 

Kérjük, jelentkezz Te is ötleteiddel, felajánlásaiddal! 

 

 



20. 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! 

 

21. 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 

 

22. 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. 

 

 

 



23. 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 

 






