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PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK

1. Házaspárok hétvégéje
Egy kellemes hétvége házaspárok részére (november 13-15.)
Egy különleges és kihagyhatatlan lehetőséget szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. November
13-15 között gyönyörű környezetben, tartalmas kikapcsolódás várja azokat a házaspárokat
Mátraverebély-Szentkúton, 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 22 pár számára van hely.. A hétvége önköltsége egy pár számára 19 000 ft
(szállás, teljes ellátás). Még 4 szabad hely várja a jelentkezőket! Ha anyagi lehetőségetek nem
engedi meg a részvételt, de szükségetek lenne a feltöltődésre, jelezzétek, korlátozott számban
tudunk kedvezményt biztosítani.
Részvételi szándékotokat kérünk, minél hamarabb jelezzétek a 0958386256, 0995580392
telefonszámokon és/vagy e-mailben a 
kmne2012@gmail.comcímen.
Várjuk a jelentkezéseket!

2. Horgász-suli a KMNE-nél
Pecázni szeretők figyelmébe!
Új lehetőség nyílik azok számára, akik szeretik a természetet, szeretnének pecázni, de nem
igazán tudják, hogy is kellene belekezdeni, vagy hogyan kell jól csinálni. A Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Horgász-sulit (szakkört) indít azon gyerekek számára,
akik szeretnék megtanulni a pecázás csínját-bínját. 9 év felettiek jelentkezését várjuk, a
péntekenként du 3-kor kezdődő alkalmakra.
Jelentkezni október 20-ig lehet a KMNE elérhetőségein:
tel: +380958386256, +380995580392; e-mail: 
kmne2012@gmail.com
Jelentkezzetek bátran!

3. 
Munkalad-járatot indít a Nagycsaládosok Egyesülete
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete önkéntes Munkaland-járat vezetőket keres.
Munkaland-járat vezető bárki lehet, aki szeretettel végzi a szakmáját, hivatását és szívesen
bemutatná a munkahelyét, a munkafolyamatot kíváncsi, mindenre fogékony
gyerekcsoportoknak. Jelentkezni a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének
elérhetőségein lehet: 
tel: +380958386256, +380995580392; e-mail: 
kmne2012@gmail.com

BESZÁMOLÓK
4. Lezajlottak a KMNE Hagyományőrző Kézműves Napok
Sikert arattak a Nagycsaládosok Egyesülete által Kárpátalja több településén megtartott
kézműves napok. Az érdeklődők Aknaszlatinán, Csepében és Nagypaládon vehettek részt
hagyományőrző kézműves délutánokon. Ezeken az alkalmakon is igyekeztünk tartalmas,
szórakoztató programot biztosítani a jelenlévőknek: kézműveskedhettek, vetélkedhettek a
családok értékes nyereményekért, valamint kultúrprogramokon vehettek részt. Mindegyik
délutánt táncházzal zártuk.
5. Elbúcsúztatta a nyarat a KMNE
Megtartotta immár hagyományossá vált nyárbúcsúztató rendezvényét a Nagycsaládosok
Egyesülete. Az eseménynek a Kovászón található Kárpátaljai Nagycsaládosok Keresztény
Központja adott otthont. Több, mint százan látogattak el a nyárbúcsúztatóra, ahol különféle
kézműves foglalkozásokat próbálhattak ki a gyerekek és felnőttek egyaránt, valamint családi
vetélkedőn vehettek részt, aminek értékes nyereményei voltak, s a napot egy finom bográcsos
elfogyasztásával zárta az egyesület.
6. Honismereti kirándulás a Kárpátokban
Az Ismerős (h)ősök nevezetű játékunkban résztvevő családok jutalomkiránduláson vehettek
részt, úgynevezett honismereti kiránduláson. Az egynapos kiránduláson résztvevők olyan
helyekre juthattak el, mint a vereckei emlékmű, a szolyvai bunkerek, szolyvai emlékpark, a
kendereskei lelátó stb. Értékes, felejthetetlen napot tölthettek el kellemes társaságban a
családok.
7. Megtartottuk Tisztújító közgyűlésünket!
Szeptember 19.-én megtartottuk tisztújító közgyűlésünket, ahol új elnökséget és a
felügyelőbizottságot választottunk a következő két évre.. A Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok Egyesületének elnöke továbbra is Török Dénes lesz. Az elnökség tagjai közé
öt új tag nyert felvételt, így már 13-an látják el az elnökségi teendőket. Ők lettek az elnökségi
tagok: Ackermann Adrienn, Mondics-Kurmay Lívia, Kampó Andrea, Szilágyi Tímea,
Margitics Ildikó, Filep Éva, Tegze Klára, Taracközi Ferenc, Marosi István, Bárdos Péter,
Birta János, Popovics Pál, Kurmai István. A felügyelő bizottság tagjai: Szilágyi László,
Harapkó György, Barta András.
8. Sikeres bababörze volt Beregszászban
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a nagycsaládos anyukák egyik kedvenc
rendezvénye, a bababörze, melyet a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a
Kezünkben a Jövő Alapítvánnyal együtt szervezett szeptember 26.-án. A jó hangulatú
eseményen mindenki kedvére vásárolhatott vagy csereberélhetett, nagyszerű baba- és
gyerekholmik között lehetett válogatni. A következő börze időpontja: december 4.

9. Halászléfőző-versenyben a KMNE
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete is képviseltette magát az Európai kultúra
napja alkalmából rendezett haászléfőző-versenyen Beregszászban. Nem is akárhogyan,
ugyanis a mi férfitagtársaink által főzött halászlé nyerte el legjobban a zsűri tetszését,
megnyerték az első helyet. Gratulálunk hozzá!
10. Lezárult az idei tóparti pihenés
Az ősz beköszöntével lezárult az idei ingyenes tóparti pihenés lehetősége. Az idén 3754-en
éltek a lehetőséggel és utaztak el legalább egyszer a dédai tóhoz kikapcsolódni és hűsölni
kicsit.
11. III. Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete harmadik alkalommal rendezte meg
Nagycsaládos Hétvégéjét a beregszentmiklósi Vodogray Hotelben. Idén a kárpátaljai
nagycsaládok mellett vendégként részt vettek a NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesülete)
Nyíregyházi Családikör tagjai, valamint a tiszavasvári és csongrádi NOE egyesület tagjai is.
Színes, szórakoztató programokkal volt tele a hétvége: Kárpátalja nevezetességeiről tartott
tartalmas előadást Popovics Béla helytörténész, Gogola István csapatépítő tréninget tartott a
felnőtteknek, a gyerekek kézműveskedtek, kedvükre ugrálhattak a trambulinon, játszhattak,
majd Taracköziné Nemes Mónika tartott előadást a gyereknevelésről, eközben a gyerekek
élménypedagógiai játékokon vettek részt. A táncos kedvű résztvevőknek is kedvezett a
program, táncházon és táncbemutatón is részt lehetett venni, majd egy családi kirándulás után
istentisztelettel és szentmisével zárult a hétvége.
12.Nyári kirándulások a Nagycsaládosok Egyesülete által
A nyár folyamán több nagycsalád is külföldi kiránduláson vehetett részt: a Kurmai család a
Kondorosi Nagycsaládosok Egyesületének meghívására egy hetet tölthettek Kondoroson; a
Barkaszi család Háromnapos kiránduláson vehetett részt Csongrádon a Csongrádi
Nagycsaládosok Egyesületének jóvoltából; Az ismerős (h)ősök játék nyertesei, 4 család részt
vett a dunaszerdahelyi jutalomkiránduláson, nagyon jól érezték magukat; A Tüske család egy
hetes anyanyelvi táborban vett részt Kolozsváron.

13. FELHÍVÁS KMNE HELYI ÖSSZEKÖTŐI TEVÉKENYSÉGRE
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szeretné, ha minden
nagycsaládoshoz eljutnának híreink, lehetőségeink, ezért helyi összekötőkre lenne
szükségünk, akikkel tarthatnánk a kapcsolatot. Ezen személy feladatai közé tartozna a
helyi nagycsaládok informálása, helyi programok szervezésének segítése. Várjuk azok
jelentkezését, akik szeretnék segíteni munkánkat és vállalnák az önkéntes helyi
összekötő szerepét.

INFORMÁCIÓK

14 . Nagycsaládos műsor működik 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!!!
15. Folyamatosan működik 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,
0995580392

16. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
Már 3 éve működik az egyesületünk. Immár 
350 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.

17. Önkéntes munka
Köszönjük a Kurmai családnak lelkiismeretes munkájukat, s hogy idejüket nem sajnálva
bonyolították le az Ismerős (h)ősök című történelmi vetéledőt, valamint önkénteseinknek,
Reiplik Márknak és Varga Attilának, hogy segítették munkánkat a kézműves napokon és a
nyárbúcsúztatón.
Köszönjük!
Kérjük, jelentkezz Te is ötleteiddel, felajánlásaiddal!

18. 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!

19. 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.
20. 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

