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KEDVES NAGYCSALÁDOS BARÁTAINK! 
 A soron következő hírlevelünkben a következőkről szeretnénk beszámolni neked: 
 

  
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 
 

1. Ingyenes tóparti pihenés a dédai tónál júniustól 
2. Nagycsaládos biciklitúra - június 5. JELENTKEZZ! 
3. Bababörze és Családi Vásár - június 11! JELENTKEZZ! 
4. KMNE lovastábor Nagyszőlősön - július 18-22. 
5. Ciklus-Show és Titkos küldetés - július 23-26. JELENTKEZZ! 
6. Nagycsaládos biciklitúra - határok nélkül! Július 28-31. 
7. Kézműves és családi napok - Aknaszlatinán, Salánkon és Kisdobronyban 
8. Honismereti kirándulás - augusztus 13. 
9. Kirándulás a Kolozsvári Magyar Napokra 
10. Nyárbúcsúztató - augusztus 27. 
11. Operaházi látogatás szeptemberben 
12. Horgász-suli a KMNE-nél! JELENTKEZZ! 
13. Zenés baba-mama klub! JELENTKEZZ! 

 
BESZÁMOLÓK 
 

14. Családi és kézműves nap Nagyberegen 
 
FELHÍVÁS 
 

15. KMNE családi fotók minden tagcsaládtól 
16. KMNE Vándorbölcső 

 
INFORMÁCIÓK 

17. Nagycsaládos  műsor működik a Pulzus rádióban 
18. Folyamatosan működik a jogsegély szolgálat egyesületünknél! 
19. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 
20. Éves tagsági díj 
21. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján 



 

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

1. Ingyenes tóparti pihenés a dédai tónál júniustól 

Idén újra megvalósítjuk az ingyenes dédai tóparti pihenés lehetőségét tagcsaládjaink számára.           
Június 1-től újra megnyitja kapuit a KMNE által bérelt dédai tóparti parcella, ahová minden              
pihenni, kikapcsolódni vágyó tagcsaládunkat várunk.  

A már megszokott módon, előzetes egyeztetés után lesz lehetőség igénybe venni a            
szolgáltatást. A parcellát idén is biztosítjuk, biztonsági őr vigyáz majd a pihenők nyugalmára. 

Továbbá várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik nem tudják megoldani az            
utazást, ugyanis hétvégenként igény szerint Beregszászból buszjáratot fogunk indítani, ezzel          
is segítve a családokat, valamint ha egy-egy településről több család szeretne egyszerre            
kiutazni, az ő számukra is biztosítjuk, támogatjuk a busz bérlését. 

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet:  

Várjuk a jelentkezőket! 
 

2. Nagycsaládos biciklitúra - június 5. 
Egyesületünk 2016. június 5-ére Nagycsaládos biciklitúrát szervez, melyre szeretettel várja          
minden sportolni kedvelő tagcsaládját! Az egész napos túrára kicsik és nagyok jelentkezését            
egyaránt várjuk! Nagyon fontos, hogy részvételi szándékotokat előre jelezzétek, mivel a ebéd            
biztosításához szükséges tudnunk, hogy hány személy vesz majd részt a programon! 
A következő linkre kattintva regisztrálhattok a biciklitúrára: 
 
Jelentkezési határidő: 2016. JÚNIUS 3. 

  
3. Bababörze és Családi Vásár - Június 11. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete és a Kezünkben a Jövő Alapítvány június            
11-én tartja az idei év második Bababörzéjét. A változás annyi az eddigi bababörzékhez             
képest, hogy nem csak használt ruhaneműt lehet majd áruba bocsátani, hanem Családi Vásár             
keretében a KMNE és a Családláncba tartozó többgyerekes családok elhozhatják saját           
kezüleg készített dolgaikat (ékszerek, játékok stb). 
Várjuk a jelentkezőket! 
Asztalfoglalás a KMNE elérhetőségein lehetséges JÚNIUS 7-ig! 
 

4. KMNE lovastábor Nagyszőlősön - július 18-22 
Egyesületünk hagyományteremtő szándékkal első alkalommal szervez lovastábort       
Nagyszőlősön, a Szelíd Lovas Központban. Az öt napos tábor alatt szakemberek           
foglalkoznak majd a gyerekekkel, szerveznek nekik programokat, ahol felejthetetlen         
élményekkel gazdagodhatnak, játékosan fejlődhetnek. Jelentkezni 12 éves kortól lehet a          



KMNE elérhetőségein. A helyek száma korlátozott, így aki szeretne részt venni, jelentkezzen            
minél hamarabb! A tábor költségeit a KMNE vállalja, a résztvevők hozzájárulása 30 gr.             
Előnyben részesülnek, azok a jelentkezők, akiknek kevés lehetőségük van nyaralásra, ezért           
kérjük a jelentkezésnél tüntessék fel, hogy a jelentkező gyermek hol nyaral még idén nyáron.  
 

5. Ciklus-Show és Titkos küldetés - július 23-26. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megszervezzük a Ciklus-Show és Titkos küldetés nevet             
viselő egynapos tréninget 10-14 éves lányok és fiúk számára. A foglalkozásokat külön            
csoportban vezetik majd 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. 

Július 25-én Salánkon, 26-án Ungváron kerül megrendezésre a Ciklus-show/Titkos küldetés.          
Ha van olyan vidék, ahol szeretnétek, hogy megvalósuljon a program, tudnátok helyszínt és             
résztvevőket (legalább 10-15 fő nemenként) biztosítani, akkor elvinnék oda is a tréninget. A             
gyermekprogram 2-3 órát vesz igénybe, a szülőknek szóló program kb 2 órát. 

 Jelezzétek felénk, ha szeretnétek, hogy nálatok is megvalósuljon ez a program! 

 

6. Nagycsaládos biciklitúra - határok nélkül! Július 28-31. 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a helyi biciklitúrák sikerére való          
tekintettel megrendezi határok nélküli biciklitúráját július 28. - augusztus 1. között. Az öt             
napos túra Beregszászból indul, át a határon Tivadarba. A következő napokon a környező             
vidék látványosságait látogatjuk meg, majd az utolsó napon visszatekerünk Beregszászba. A           
szállást és étkezést biztosítjuk. Napi 20-50 km megtételére kell számítani. 
Ha szeretsz biciklizni és közben együtt lenni a családoddal, érdekes programokon részt venni,             
mindenképpen jelentkezz! Ne hagyd ki biciklitúránkat!  
JELENTKEZZETEK a következő linkre kattintva: 
https://docs.google.com/forms/d/19UKqvacFkVQcRI3Lsa_bNzE5fnxdQuzwUJejHWM
LXgY/viewform 
vagy elérhetőségeinken:  
tel.: +380958386256, +380995580392 
e-mail: kmne2012@gmail.com 
 

7. Kézműves és családi napok Aknaszlatinán, Salánkon és Kisdobronyban 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél már hagyománnyá vált, hogy minden          
évben megrendezi kézműves napjait Kárpátalja különböző vidékein. Az idei évben a           
kézműves napokkal egybekötött családi napokat tartunk. A program lényege, hogy a           
gyerekek, felnőttek ne csak megismerkedjenek a népi mesterségekkel, hanem ki is próbálják            
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azokat, készítsenek is valamit a délután folyamán. Szeretnénk, hogy a családok együtt            
töltsenek egy kellemes napot, hogy az itt élő magyar családok érezzék azt, milyen fontos              
szerepet játszanak a magyarság megmaradásában, valamint, hogy gyermekeik is megismerjék          
a nemzeti hagyományainkat. A rendezvény során kézműves foglalkozásokon, családi         
vetélkedőkön és további érdekes, szórakoztató, családépítő programokon vehetnek részt az          
érdeklődők.  A vetélkedők győztesei értékes jutalmakban részesülhetnek majd.  

Kézműves napjaink Aknaszlatinán, Salánkon és Kisdobronyban lesznek megtartva. A pontos          
dátumokról még értesítünk Titeket!  

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

 
8. Honismereti kirándulás - augusztus 13. 

Egyesületünk idén is szervez honismereti kirándulást tagcsaládjai részére. Az egynapos          
kiránduláson résztvevők olyan helyekre juthatnak el, mint a vereckei emlékmű, a szolyvai            
bunkerek, szolyvai emlékpark, a kendereskei lelátó stb. Értékes, felejthetetlen napot          
tölthetnek el kellemes társaságban a családok. Az utazás önköltsége 50 hr/család. 

Jelentkezni a KMNE elérhetőségein lehet! 
 

9. Kirándulás a Kolozsvári Magyar Napokra - augusztus 17-21. 
Idén is megrendezik Kolozsváron a Kolozsvári Magyar Napokat, ahová egyesületünk tagjait           
is szeretettel várják.. Az utazást, szállást és napi egyszeri meleg étkezést biztosítjuk. Újabb             
online játékunk, a TermÉSZet 1. helyezettje jutalomként elutazhatnak majd erre a remek            
programra. A jelentkezésnél előnyt élveznek a játékon résztvevő családok. Az utazás           
önköltsége 5 000 Ft/család. Az elszállásolás kollégiumban lesz megoldva, 6-12 fős           
szobákban, így azt nem tudjuk biztosítani, hogy a családokat külön szobában helyezzük el.             
Ennek fényében várjuk a jelentkezőket elérhetőségeinken.  

 
10. Nyárbúcsúztató - augusztus 27. 

Kedves Barátaink! Augusztus 27.-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 találhat magának a számára érdekes programot és             
nem utolsó sorban a többi családdal együtt tölthet egy élménydús napot. Részvételi            
szándékotokat itt jelezhetitek a következő elérhetőségeken: kmne2012@gmail.com,       
0958386256, 0995580392. 
 

11. Operaházi látogatás szeptemberben 
Kedves Tagok! 
A korábbi évekhez hasonlóan az Operaház idén is vendégül látja a határon túli családokat. A               
részükre biztosított előadás: Kodály Zoltán: Székelyfonó. Az alkalom szeptember 29-én          
18:00 órakor lesz megtartva. Kérünk mindenkit, aki el szeretne látogatni az Operaházba és             
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részt szeretne venni az előadáson, az jelentkezzen nálunk legkésőbb július 1-ig! A helyek             
száma korlátozott. Az utazás önköltsége 2000 Ft/fő. 
Várjuk jelentkezéseteket! 

12. Horgász-suli a KMNE-nél 

Pecázni szeretők figyelmébe! 
Új lehetőség nyílott 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) indított azon gyerekek számára,         
akik szeretnék megtanulni a pecázás csínját-bínját. 9 év felettiek jelentkezését várjuk, a            
péntekenként du 3-kor kezdődő alkalmakra. 
Jelentkezni a KMNE elérhetőségein lehet:  
tel: +380958386256, +380995580392; e-mail: kmne2012@gmail.com 
Jelentkezzetek bátran! 

13. Zenés baba-mama klub 
Szeretnénk felhívni minden kedves anyuka figyelmét, hogy MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN         
10.30 órakor Zenés Baba-Mama Klub működik a KMNE-nél Beregszászban. Várjuk azoknak           
az anyukáknak a jelentkezését, akiknek gyermekük 0-3 éves. Klubunk célja a közösségi            
élmény mellett a játékos, zenés, éneklős fejlesztés, továbbá az anyukáknak is lehetőséget            
biztosít tapasztalatcserére, beszélgetésre is. Ott lenni jó! 
Gyertek ti is!  
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Jelentkezni a KMNE elérhetőségein, telefonon és e-mail-ben lehet! 
 
JELENTKEZZETEK BÁTRAN!  
 

BESZÁMOLÓK 
 

14. Családi és kézműves nap Nagyberegen 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az Együtt Nagyberegért Civil szervezettel          
közösen első alkalommal Családi-és kézműves Napot tartott Nagyberegen. Az alkalomra          
május 14-én került sor. A borús idő ellenére mintegy 350-en vettek részt a programon. A               
családi nap sikerét bizonyítja, hogy nem csak a helyiek látogattak el az eseményre, hanem a               
környékbeli falvakból, valamint Beregszászból is érkeztek érdeklődők. 
A családi napot Tóthné Balkánszki Mária lelkésznő nyitotta meg egy áhítattal. Ezután Török             
Dénes, a KMNE elnöke köszöntötte e jelenlévőket, majd Bíró András, az Együtt            
Nagyberegért Civil szervezet egyik alapító tagja mutatta be a szervezetet, munkásságukat. 
A szervezők színes programokkal várták a családokat. A legkisebbeket bábszínházi          
előadással szórakoztatták, míg a felnőttek Gogola István és Bernáth Tamás csoportos           
foglalkozásain vehettek részt. A kötött programok mellett kézművesek is foglalkoztak a           
gyerekekkel, valamint a jurta sátrakban a kíváncsi gyerkőcök felfedezhették a jurta világát. A             
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gyerekek körében oly népszerű trambulin sem maradhatott el, mindenki élvezettel ugrálhatta           
ki magából a fölösleges energiát. 
A nap végén tombola-sorsolásra került sor, ahová a gyerekek nem a megszokott módon             
kerülhettek be, ugyanis nem pénzért kellett kiváltaniuk a tombolát, hanem egy játékos feladat             
elvégzésével vehettek részt a sorsoláson. Négy kézműves sátrat kellett meglátogatniuk, ahol           
egy-egy pecséttel jutalmazták, ha ügyesen készítettek valamit. Aki megszerezte a négy           
pecsétet esélyt kapott arra, hogy nyerjen is valamit. A játékos kedvű, ügyes kezű gyermekek              
értékes jutalmakban részesültek, ugyanis az édesség és a társas játékok mellett a fődíj két kis               
gyerekbicikli volt. 
A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulhatott meg.  

 

Felhívások 
15. KMNE tagcsaládok fotói 

A KMNE szeretné, ha minden tagcsaládjáról lenne egy fényképe, melyen az egész család             
szerepel. Sokkal könnyebb lesz munkánk, ha a nevek mellé mindig tudunk kapcsolni egy             
képet és ezáltal jobban is ismerhetünk majd titeket. 
Még mindig várjuk azon családok jelentkezését, akik még nem küldtek képet nekünk, kérünk             
titeket, tegyétek meg. Elküldhetitek email-ben a fotótokat, de amennyiben nem tudjátok           
email-ben, akkor személyesen is be lehet hozni az irodába és mi feltöltjük azt a              
számítógépünkre. 
Fontos, hogy a kép jó minőségű legyen és legkésőbb június végéig igyekezzetek eljuttatni             
hozzánk. 
Várjuk a képeket!  

 

16. KMNE vándorbölcső 

Egyesületünk januárban átadta első tulajdonosának a Czotter Andrástól, az Ágymester          
manufaktúra vezetőjétől kapott minőségi, fából készült bölcsőt. A család 4 hónapos           
időszakra kapta meg a bölcsőt, amit a KMNE június folyamán átad a következő családnak. A               
bölcsőre azon családok pályázhatnak, akiknél júniusban fog a gyermek megszületni és           
szükségesnek tartják a bölcsőt. Tehát várjuk a jelentkezőket a vándorbölcsőre.  

Jelentkezni személyesen a KMNE irodában, valamint a KMNE elérhetőségein (tel.:          
0958386256, 0995580392, e-mail: kmne2012@gmail.com) lehet.  

NE HAGYJÁTOK KI EZT A LEHETŐSÉGET!!!  

INFORMÁCIÓK 
 

17.  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,        
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házastársi kapcsolattal kapcsolatos téma is feldolgozásra kerül. Pulzus rádió az FM           
92,1-en!!! 
Ha valakinek van bármilyen kérdése, vagy olyan téma javaslata, amiről szívesen           
hallana, jelezze felénk, igyekszünk vele foglalkozni, továbbá, ha valaki szívesen          
jelentkezne, hogy bemutatná családját, az ő jelentkezését is szívesen fogadjuk. 

 
18.  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. Idén nem csak           
tanácsadásra van lehetőség, ha valakinek konkrét jogi ügye, problémája van, forduljon           
hozzánk, ugyanis jogász biztosításával segíthetjük a bírósági ügyintézést, a peres ügy           
lebonyolítását is. Érdeklődni a következő telefonszámokon: 0958386256, 0995580392 
  

19.  A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 
Már több, mint 4 éve működik az egyesületünk és immár 450 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. 
 

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.  
Azok a családok, akik elmulasztották a tagdíj befizetését a 2014/15-ös évben, inaktív            
státuszba ( = nem kapnak hírlevelet és értesítéseket) kerülnek mindaddig, míg a tagdíjat be              
nem fizetik.  
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. 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); 097-6008005 (Kyivstar). A vonal         
túloldalán magyarul beszélő szakemberek éjjel-nappal várják azon bajba jutottak névtelen          
hívásait, akik lelki segítségre, tanácsra, bíztatásra vágynak. 
  

ÜDVÖZLETTEL: 
A KMNE ELNÖKSÉGE ÉS MUNKATÁRSAI 

 






