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K M N E - H Í R L E V É L  

2015/07. szám 

2015.  december 05. 

K E D V E S  N A G Y C S A L Á D O S  B A R Á T A I N K !  

       A soron következő hírlevelünkben a következőkről szeretnénk beszámolni neked: 

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

1. KMNE Karácsony December 19-20. JELENTKEZZ! 

2. IV. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosnap - Január 9. JELENTKEZZ! 

3. Helyi összekötők találkozója Beregszászban - Január 16. JELENTKEZZ! 

4. Munkaland-járat működik pályaválasztás előtt álló gyermekeinknek. JELENTKEZZ! 

5. Házasság hete 2016. 02. 08. – 12. JELENTKEZZ! 

BESZÁMOLÓK 

6. Megvalósult a házaspáros hétvége a Mátrában 

7. Testvércsalád találkozó Budapesten 

8. Demográfiai Fórum 

9. Családszervezetek világtalálkozója Amerikában 

10. Az első Munkaland járat 

11. Lezárultak a KMNE pályázatok 

INFORMÁCIÓK 

12. KMNE családi fotók minden tagcsaládtól 

13. Cipősdoboz akció 

14. KMNE Vándorbölcső 

INFORMÁCIÓK 

15. Nagycsaládos  műsor működik a Pulzus rádióban 

16. Folyamatosan működik a jogsegély szolgálat egyesületünknél! 

17. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 

18. Önkéntes munka 

19. Éves tagsági díj 

20. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján 

21. Szoptatási tanácsadás kismamák számára 
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PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

1. KMNE Karácsony 2015. 12. 19. - 20. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan régiónként 

nagycsaládos karácsonyt szervezünk, ami idén 

december 20.-án kerül megrendezésre. Most is 

lehetőséged van cipősdobozt igényelni és a KMNE 

karácsonyi rendezvényen átvenni azt. Szeretnénk 

megkérni, hogy csak abban az esetben igényelj 

csomagot, ha el tudsz jönni érte, vagy küldesz 

valakit érte, mivel mi a megőrzést és kiszállítást nem 

tudjuk vállalni. A pontos időpontról, helyszínről 
értesítünk, amint tudunk. 

 

A régiófelelősök: Ungvár: Ackermann Adrienn (tel.:0667897076), Munkács: Tegze Klára 

(tel.: 0501732650), Beregszász: KMNE iroda (tel: 0958386256), Nagyszőlős: Margitics Ildikó 

(tel.: 0959060892) és Szilágyi Tímea (tel.: 0979486577). 

Fontos, hogy jelezd igényed és részvételi szándékod legkésőbb december 16.-ig!!! 

Ezen a linken jelentkezhetsz: https://docs.google.com/forms/d/1vJ5ajFElCDgV05twrL9m-

vDR1RuF1VHqnzPLa6Sj4Ro/viewform 

Vagy személyesen is megkereshetsz minket igényeddel irodánkban, illetve telefonon hívhatod 

a 095 83 86 256, 0995580392-es telefonszámokat. 

VÁRJUK JELENTKEZÉSED!!! 

 

2. IV. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosnap - Január 9. 

Szeretnénk meghívni Téged és Kedves Családodat 

a KMNE 2016. január 9-én megrendezésre kerülő 

IV. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Napjára. A 

rendezvénynek ismét a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont. 

Meghívott előadóink: Léder László pszichológus, 

tréner, a Semmelweis Egyetem oktatója és Telek 

Péter Pál mentálhigiénés szakember lesz. Az 

előadók az apaság, a nevelés, illetve a férfivá válás 

kérdéseivel foglalkoznak majd. Az előadások után 

lehetőség nyílik kiscsoportos beszélgetések 

keretein belül feltenni személyes kérdéseinket is.  
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Külön programot készítünk a kis- és a 

kamasz gyerekeknek egyaránt. Ezért 

különösen kérünk, hogy amennyiben a 

családodban vannak kamasz gyerekek, 

hozzátok el őket is. Részletes 

programmal, meghívóval később még 

jelentkezünk. A rendezvényre már 

most is jelentkezhettek a KMNE 

elérhetőségein és/vagy a honlapunkon, 

facebook oldalunkon található űrlap 

kitöltésével.  

A jelentkezéshez kattints a linkre: 

https://docs.google.com/forms/d/1BLJGbh0ZMU6diGmE_0Xu7qm9wKfJpL_1I_j_dXGSST

w/viewform 

Vagy személyesen is megkereshetsz minket irodánkban, illetve telefonon hívhatod a 095 83 

86 256, 099 55 80 392 -es telefonszámokat. 

 

Szeretnénk bevonni a tinédzser tagjainkat az egyesület működésébe, ezért, ha nagyobb 

gyerekeid úgy érzik, szeretnének és tudnának segíteni programjaink során, akkor most 

jelentkezhetnek önkéntesnek a januári rendezvényünkre! 

Jelentkezhettek a KMNE telefonszámán, vagy űrlapunk kitöltésével, melyet a következő 

linkre kattintva érhettek el: 

https://docs.google.com/forms/d/1s5HDVUxkJZu5lAzKD_hH5w7PZlpkFn6FqljW8EyWGG

M/viewform 

 

Várjuk jelentkezéseteket! 

 

3. Helyi összekötők találkozója Beregszászban - Január 16. 

A KMNE számára fontos, hogy minden településről legyen egy 

olyan személy, akivel folyamatosan kapcsolatban állhat. Ez a 

személy a saját településén élő nagycsaládosok és a KMNE 

iroda között is egy összekötő szerepet tölt be. 

2016. január 16-ra minden összekötőt meghívunk egy 

találkozóra, mely során megismertetjük a feladatokat és egy 

szorosabb kapcsolat kialakítását kezdeményezzük. 
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4. Munkaland-járat működik a Nagycsaládosok Egyesületében 

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 következő linkre kattintva lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/1KrKYNIjxUpVVwCM_wohPgffOX11labSBZxRI4ygjw9A

/viewform 

Vagy személyesen is megkereshetsz minket irodánkban, illetve telefonon hívhatod a 095 83 

86 256 és a 099 55 80 392 -es telefonszámokat. 

 

 

5. KMNE - Házasság hete 2016. 02. 08. - 12. 

 

Egyesületünk szeretné, ha Kárpátalján is meg 

lenne szervezve a házasság hete. Igyekszünk 

több helyszínen is alkalmat készíteni egy héten 

keresztül, mely főként a házasságot, mint az Isten 

által kapott intézményt erősíti. 
A házasság Isten csodálatos ajándéka és 

gondoskodása az ember számára, amelyben a felek 

megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a 

hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik 

rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A 

házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából 

elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. 

Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, 

és áldásul szolgál életük minden más területén is. 

Bíztatunk titeket, hogy kezdeményezzetek helyi rendezvényeket ezen témán belül. Akár a 

gyülekezetben, akár nagycsaládos családok körében, vagy más formában is. Amennyiben 

anyagi vonzatai is lennének az általatok kigondolt programnak írjátok meg terveiteket és 

korlátozott mértékben tudunk segíteni.  

Várjuk ötleteiteket telefonos vagy személyes megkereséssel, illetve a kmne2012@gmail.com 

email címre megküldve. 

Jelentkezzetek!!! 

 

mailto:kmne2012@gmail.com
http://www.kmne.org.ua/
https://docs.google.com/forms/d/1KrKYNIjxUpVVwCM_wohPgffOX11labSBZxRI4ygjw9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1KrKYNIjxUpVVwCM_wohPgffOX11labSBZxRI4ygjw9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1KrKYNIjxUpVVwCM_wohPgffOX11labSBZxRI4ygjw9A/viewform
mailto:kmne2012@gmail.com


 KÁRPÁTALJAI MAGYAR NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE 
СПІЛКА ЗАКАРПАТСЬКИХ  УГОРСЬКИХ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ 

 

90202 Beregszász, Bethlen utca 2. E-mail: kmne2012@gmail.com 

Kárpátalja,  Web: www.kmne.org.ua 

Ukrajna  Tel.: +38095 83862 56 

 

 

 

BESZÁMOLÓK 

6.  Megvalósult a házaspáros hétvége a Mátrában 

Megvalósulhatott a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesületének második házas 

programja 2015. november 13-15. között 

Mátraverebély-Szentkúton, az újonnan épült 

lelkigyakorlatos házban. 

A hétvége témáját a megjelent 20 házaspár alakította, 

az előadók pedig az igények szerint 

igyekeztek  megfelelni ezeknek az igényeknek, ami 

rendkívül jól sikerült is nekik. Telek Péter Pál tanár, 

mentálhigiénés szakember és felesége, Kabai Virág 

református diakónus, lelkigondozó nemcsak az 

ökumenének voltak szép példái előttünk, hanem az 

egymással való kommunikáció és a férfi-női 

különbözőségek terén is tudtak sok újdonsággal 

szolgálni. 

A házaspárok esténként kötetlenül 

beszélgethettek egymással, 

táncolhattak a Szilágyi házaspár vezetésével, 

de fel lehetett sétálni a remetebarlangokhoz 

is, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a környékre. 

Mindenki számára felejthetetlen napok voltak ezek. Azok számára, akik nem tudtak részt 

venni a hétvégén, a KMNE irodában elérhetőek a kérdések, anyagok, amelyekkel otthon is 

lehet foglalkozni.      

    (Török Orsolya) 

 

7. Testvércsalád találkozó Budapesten október 22. és 25. között 

Idén az október 23.-i hosszú hétvégére szerveződött a testvércsalád-találkozó, melyet a 

családháló szervezett Budapesten. A program során Kárpátaljai családok találkoztak Budapesti 

családokkal és alakítottak ki, akár életre szóló kapcsolatot. A hétvége alatt megismerhették 

Budapest nevezetességeit, részt vehettek nemzeti ünnepünk, megemlékezésünk fővárosi 

rendezvényein is.  
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A programon idén is 10 család vett részt Kárpátaljáról. 

 

8. Budapesti Demográfiai Fórum 

A kiemelt háromnapos rendezvény célja a családokat érintő kérdéskörök megvitatása volt: a 

családalapítás, a gyermekvállalás akadályainak elhárítása, a család, a magánélet és a munka 

összehangolása, az egyensúly és 

felelősség - nők és férfiak 

közti osztás elősegítése, a 

családokat támogató 

intézményrendszer 

fejlesztése, a generációk 

közötti együttműködés 

ösztönzése, a helyi 

közösségek összefogása a 

családok jólléte érdekében. 

A fórumon többek között 

felszólalt Orbán Viktor, 

Soltész Miklós és Balog 

Zoltán is, a házigazda Novák 

Katalin család- és 

ifjúságügyért felelős 
államtitkár volt. Mind 

emellett nagyon színes 

gyerekprogramot készítettek a résztvevő családok számára. Gryllus Vilmos, a Kolompos 

együttes, Szalóki Ági, Tébláb Néptáncegyüttes, Gólyalábasok, zsonglőrök szórakoztatták a 

megjelenteket. 
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9. Családszervezetek világtalálkozója Amerikában 

Nemrégiben volt megtartva a családok négynapos 

világkongresszusa Salt Lake Cityben. Az 52 országból 

érkezett, több mint 3 ezer résztvevő hitet tett a 

hagyományos házasság és család, valamint a gyermekvállalást 

támogató kormányzati politikák mellett. 

A találkozón a magyar civil szervezeteket a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) négyfős 
küldöttsége képviselte. A csoport tagja volt Mondics-

Kurmay Lívia, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesületének küldötte és Márki László, az Európai Nagycsaládos Szövetség elnöke is, aki az 

„Európai család – Múlt, Jelen, Jövő” elnevezésű szekcióban tartott előadást a családok 

európai és magyar helyzetéről. A szakember előadásában kiemelte, hogy megfelelő 
családpolitikával megállítható a születési szám csökkenése, ahogyan az elmúlt években ez 

Magyarországon is megtörtént.  

A kongresszuson több 

tucat előadás foglalkozott a 

hagyományos családmodell 

fenntartásának 

szükségességével, valamint a 

család intézményét 

fenyegető veszélyekkel. 

Több előadó is leszögezte, 

hogy a legnagyobb kihívást 

jelenleg a melegházasság 

engedélyezésének terjedése és az abortusz jelentik a család intézményére. A konferencián 

bemutatott statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy a mélyen megélt hit erősíti a családokat 

és ösztönzi a felelős gyermekvállalást, de képes gátat emelni a szexuális devianciák terjedése 

ellen is. 

10. Az első munkaland-járat 

Beindulhatott az első munkaland-járat. A 

MunKaland-járat programsorozat célja, hogy a 

kárpátaljai gyerekek tapasztalati úton és 

benyomásokban gazdag módon ismerkedjenek 

meg különböző munkaterületekkel, így látókörük 

szélesedjen, világnézetük pozitívabbá váljon, s 

összességében véve gyerekkoruk színesebb és 

emlékezetesebb legyen. Ennek jegyében november 

22-én útjára indult az első MunKaland-járat a 

KMNE (Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos 

Egyesület) szervezésében. A beregszászi 

tűzoltóságot célba vevő csapathoz bárki 

csatlakozhatott, aki előre jelezte erre vonatkozó 

szándékát.  
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Kerek Sándor fogadta kis csapatunkat. A sokat tapasztalt tűzoltó készségesen, türelmesen 

vezette végig a csapatot a látnivalókon. Bárki beülhetett az általa kiválasztott tűzoltóautóba, 

felpróbálhatta a védőöltözetet (a bátrabbak hátukra vehették a 16 kg-os oxigénpalackot, 

feltehették a gázmaszkot, s megtapasztalhatták, hogyan lehet levegőt venni ilyen 

felszerelésben). A gyerekek kedvéért a szakemberek csapra szerelték az egyik vastag tömlőt, 
s az izgatott résztvevők kipróbálhatták, milyen érzés irányítani az abból kilövellő vízsugarat.  

A szakemberek kérésre megszólaltatták az egyik jármű szirénáját is, s az abban ülő gyerekek 

beleszólhattak a „fedélzeti” mikrofonba is.  

 Az első MunKaland-járat tökéletesen elérte a célját: a szakemberektől és a tűzoltó 

laktanyától élményekkel és érdemi tapasztalatokkal telten búcsúztak a résztvevők. 

11. Lezárultak a KMNE pályázatai 

A négy pályázati kategóriába összesen 20 pályázat érkezett.  

A következő felosztásban: 

Az én karácsonyom rajzpályázat: 7 

A kedvenc receptünk rajzpályázat: 3 

Kedvenc receptünk: 6 

Ezermester pályázat: 4  

Kialakítunk egy zsűrit, amely majd meghatározza a nyertesek listáját. Hamarosan értesíteni is 

fogjuk őket és a KMNE karácsonyi 
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rendezvényén átvehetik majd a nyereményeiket. 

FELHÍVÁSOK 

12. 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 ez által jobban is ismerhetünk 

majd titeket. 

Kérünk, hogy email-ben küldjétek el 

nekünk a fotótokat. 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 ez év végéig igyekezzetek eljuttatni hozzánk. 

Várjuk a képeket!  

 

 

 

13. Cipősdoboz akció 

Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy 

cipősdoboz akció lesz Kárpátalja szerte. 

Mindenhonnan várják az elkészített 

dobozokat, melyeket Beregszászban 

gyűjtenek össze és osztanak majd szét a 

rászoruló gyermekek között. Minden 

település gyülekezeteibe be lehet vinni a 

dobozokat és onnan majd a gyülekezet hozza 

be a központi gyűjtőhelyre. A dobozon fel kell 

tüntetni, hogy hány éves gyermeknek szánják, 

illetve, hogy fiúnak vagy lánynak. 

A központi gyűjtőhely Beregszászban, december 19.-én fog 

működni a Fornetti kávézóban. Oda is be lehet majd vinni a dobozokat. 
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14. KMNE vándorbölcső 

Egyesületünk kapott egy új és nagyon minőségesen elkészített 

bölcsőt. A bölcső adományozója Czotter András, az 

Ágymester manufaktúra vezetője.  Egyesültünk vezetősége úgy 

döntött, hogy pályázatot ír ki, melyben azon családok 

kérelmezhetik a bölcsőt, akiknél január környékén gyermek fog 

születni és szükségesnek tartják a bölcsőt. A kérelmezők közül 

kiválasztunk egy családot, mely majd 4 hónapra megkaphatja és 

használhatja a bölcsőt.  

Várjuk a jelentkezéseteket.  

 

 

 

 

 

INFORMÁCIÓK 

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!!! 

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 

A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 

Már 3 éve működik az egyesületünk. Immár 400 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. 

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! 

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 
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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! 

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. 

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, Betlen utca 2., hétfőtől péntekig 9-16 óra között. 

ÜDVÖZLETTEL: 

A KMNE ELNÖKSÉGE ÉS MUNKATÁRSAI 
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BÉKÉS, ÁLDOTT, SZERETETBEN GAZDAG ADVENTI 

ÜNNEPEKET KÍVÁN A KÁRPÁTALJAI MAGYAR 

NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE 
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