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1. Gyermek nap június 13-án. 

Idén 3. alkalommal szervezzük meg a Nagycsaládos Gyereknapot Péterfalván a vidámpark területén 2015. június              

13-án, szombaton! Már most jelentkkezz! Találkozzunk, kapcsolódjunk ki együtt! 

Jelentkezni az alábbi linken: 

https://docs.google.com/forms/d/1RZx-Cl6ijO3POwrD0I2V9P0qGN4KzjqHVXb-oGGo7ak/viewform, vagy a 

0958386256 telefonszámon május 31-ig lehet. Közös buszos utazást igény esetén szervezünk az egész megye 

területéről! 

 

 

2.  Tagcsaládok felajánlásai 

A kiküldött kérdőívekben sok felajánlás érkezett a tagcsaládok részéről, akit érdekel a lent felsoroltak közül valami,                

jelentkezzen a kmne2012@gmail.com email címen, vagy a 0958386256 telefonszámon. Megadjuk a felajánló            

elérhetőségét, hogy közvetlenül felvehessék egymással a kapcsolatot.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1RZx-Cl6ijO3POwrD0I2V9P0qGN4KzjqHVXb-oGGo7ak/viewform
mailto:kmne2012@gmail.com


gyermek és felnőtt ruházat, cipőt, mesekönyvet, játékok, nyáron zöldséget vagy télen tejtermékeket, egy szétrakós fotel,               

nyáron gyümölcsöt: cseresznyét, szamócát ősszel diót, esetleg szilvalekvárt, amennyiben jó a szilvatermés, egy-egy             

tányér meleg levest, szeretetet, kecskét,Könyveket. (Gyermek, ifjúsági, egyházi, szépirodalom) fóliás zöldség termeléssel            

foglalkozunk, így, uborkát, paradicsomot szívesen fel tudunk ajánlani. Régi tipusú monitor,plüss macik,babaruhák, 2             

éves kortól- 12-ig, tejet, tapasztalatot fóliás uborka és paradicsomtermesztésben.Ősszel konzerv berakó uborka,            

burgonyát, babaruhákat 0-6 hónapos kislánynak, segítséget a két kezünkkel, gyerekbicikli, emeletes gyerekágy, használt             

babakocsit, tejtermékek: Tej, túró, tejföl, lábbelik (inkább felnőtt), somlekvár, gyógytermékek (szirup köhögés, nátha             

esetére, szeszes kivonat rovarcsípésekre, 8-10 éves kislányokra használt ruhát, egy db sportkocsit-etetőszéket,1            

hűtszekrny,játékok,ruhák,régi edények, szamócát berakni valót, Szamóca palántát, Krumplit (Csak a következő           

termésből), Zöldhagymát 

 

 

3.  Önellátó nagycsalád program megvalósítása megkezdődött 

A program keretében összesen 108 jelentkező család 40 előnevelt csirkét, vagy 20 db kacsát, vagy egy vemhes nyulat                  

kaptak, a neveléshez szükséges táppal, takarmánnyal. Sok sikert kívánunk a gazdálkodáshoz! 

Köszönjük a Magyar Nemzeti Banknak, és az erdélyi nagycsaládos szervezeteknek a program lebonyolításához nyújtott              

anyagi támogatásukat!  

Amennyiben sikerül támogatókat találni a továbbiakhoz, újra meghirdetjük a lehetőséget, és folytatjuk a programot.  

 

4. Véget ért a fogászati program 

Az idén meghirdetett fogászati programra 79-en jelentkeztek be, az ő számukra ingyenesen biztosítottunk fogtömést,              

összesen 211 fog kezelésére került sor. Köszönjük a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványnak a program anyagi               

támogatását!  

 

5.  Sikeres Bababörze volt Beregszászban! 

Negyedik alkalommal szervezett bababörzét Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete és a            

Kezünkben a Jövő Alapítvány március 28-án. A nagyon jó hagulatú eseményen a hasznos és olcsó vásárláson túl a                  

gyermekeknek külön program is volt. A következő börze tervezett időpontja: 2015. június 13. Készüljetek, gyertek el! 

 

6. Véget ért a vetőmag program 

A múlt hónapban több ezer csomag zöldség és virág vetőmagot kaptunk, melyből a tagcsaládjaink vihettek el ingyenesen                 

20-20 csomaggal. Igen nagy volt az érdeklődés, így a vetőmag elfogyott. Reméljük jól hasznosult az ajándék vetőmag! 

 

7.    Tagcsaládjaink közül 157-en küldték vissza az egyesület által szétküldött kérdőíveket 

A felmérés célja, hogy lássuk kinek milyen az anyagi helyztete, van-e szüksége segítségre, ill. hogy ki mit tud felajánlani                   

ebben a nehéz helyzetben más családoknak. Nagyon sok felajánlás érkezett, erről a hírlevél 2. pontjában olvashattok                

bővebben. 

 

FONTOS! 

 

Egyesületünk nem segélyszervezet, ezért nem foglalkozunk segélyek osztásával, a tagcsaládoktól kapott           

jelzéseket továbbítottuk a Kárpátalján működő segéylszervezetek felé, hogy lehetőségeikhez mérten          

nyújtsanak támogatást az azt igénylők részére.  

 

Tagjaink sorába továbbra is azon családokat várjuk, akik a családot, gyermekvállalást, magyarságukat            

értékként élik meg, és hasonló gondolkodású emberekkel szeretnének egy közösségben, egyesületben           

tevékenykedni! 

 

8. Új kolléga a KMNE irodában 



Marina ettől a hónaptól új munkahelyet talált, helyette Lőrinc Péter lett az irodavezető, a megszokott elérhetőségeken                

megtalálható, forduljatok hozzá bizalommal!  

 

Marinának sok sikert kívánunk a továbbiakban, köszönjük eddigi áldozatos munkáját! 

 

9 . 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!!!  

 

10. 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            

forulóknak, tel: 0958386256 

 

11. Rezsi támogatás igényelhető 

Az ukrán állam 2015. május 1-től új támogatási rendszert vezetett be a közüzemi díjakkal kapcsolatban. Postai úton 

minden családnak kellett kapnia egy két oldalas dokumentumot, melyet kitöltve kell visszajuttatni a szociális osztályra 

ahhoz, hogy a továbbiakban támogatásban részesüljön. Egyesületünk a nyomtatvány fordításval és magyar nyelvű 

kitöltési útmutatóval szeretné segíteni a családokat. Hamarosen közzétesszük az ezzel kapcsolatos információnkat 

honlapunkon: www.kmne.org.ua 

 

12. 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.  

 

13. Önkéntes munka 

Köszönjük Simon Mónika és Dudinszki Renáta jelentkezését, akik felajánlották segítségüket és szabadidejüket az egyre              

szerteágazóbb irodai feladatok elvégzésében! 

Kurmai István tagtársunk az on-line tagnyilvántartó és sms-küldő program létrehozásával könnyítette meg munkánkat!             

Kurmai Szilvi pedig a nagyszerű Mese és Játék vetélkedő megszervezését vállalta.  Köszönjük! 

 

Kérjük, jelentkezz Te is ötleteiddel, felajánlásaiddal! 

 

14. 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! 

 

15. 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 

 

 

16. 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. 

 

 

17. 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 






