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PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KMNE lovasnap, május 26.
Dédai tóparti pihenés, június 1–szeptember 1.
Nagycsaládos gyereknap Tiszapéterfalván, június 2.
Nagy Családi Vetélkedő, élő döntő, június 3.
Apa-lánya kirándulás, június 15–16.
Felvidéki utazás, június 21–26.
Apák napja, június 22.
Kézműves nagycsaládos napok: Gut – június 23., Sárosoroszi – július 21., Visk –
augusztus 4.
9. Önellátó nagycsalád projekt, június 29.
10. Biciklitúra határok nélkül, június 28–július 1.
11. Lovas tábor 4 turnusban
12. Vízitúra (egynapos), július 7.
13. Utazás Erdélybe, július 11-15.
14. Kamaszprogram/Forma1, július 28-29.
15. Vízitúra határok nélkül, augusztus 2-5.
16. Nagycsaládosok helyzetének felmérése

BESZÁMOLÓK
17. Elnökségi hétvége, április 6–8.
18. Honismereti kirándulás, április 7.
19. Gyalogtúra, április 14.
20. Horgász-suli, április 20.
21. Nagy családi fürdőzés, április 21.
22. Édesanyák Hete, április 30–május 6.
23. Elnökségi ülés, május 4.
24. Utazás Lembergbe, május 12.
25. Vetőkrumpli-osztás
26. Kukoricaigénylés

FELHÍVÁS
27. KMNE vándorbölcső
28. Gólyahír – jelentkezzetek!
29. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre

INFORMÁCIÓK
30. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat!
31. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
32. Éves tagsági díj
33. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján
34. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban

GÓLYAHÍR
Tóth Sándornak és Nikolettnek megszületett negyedik
gyermeke, Jonatán.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
szívből gratulál azon tagcsaládjainak, melyekben
nemrég született kisbaba.
Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket!

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK
1. KMNE lovasnap, május 26.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2018. május 26án lovasnapot szervez Nagyszőlősön, a Szelíd Lovas Központban.
A rendezvényre szeretettel várunk minden érdeklődőt. A szervezők
színes programmal, lovasbemutatóval, lovaglási lehetőséggel
várják a résztvevőket. További részletekért figyeljétek a KMNE
facebook oldalát, valamint az Egyesülettől kapott üzeneteiteket.
Részvételi szándékotokat jelezzétek, ha igény van rá, buszokat is
tudunk indítani!

Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiUC4NZrTKZtEMkmFekkRgcUyHno0fk23gf
OZztFLPv2fZEg/viewform
2. Dédai tóparti pihenés, június 1–szeptember 1.
Idén újra megvalósítjuk az ingyenes dédai tóparti pihenés lehetőségét tagcsaládjaink számára.
2018. június 1-től szeptember 1-ig újra megnyitja kapuit a KMNE által bérelt dédai tóparti
parcella, ahová minden pihenni, kikapcsolódni vágyó tagcsaládunkat várunk.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 14.00–21.00
péntektől vasárnapig 9.00–21.00
Ha a megadott időpontokon kívül szeretnétek ott tartózkodni, akár több napot sátorozni,
keressétek Buda Eleonórát a 0997375873-as számon. Minden tagcsalád egy vendégcsaládot
hozhat magával!

3. Nagycsaládos Gyereknap Tiszapéterfalván, június 2.
Idén 5. alkalommal szervezzük meg a Nagycsaládos Gyereknapot Péterfalván a vidámpark
területén, színes programokkal kicsiknek,
nagyoknak egyaránt, 2018. június 2-án,
szombaton!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: május 20.
Találkozzunk, kapcsolódjunk ki együtt!
A
programból:
egész
napos
vidámparkhasználat, kézműveskedés, Ki mit
tud, koncertek, lovaglás!

Jelentkezni az alábbi linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
F7oHoTzMBZdlT7O783ijvtLUCWhJbdAUNuoFfNo_8-fiuog/viewfor
4. Nagy Családi Vetélkedő, élő döntő, június 3.
Az előző fordulókban legjobban szereplő családok vesznek részt ezen az alkalmon. A legjobb
eredményt elérő családok július 11-15. között jutalomutazáson vehetnek részt Erdélyben,
valamint tárgyi nyereményben részesülnek. Érdemes részt venni a játékban!
5. Apa-lánya kirándulás, június 15–17.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete először hirdet apalánya programot TAGCSALÁDJAINAK. Jelentkezési feltétel: egy
közös tevékenységről – amelyet apa és lánya együtt végez – készült
fotó, leírással egybekötve.
Egy szülő egy gyerekkel pályázhat!
A gyermek kora 6-18 év között lehet.
Beküldési határidő: 2018. május 30.
Nyeremény: utazás a Zempléni Kalandparkba (Sátoraljaújhely)
Az utazás várható időpontja: 2018. június 15–16.
Várjuk a fotókat, leírásokat a KMNE elérhetőségein (a családi
azonosítószámot kérjük feltüntetni!):
e-mail: kmne2012@gmail.com vagy
cím: 90202 Beregszász, Bethlen út 16/2.
Önrész: 50hr/család
6. Felvidéki utazás, június 21-26.
Idén is lesz lehetőség felvidéki utazásra június 21–26. között. Bővebb információt a
későbbiekben közlünk. A Kárpátaljai Családszervezetek Szövetségének felvidéki
tagszervezetei látják vendégül a csapatot.
Jelentkezési határidő: június 8.
Részvételi díj: 200 gr/fő

Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMUSHIT0AZcooGDkD5wLXIbk7YlLTgUca
gbVi_iWW4yS1yjQ/viewform

7. Apák napja, június 22.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
szervezésében megrendezésre kerül Apák napja
programunk. Terveink szerint délután egy közös
szaunázásra, majd egy éjszakai horgászatra fog sor
kerülni, amelyre szeretettel várjuk a jelentkező
apukákat! Ha gyermekedet is szeretnéd hozni, jelezd, a
férőhelyek függvényében visszajelzünk, van-e rá
lehetőség.
JÚNIUS 15-ig kell jelentkezni!

Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHlW4EV
tqdHpRduWLgTp5Rd53oWsqmVIkF0uITfxAujWx1UQ
/viewform

8. Kézműves nagycsaládos napok: Gut – június 23.,
Sárosoroszi – július 21., Visk – augusztus 4.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél már
hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezi kézműves
napjait Kárpátalja különböző vidékein. 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 családok
együtt töltsenek el egy kellemes napot, hogy az itt élő magyar
családok érezzék, milyen fontos szerepet játszanak a
magyarság megmaradásában, valamint hogy gyermekeik is
megismerjék nemzeti hagyományainkat. A rendezvény során kézműves foglalkozásokon,
családi vetélkedőkön és további érdekes, szórakoztató, családépítő programokon vehetnek
részt az érdeklődők. A nap táncházzal zárul!
Helyszínek, időpontok:
– Gut, június 23.
– Sárosoroszi, július 21.
– Visk, augusztus 4.

Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3KGBDHAcAhaN4H3Pi459dfl48SGzGS4
OMd1lWQo3JSkoQGA/viewform

9. Önellátó nagycsalád projekt, június 29.
A program keretén belül igény szerint csirkét, kacsát,
nyulat vagy egy méhcsaládot fognak kapni a családok!
A jelentkezés nem jelenti automatikusan a
programban való részvételt is. Túljelentkezés esetén

előnyt élveznek azok, akik az elmúlt években nem vettek részt ebben a programban.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 1.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1gdYhmkxaZemul7GJ44n30cOnJuniQ2HV4CjmgsAWvZl7w/viewform

10. Biciklitúra határok nélkül, június 28–július
1.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
a helyi biciklitúrák sikerére való tekintettel 2018.
június 28. és július 1. között ismét megrendezi
határok
nélküli
biciklitúráját.
A
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!
Önrész: 100 gr/fő
JELENTKEZZETEK JÚNIUS 15-ig, a következő linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeknmGchpKSGWk4bRLmOKsjwoKZLCyTxqcVuG00o8TXpti5A/viewform

11. Lovas tábor 4 turnusban
Egyesületünk
ismét
szervez
lovas
tábort
Nagyszőlősön, a Szelíd Lovas Központban, négy
turnusban, július 2–27. között. Az ötnapos tábor
alatt szakemberek foglalkoznak majd a gyerekekkel,
programokat szerveznek nekik, melyek során
felejthetetlen
élményekkel
gazdagodhatnak,
játékosan fejlődhetnek. Jelentkezni 10 éves kortól
lehet a KMNE elérhetőségein. A helyek száma
korlátozott, így aki szeretne részt venni,
jelentkezzen minél hamarabb, legkésőbb május 25ig! A tábor költségeit a KMNE vállalja, a
résztvevők hozzájárulása 100 gr/fő, két gyermek
esetén 150 gr/két gyerek. Előnyben részesülnek
azok a jelentkezők, akiknek kevés lehetőségük van nyaralásra, ill. nem voltak az elmúlt
években lovas táborban, ezért kérjük, a jelentkezésnél tüntessék fel, hogy a jelentkező
gyermek hol nyaral még idén nyáron, ill. az elmúlt években vett-e részt lovas táborban.
Az alábbi linkre kattintva JELENTKEZZ!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-pq0g0yRG2-hVl5MpMPHpDbBwH8tsCsLvX4-FjhflRUDzw/viewform

12. Vízitúra (egynapos), július 7.
Egyesületünk újra megszervezi egynapos vízitúráját
2018. július 7-én, melyre szeretettel várjuk a
jelentkezőket!
Részvételi díj: 100 hr/család
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: május 30.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPx40IWV
vf5iH4pHO0lOaZc8-bP4bXR0ZFnHHutH9SpHfPw/viewform

13. Utazás Erdélybe, július 11–15.
Erdélyi utazást szervezünk július 11–15. között.
Előreláthatólag
Kolozsvárt,
Tordát
és
Gyulafehérvárt fogjuk meglátogatni. Ezen az
utazáson túljelentkezés esetén előnyt élveznek
azok, akik részt vettek a Magyar VagyOk online
vetélkedőn.
Jelentkezési határidő: június 30.
Részvételi díj: 100 gr/fő
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX
pWXklgbEGnExjrfBeTYRP4y2Pw9PwmzkxsoY
KZrSPdZ-_g/viewform

14. Kamaszprogram/Forma 1, július 28–29.
Július 28–29-én kamaszprogramot szervezünk,
egy szülő egy gyerekkel vehet részt rajta.
Korhatár: 10+ év
Az utazás 28-án lesz, szállást Erdőtelken kapnak
a résztvevők, 29-én pedig Mogyoródon
megtekintik a F1 Magyar Nagydíjat. Ezen az
utazáson túljelentkezés esetén előnyt élveznek
azok, akik a Magyar VagyOk online vetélkedőn
részt vettek.
Jelentkezési határidő: június 30.
Részvételi díj: 100 gr/fő
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8kagSmxW3uflFPB8GJHuadgwUQ1Q8MoYzXPtH29vhe8RGg/viewform

15. Vízitúra határok nélkül, augusztus 4–5.
2018. augusztus 4–5. között 4 napos vízitúrát
tervezünk Nagyszőlős–Vásárosnamény útvonalon.
Feltétel: biztos úszástudás, teherbíróképesség,
részvétel a július 1-jei egynapos túrán.
Önrész:100 hr/fő
Jelentkezési határidő: június 30!
Az alábbi linken lehet jelentkezni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU7I
1Ry7A2_N8FoyiIaWOzrX0yW9igLKtoShu5W594RoBQ3A/viewform
16. Nagycsaládosok helyzetének felmérése
Kedves nagycsaládos Barátunk!
Szeretnénk, ha Egyesületünk minél jobban megismerné tagjait, ezért összeállítottuk a
lenti linken megtalálható kérdőívet. Válaszaiddal segíthetsz nekünk abban, hogy pontosabb
képet kapjunk a tagság helyzetéről, szükségleteiről. A kérdőív anonim, vagyis nem kell
megadnod a nevedet, személyi adataidat. A valós eredmény elérése érdekében arra kérünk,
hogy a család csak 1 db kérdőívet töltsön ki. Kérünk, segítsd munkákat a kérdőív őszinte
válaszokkal való kitöltésével! Kérjük, legkésőbb május 30-ig töltsétek ki! Köszönjük!
A kérdőív itt található:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq7qtsEoVH9Za01TUPvXMw84Su13DYAdH
PWZsYvpm6V_a5CA/viewform

2018-as éves programtervezet

KMNE Lovasnap

MÁJUS
2018. 05. 26.

Nagyszőlős

JÚNIUS
2018. 06. 01–09. 01.
2018. 06. 02.

Déda
Péterfalva

Dédai tóparti pihenés
Nagycsaládos gyereknap
Péterfalván
Nagy Családi Vetélkedő, élő döntő 2018. 06. 03.
Külhoni családok napja

2018. 06. 08–10.

Apa-lánya kirándulás
Felvidéki utazás

2018. 06. 15–16.
2018. 06. 21–26.

Beregszász
Nyíregyháza

Apák napja

2018. 06. 22.

Kézműves/Nagycsaládos nap
Önellátó Nagycsalád Projekt
Biciklitúra határok nélkül

2018. 06. 23.
2018. 06. 29.
2018. 06. 28–07. 01.

JÚLIUS
Lovas tábor 4 turnusban (4x5nap) 2018. 07. 02–27.
Vízitúra (egynapos)

2018. 07. 07.

Utazás Erdélybe
(a családi vetélkedő nyereménye)
Kézműves/Nagycsaládos nap
Kamaszprogram/Forma 1.

2017. 07. 11–15.

Vízitúra határok nélkül
(UA, HU)
Kézműves/Nagycsaládos nap
Egri csillagok c. előadás, Agria
Színház
Augusztus 20-i tűzijáték (utazás
Budapestre)
Nyárbúcsúztató

Nagyszülők napja
Biciklitúra
Gyalogtúra
Vándorbölcső-átadás
Nyíregyházi állatkert
meglátogatása/fürdőzés

Nagycsaládos hétvége
a Kárpátokban
Honismereti kirándulás
Szüreti bál
Beregszászi félmaraton-futás

Házaspárok hétvégéje
Vándorbölcső-átadás
MunKaland
Disznóvágás

2018. 07. 21.
2018. 07. 27–29.

Gut

Nagyszőlős
Huszt–Nagyszőlős

Sárosoroszi
Mogyoród

AUGUSZTUS
2018. 08. 02–05.
2018. 08. 04.
2018. 08. 18. (esőnap:
08. 19.)
2018. 08. 20–21.

Visk
Beregszász, Amfiteátrum

2018. 08. 25.

Kovászó

SZEPTEMBER
2018. 09. 01.
2018. 09. 08.
2018. 09. 15.
2018. 09. 22.

OKTÓBER
2018. 10. 05–07.
2018. 10. 13.
2018. 10. 20.

NOVEMBER
2017. 11. 08–11.
2017. 11. 09.
2018. 11. 09.
2018. 11. 17.

Budapest

Sportnap

Bababörze
KMNE karácsonyi
ünnepségek/csomagosztások

2018. 11. 24.
DECEMBER
2017. 12. 01.
2017. 12. 15–17.

BESZÁMOLÓK
17. Elnökségi hétvége, április 6-8.
Április 6-8. között Egyesületünk elnökségi tagjai Polenán tartották meg elnökségi
hétvégéjüket.
A hétvégén a kikapcsolódás és csapatépítés mellett, soron következő programjainkat is
megtárgyalták. Egyesületünk 8 új tagcsaláddal gazdagodott.
18. Honismereti kirándulás
A honismereti kirándulások egyik nagy előnye a kikapcsolódás mellett, hogy megismerjük
saját környezetünket, szűkebb értelemben vett hazánkat, s hogy az milyen értékeket rejt
magában. Fontos, hogy ne csak külföldi nevezetességeket látogassunk meg, hanem előbb
azokat is megismerjük, melyek a közelünkben vannak, és talán többször elhaladtunk már
mellettük, de eddig nem ismertük a jelentőségüket, vagy nem fordítottunk kellő figyelmet
rájuk.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2018. április 7-én már többedik
alkalommal szervezett honismereti kirándulást. A résztvevők ezúttal a Beregszász–Huszt
útvonallal ismerkedhettek meg.
A kirándulás első állomása Csetfalva volt, ahol a kazettás mennyezetéről híres református
templomot tekinthették meg, mely igen nagy művészeti értéket képvisel, majd az ökumenikus
templomot, mely az organikus építészet egyik kárpátaljai műremeke.
A második megálló a Tiszaújlak mellett található Turul-emlékműnél volt, ahol betekintést
nyerhettek a Rákóczi-szabadságharcba és annak első győztes csatájába, mely az emlékműtől
nem messze zajlott 1703. július 14-én.
A kirándulók ezután a nagyszőlősi Perényi-kastélyt látogatták meg, ahol megismerhették a
Perényi család múltját is, s hogy az milyen hatást gyakorolt a vidék életére és történelmére. A
város másik nevezetessége a Kankó-vár romja, mely még ma is büszkén magasodik a város
fölé – ez volt a kirándulás következő célja. A vár maradványairól messze ellátni; ebben a
panorámában is gyönyörködhettek a résztvevők, s a földrajzi környezetet is részletesebben
lehetett tanulmányozni ebből a magasságból.
Nagyszőlős után Huszt irányába indultak, ahol megmászták a huszti vár romjait és
megismerhették annak történelmét. A napi program zárásaképpen pedig az Iza község mellett
található szarvasparkot látogatták meg, a gyerekek nagy örömére.

19. Gyalogtúra

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete április 14-ére gyalogtúrát szervezett.
Ezúttal az Elvarázsolt Vidék Nemzeti Park és sok más természeti látványosság felkeresésére
került sor.
53 fős csapatunk gyalogtúrája az Ilosvai járásban található, az Ilnyicka-patak partján fekvő
Ilonca faluból indult. Átkeltünk a Jalovoj patakon, és kezdetét vette a felfedezőút.
A találó nevet viselő nemzeti park
gyerekeknek és szüleiknek egyaránt
varázslatos
élményt
tartogatott.
Kárpátalja már eddig meglátogatott
természeti szépségei méltó sorát
bővítette az elénk táruló látvány. Utunk
elején rálátásunk nyílt a környező
településekre és hegyekre, köztük a
Buzsora csúcsra. Ezután beértünk a
hatalmas
nyírés
bükkerdők
rengetegébe, melyeket szebbnél szebb
tisztások tarkítanak. A környék
bővelkedik a látnivalókban. Úgy
alakult, hogy 18 km-esre sikerült a
gyalogtúránk.
Az egyik erdei tisztás nyugati csücskében rábukkantunk a Meghasadt-kő nevet viselő sziklára.
Ismét pazar látványban és élményben volt részünk. Ennél a résznél elidőztünk, megpihentünk,
megebédeltünk, a bátrabbak pedig a szikla tetejéről jól szemügyre vették a környéket. A járt
útról letérve az erdőrengetegen keresztül folytattuk utunkat visszafelé. A túra során
lehetőségünk nyílt megfigyelni a helyi állat- és növényvilágot. A meredek erdőkön,
patakokon keresztül vezető út végén végül visszatértünk Ilonca északkeleti részére, s a
településen áthaladva épségben, szép élményekkel gazdagodva elértük a kiindulási pontot.
A KMNE tervei között még több hasonló túra szervezése szerepel, szeretnénk minél többet
megmutatni szülőföldünk természeti kincseiből.
Köszönjük a túravezetést Baraté Viktor Márknak!

20. Horgász-suli
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
(KMNE) szervezésében április 20-án horgász-suli indult
Beregszászban. A horgász-sulira a beregszászi Tutu-tavon
került sor.
Az Egyesület egyik elnökségi tagja, Birta János vállalta
magára, hogy az érdeklődő gyerekeket és szüleiket bevezeti
a horgászat világába. Az első foglalkozásra hat fiú érkezett.
A halfogás ősi mesterségének elsajátítását az alapoktól
kezdték el a résztvevők. Első alkalommal a
horgászfelszerelés
és
a
tavainkban
élő
halak
megismerésével foglalatoskodtak az ifjú horgászinasok.
A horgász-suli folytatódik. A vállalkozó szellemű gyerekek

és szüleik többek között a horgászbotok típusaival, a horogkötéssel, a megfelelő csali
kiválasztásával, az orsótechnikával és egyéb horgásztudnivalókkal ismerkedhetnek meg.

21. Családi fürdőzés
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) április 21-én először szervezett
tagcsaládjai számára közös fürdőzést.
A Mezőkaszonytól 1,5 km-re található “SóstóTermál”
üdülőövezet
bizonyult
a
legcsaládbarátabb fürdőnek, így családjaink ezen a
gyönyörű napsütéses szombati napon 3 órát
tölthettek gyerekeikkel a sóstó által kínált
változatos medencékben.
Az épület alapvetően osztrák-magyar stílusban
készült, cukornád tetővel. A termálfürdő területén
gyönyörű tölgyfaerdő, szépen gondozott park,
frissen nyírt fű, virágokkal teleültetett sziklakert
fogadott bennünket, amint a kavicsos úton a fürdő
főépülete elé hajtottunk, melyen az “Ivancsóbirtok” felirat díszeleg, magyarul.
Összesen 186 fő jött el a programra. A gyerekek szüleikkel együtt csodálatos napot töltöttek
el a termálfürdő medencéiben.

22. Édesanyák Hete
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete április 30–május 6. között idén is
megrendezte az Édesanyák Hete programsorozatot, melynek célja az volt, hogy ezen a héten
kiemelten figyeljünk az édesanyákra, ünnepeljük meg és ajándékozzuk meg őket.
Pályázatot hirdettünk, melynek témája az
“Anyukámnak szeretettel” volt. A
pályázat keretében a gyerekeknek
valamit készíteniük kellett édesanyjuk
nak. Összesen 30 pályázat érkezett be
Egyesületünkhöz, ezek között voltak
kézműves alkotások, sütemény, kézzel
készített ajándék, fotómontázs, amelyet
szeretettel készítettek édesanyjuknak
gyermekeik.
A
jelentkezők
ajándékutalványt nyertek édesanyjuknak,
melyet
a
Beauty
Szalonban
használhatnak fel, illetve közös sütizést is lehetett választani.
Kézműves délutánt is szerveztünk, melyen Harapkó Marianna elnökségi tagunk segítségével
minden anyuka poncsót készíthetett magának.
Emellett minden pályázó egy közös családi fotózást kapott a Portré Stúdióban.

Május 3-án az édesanyák egy kellemes délutánt tölthettek el a Beauty Szalon wellness
részlegén. Ezen a délutánon 30 anyuka vett részt; szaunáztak, úsztak, napoztak, jókat
beszélgettek. Mindenki kipihenve, feltöltődve tért haza.

23. Elnökségi ülés
Május 4-én megtartottuk soron következő elnökségi ülésünket, 6 új tagcsaládot vettünk fel.
Megbeszéltük elmúlt programjainkat, amelyek sikeresnek mondhatók, hiszen majdnem
mindegyikre túljelentkezés van.

24. Utazás Lembergbe
Május 12-én a beregszászi római katolikus templomnál gyülekeztünk. Nagyon sokan voltunk.
Pontosan 5 órakor a három busz a 160 emberrel elindult Lemberg irányába. Az út kicsit
hosszadalmas volt, de mindenki nagy türelemmel és izgatottsággal várta a megérkezést.
Mikor megérkeztünk, a túravezetőnk már várt minket, s
elindultunk a városnézésre. Összesen 7 km-t
gyalogoltunk, és ez idő alatt rengeteg nevezetes
emlékművet és templomot látogattunk meg. A
városnézés után a cirkusz melletti hatalmas, árnyas
parkban pihentünk meg és fogyasztottuk el uzsonnánkat.
A kisebbek használatba vették a szép, modern játszóteret
is. A nap attrakcióját már mindenki izgatottan várta. A
cirkusz mindenkinek szenzációs élményt nyújtott. A
vízicirkusz után lassan a programnak is vége lett.
Azonban még hosszú út állt előttünk. A buszban a
hangulat nagyon nyugodt volt, hisz mindenki elfáradt a pörgős nap után. Este 10 után már
otthon is voltunk.
25. Vetőkrumpli-osztás
Barkaszi Ferenc nagycsaládos tagunk Impala nevű korai, sárga
héjú vetőkrumplit ajánlott fel a tagtársak részére. Összesen 23
családunk vehetett át egy-egy zsák krumplit.
Ferencnek ezúttal is köszönjük nagylelkűségét!
26. Kukoricaigénylés
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete tavaly
együttműködési szerződést írt alá a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók
Szövetségével, ennek keretében tárgyalások indultak a KMNE
tagcsaládjainak adandó vetőmagtámogatásról. Ennek keretében 80
tagcsaládunk részesült kukoricavetőmag-támogatásban.

FELHÍVÁSOK
27. KMNE vándorbölcső
Egyesületünk keresi a Czotter Andrástól, a magyarországi
Ágymester manufaktúra vezetőjétől kapott minőségi, fából készült
bölcsőnek, a KMNE vándorbölcsőjének új tulajdonosát. 4 hónapra
lehet megkapni ezt az igen praktikus és szép bútordarabot. A
KMNE szeretné átadni azt a következő családnak. A bölcsőre azon
családok pályázhatnak, akiknél szeptemberben fog megszületni a
gyermek.
Várjuk a jelentkezőket a vándorbölcsőre!
28. Gólyahír
Ezen program keretében szeretnénk azokat a tagcsaládjainkat köszönteni, akik
gyermekáldásban részesültek/fognak részesülni. Ezért szeretnénk megkérni mindenkit,
akiknek kisbabájuk született a közelmúltban, vagy gyermeket várnak, jelezzék nekünk, hogy a
baba születésekor köszönteni tudjuk őket, és át tudjuk adni a számukra készített kisebb
ajándékcsomagot.
29. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre
Kedves Tagcsaládjaink!
Ha valaki vágyik arra, hogy bizalmas, elfogadó légkörben,
őszintén elmondhassa a vágyait, örömeit, problémáit vagy bármit,
ami a szívén van, akkor keressetek minket bátran a
kmne2012@gmail.com címen.
A beszélgetés személyes. Munkatársaink a mentálhigiénés segítő
szakemberképzés végzett, illetve jelenlegi hallgatói.

INFORMÁCIÓK
30. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat!
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából folytatódik az Egyesületnél a megszokott
jogsegélyszolgálat. 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.
31. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
Már több mint 5 éve működik Egyesületünk, s
immár 598 családot tudhatunk 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, szólítsd meg a környezetedben
élő magyar nagycsaládokat és vigyél nekik jelentkezési lapot.
32. Éves tagsági díj
Az Egyesület 2012 szeptemberi megalakulása óta számos rendezvényt és programot valósított
meg tagjai számára, melyeket pályázatokból, adományokból sikerült finanszírozni. Az
Elnökség úgy határozott, hogy 2014-től kéri a tagcsaládok hozzájárulását az Egyesület
működésének biztosításához, ami éves tagdíj befizetésében nyilvánul meg. A tagdíj összege
2017. januárjától 50 hr/év/család, amit a KMNE irodájában lehet átnyújtani, vagy át lehet
utalni az Egyesület bankszámlájára. Akiknek anyagi nehézségei
vannak és problémát okoz a tagdíj befizetése, kérjük, jelezze írásban,
van lehetőség a tagdíj elengedésére.
Azok a családok, akik elmulasztják a tagdíj befizetését, inaktív
státuszba kerülnek (nem kapnak hírlevelet és értesítéseket)
mindaddig, míg a tagdíjat be nem fizetik.
33. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján
“Kétségben, bajban hívjon minket!”
Kárpátalján
jelenleg
két
telefonszolgáltatóhoz
(MTS
és
Kyivstar) tartozó számot lehet hívni,
melyek helyi tarifásak, tehát sokaknak
kedvezményes vagy akár ingyenes is
lehet.
A telefonos szolgálat hívószámai:
095-6008005 (MTS);
097-6008005 (Kyivstar).
A vonal túloldalán magyarul beszélő
szakemberek éjjel-nappal várják azon
bajba jutottak névtelen hívásait, akik lelki segítségre, tanácsra, biztatásra vágynak.
34. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban – MEGÚJUL!
Családi kör – hit, család, szeretet – a Kárpátaljai Magyar Nagyagycsaládosok
Egyesületének magazinműsora, minden pénteken 14 órától a Pulzus Rádióban.
Minden hét péntekén 14.00–15.00 óra között nagycsaládos műsort hallhatunk a Pulzus
Rádióban. Egy-egy kárpátaljai magyar nagycsalád bemutatása mellett érdekes, házastársi
kapcsolattal, gyermekneveléssel kapcsolatos témákat is feldolgoznak illetve felhívásaink és
beszámolóink is folyamatosan meg fognak jelenni. Pulzus Rádió az FM 92,1-en!!!
Ha valakinek bármilyen kérdése van, vagy témát javasolna, amiről szívesen hallana, jelezze
nekünk, igyekszünk foglalkozni vele; továbbá ha valaki szívesen bemutatná családját, az ő
jelentkezését
is
szívesen fogadjuk.
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