KMNE HÍRLEVÉL
2018/06. szám
2018. december
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK:
1. KMNE karácsonyi ünnepségek, december 16.
2. VII. Nagycsaládos nap, január 12.
3. Sísuli, január 10., január 26.
4. Templomtúra, január 19.
5. Helyi összekötők találkozója, február 2.
6. Házasság hete alkalmából színház, február 9.
7. Házasság hete alkalmából fürdőzés, február 10.
8. Sportnap, február 23.
9. Úszásoktatás
10. Útlevél-, ösztöndíj- és fogászati pályázatok
11. Igényfelmérés klubokra
12. 2019-es éves programtervezet
BESZÁMOLÓK
13. Biciklitúra, szeptember 8.
14. Gyalogtúra, szeptember 15.
15. Nyíregyházi kiránduláson a nagycsaládosok, szeptember 22.
16. Beregszászi Jótékonysági Félmaraton, szeptember 22.
17. Nagycsaládos hétvégék a Vadvölgy panzióban, augusztus 31-szeptember 2.,
szeptember 14-16.,szeptember 28-30.
18. Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban, október 5-7.
19. Honismereti kirándulás, október 13.
20.Szüreti bál, október 21.
21. Kukoricaosztás, október 26.
22. Elnökségi ülés, november 2.
23. Integrált prevenciós program fiatalok számára Kárpátalján
24. Házaspárok hétvégéje, november 8-11.
FELHÍVÁS
25. KMNE vándorbölcső
26. Gólyahír – jelentkezzetek!
27. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre
28. Kárpátaljai vendégházak minősítése
INFORMÁCIÓK
29. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat!
30. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
31. Éves tagsági díj
32. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján
33. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban

GÓLYAHÍR
Király Lászlónak és Katalinnak megszületett
harmadik gyermeke, Karina! 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 karácsonyi ünnepségek, december 15-17.
Az elmúlt évekhez hasonlóan nagycsaládos karácsonyt szervezünk,
amire idén december 16-án kerül sor Beregszászban a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában.
Lehetőség szerint
most is szeretnénk cipősdobozokat ajándékozni.
Amennyiben szeretnétek cipősdoboz ajándékot kapni,
jelezzétek
az alábbi űrlap kitöltésével.
A csomagokat a messzebb lakók nem csak a
rendezvényen vehetik át!
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx4C6NPsOpgDFtcenvgaBjuqaWRmu6_7H2e
Vyfi0Dqu9j7lw/viewform
2. VII. Nagycsaládos nap, január 12.
Szeretnénk meghívni Téged és kedves Családodat a KMNE 2019. január 12-én
megrendezendő VII. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Napjára. A rendezvénynek ismét a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont. Vendégünk lesz Novák Katalin
családokért felelős államtitkár asszony, előadást tart Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai
Szent Ferenc Alapítvány vezetője. Fellép a MintaPinty gyerekzenekar és a 4 For Dance
tánccsoport. Részletes programmal, meghívóval később jelentkezünk.
Jelentkezz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexuF2pG45iWo7AryR17PDXCckdDpt
guWRMo0SHni0Qa_SIvw/viewform
3. Sísuli, január 10., január 26.
A téli sportok szerelmeseinek is kedvezünk,
ugyanis sítúrára invitáljuk azokat a tagcsaládokat,
akik szeretik a telet, szeretnek a családdal közös,
aktív szórakozásban részt venni.

A programot Sísuli néven hirdette meg az Egyesület.
További információkat a későbbiekben közlünk.
Tervezett önrész: 50 hrn/fő
Amennyiben szeretne részt venni, de nem tudja, vagy csak részben tud hozzájárulni a
programhoz, ez esetben egyéni írásbeli kérelme elbírálásra kerül.
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
Jelentkezz:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFQvIqpZ2tFKUicPcIIM6zcR1yKQxZ1ZKGLCr3sfrfCy6hA/viewform
4. Templomtúra, január 19.
Kedves Nagycsaládosok! Arra gondoltunk, hogy az ökumenikus imahét keretében ti is
szervezhetnétek a saját településeteken egy közös családi templomlátogatást, mely során az
összes felekezet templomába ellátogathatnátok.
Jelentkezz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQFg2ItYeuCzUMxWhqAdTyXpK5LpfE8riYCgaIcG_S82HCg/viewform
5. Helyi összekötők találkozója, február 2.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szeretné, ha minden nagycsaládoshoz
eljutnának hírei, lehetőségei, 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. Az összekötők szerepét vállaló
önkéntesek számára találkozót szervezünk, ahol megoszthatják velünk ötleteiket, részletesebb
információkat kaphatnak tevékenységünkről, programjainkról. A találkozó időpontja: 2019.
február 2.
Jelentkezni a KMNE elérhetőségein lehet. Mindenki jelentkezését szeretettel várjuk!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjWAyORhw4_cfbcvyrKTsIbNJjb4u_erAmQ
MzRbmyrd1-zYA/viewform
6. Házasság Hete alkalmából színház, február 9.
A Házasság Hete alkalmából a házaspároknak közös színházi látogatást tervez a KMNE
2019. február 9-re. Az előadás helyszínéről és a további részletekről később adunk
tájékoztatást.
Önrész: 30 hr/fő
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxsiCZGlyESptc4goprLM4W7vdJd3gqZs5r9u
P8ARdvV4TRA/viewform
7. Házasság hete alkalmából fürdőzés, február 10.
A cél: a házasság népszerűsítése
Ahhoz, hogy a programon részt vehessetek, kérünk tőletek egy rövid leírást
megismerkedésetekről! Az írásokat a kmne2012@gmail.com email címre várjuk, kérjük,
tüntessétek fel rajta a vezetéknevet és az azonosítószámot.
A Házasság hetével kapcsolatos pontos programot a későbbiekben tesszük közzé. Ennek
keretében közös fürdőzést tervezünk a házastársak számára.

8. Sportnap, február 23.
A tavalyi év nagy sikerére való tekintettel 2019-ben is szervezünk tagcsaládjaink számára
családi sportnapot. Igazán élménydús, csapatépítő napot szeretnénk
tartani kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A programról bővebben
később közlünk információt.
Tervezett önrész: 30hrn/fő
Amennyiben szeretne részt venni, de nem tudja, vagy csak részben tud
hozzájárulni a programhoz, ez esetben egyéni írásbeli kérelme
elbírálásra kerül.
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkCPpsD46JrafhYvl1qJ51H2QYuMTLJCB1OWqxx_2y5ebGg/viewform?fbclid=
IwAR15vXqQqOOiwzT7ZdluZQCUFjhV_vlTh3dZ76RhkPYSNvCjF5SPZIJPhpI

9. Úszásoktatás
A KMNE úszásoktatást hirdet TAGCSALÁDJAI számára!
Kötelező: úszósapka, úszódressz (az úszószemüveget a KMNE biztosítja)
Az oktatás során 8 fővel tudunk egyszerre foglalkozni
Tervezett önrész: 130 hrn/fő
Amennyiben szeretne részt venni, de nem tudja, vagy csak részben tud hozzájárulni a
programhoz, ez esetben egyéni írásbeli kérelme elbírálásra kerül.
A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ4pe0v3YR3Xe7YKxBHpm1St7DTLpum5Y
_ELSvBPukY9wdA/viewform?fbclid=IwAR0UZLq_iqqVzbVAcYif3y2XzELg54qTqivMIHBb4ZAy70Sq1SX-oc_DOw
10. Útlevél-, ösztöndíj- és fogászati pályázatok
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
szeretne támogatást nyújtani azon tagcsaládjainak,
akiknek a gyermekei szak- vagy felsőoktatásban részesülnek és az ezzel kapcsolatos
költségek kifizetése problémát jelent számukra.
Pályázati adatlap ösztöndíjhoz:
https://docs.google.com/document/d/1gJ6FHqlPwWNwkUA9aIXP0QY91FLC3U0X2QryG77mCU/edit
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete támogatásban részesítheti azon
tagcsaládjainak útlevél díját akik a 2019-es év folyamán készíttetik el az ukrán határ

átlépéséhez nélkülözhetetlen utazási okmányt. A támogatás összege az ukrán állami
okmányirodában készített biometrikus úti okmány normál ügyintézési díját fedezi (jelenleg ez
580.00 UAH), amely a benyújtott befizetési számla és az átvételi elismervény felmutatása
után kerül kifizetésre. A támogatás a meglévő keretösszeg erejéig tart.
Pályázati adatlap útlevél elkészítési díjának támogatására:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWbuEIx8G4yW66ascQxfWexDm7cCVIsEqTD6yKBYrVZKazw/viewform
https://docs.google.com/document/d/1ZmNNfGxlHwNbe0KsVAo59UyzHBpZ2SFkcj1QyQz
v31g/edit
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
szeretne támogatást nyújtani azon tagcsaládjainak,
akiknek a fogászati költséginek kifizetése akadályt
jelent.
Jelentkezés fogászati kezelés támogatásához:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWHp
Ca9CfEFRUDpGbhRUXXWT2EAbqZjnOX0MU03
5mQjyLOjQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1VzeLOqk-mXGtkvGCA_vWniRsgMlTVIZCqTNusQ9BII/edit

11. Igényfelmérés klubokra
2018-ban újra elindultak Egyesületünknél a klubfoglalkozások, amelyek nagyon jól
működnek. Az eddigiek mellett most újabb klubok ötletei merültek fel, amelyekre az
igényfelmérést az alábbi linken találjátok:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ467cmsKws8lfh6iOe04-g8B4x2c98mdT9MICLcrAyaJUA/viewform
13. 2019-es éves programtervezet
A következő évben a programokra való jelentkezéseket abban az esetben fogadjuk el, ha
családi fotót is küldenek hozzá, valamint beküldik az egyházi házasságról szóló igazolást is.
Túljelentkezés esetén a jelentkezés és az
önrész befizetésének időpontja alapján
választjuk ki a résztvevőket; előnyt
élveznek azok, akik előző évben hasonló
programon nem vettek részt.
Közreadjuk ezért az egész éves
programtervet, hogy mindenki el tudja
dönteni, melyik programra jelentkezik.
Az elnökség döntése értelmében a
programokra való jelentkezésnél 10%-os
önrész befizetését kérjük.

KMNE 2019-es évi programtervezete
№

Programok
megnevezése

Dátum

Helyszín

Jelentkezési link:

JANUÁR
https://goo.gl/forms/lHFUZ2D8c
RpLsoWB3

Sísuli

2019.01.10.

Kárpátok

VII. Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládos Nap

2019.01.12.

https://goo.gl/forms/UyBwzZD0
Beregszász, II.RFKMF zs77ospK2

Ökumenikus imahét,
Templomtúra

2019.01.19.

https://goo.gl/forms/uw2GLNIm
zi3t8KVc2

Sísuli

2019.01.26.

Kárpátok

https://goo.gl/forms/lHFUZ2D8c
RpLsoWB3

Helyi összekötők
találkozója

2019.02.02.

Beregszász

https://goo.gl/forms/cZPElviND
kEb1GIE2

Színházi előadás a
Házasság Hetében

2019.02.09.

Beregszász

https://goo.gl/forms/btnXuENlX
WQk7gey1

Házaspáros fürdőzés a
Házasság Hetében

2019.02.10.

Mezőkaszony

Házasság Világnapja,
Országház

2019.02.15-17.

Budapest

Sportnap

2019.02.23.

Karácsfalva

Ösztöndíj-, fogászati és
útlevélpályázat kiírása
FEBRUÁR

Későbbiekben
FELHÍVÁS

https://goo.gl/forms/4LkcuYR51
CAoQLpb2
https://goo.gl/forms/xWHnouITa
oDiKKTE3

Úszásoktatás megkezdése
MÁRCIUS
Bababörze

2019.03.02.

Beregszász

Vetőmagosztás

2019.03.04-10.

Kárpátalja

Önkéntes munka a
Vadvölgyben

2019.03.8-10.

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc
megünneplése; kézműves
pályázat

2019.03.15.

Kamaszprogram, Terror
Háza Múzeum
meglátogatása

2019.03.16.

https://goo.gl/forms/QCExPcrf
m5dw936g2

MunKaland

2019.03.22

https://goo.gl/forms/XZIHmzBk
TSMhzTDt1

Integrált prevenciós
program, zárókonferencia

2019.03.22.-23.

https://goo.gl/forms/DhAq6vtdII
OgXtzF2

Vadvölgy Panzió

Lembergi Opera,
kirándulás

2019.03.23.

Nagy Családi Vetélkedő I.
forduló

2019.03.30.

https://goo.gl/forms/lzEBM20O
O8cL30CN2
Online

Vándorbölcső-átadás
ÁPRILIS
Elnökségi hétvége

2019.04.05-07.

Horgászsuli

2019. 04.12.

https://goo.gl/forms/KNpOYknd
J3rEROLG3

Honismereti kirándulás

2019.04.13.

https://goo.gl/forms/cFldSFbkR
kFyjKaj2

Gyalogtúra

2019.04.27.

https://goo.gl/forms/DbAbbO0x
93lLERTO2

Nagy Családi Vetélkedő II.
forduló
2019.04.27.

Online

MÁJUS
Későbbiekben
FELHÍVÁS

Édesanyák Hete

2019.04.2905.05.

Édesanyák Hete meglepetés program

2019.05.03.

Lembergi Cirkusz,
kirándulás

2019.05.11

Apa-fia kirándulás

2019.05.17.-19.

Dunaszerdahely,
focimérkőzés

KMNE Lovasnap

2019.05.25.

Nagyszőlős

Nagy Családi Vetélkedő,
élő döntő

2019.05.26.

Beregszász

Dédai tóparti pihenés

2019.06.0109.01.

Déda

Nagycsaládos gyereknap
Péterfalván

2019.06.01.

Péterfalva

Anya-lánya kirándulás

2019.06.14-16.

Debrecen,
Kerekerdő
élménypark, Aquaticum
fürdő

Apák Napja, meglepetés
program

2019.06.21.

Nyíregyházi kirándulás,
állatkert/fürdőzés

2019.06.22.

https://goo.gl/forms/SIfPrLfzLW
YqcwH53

Önellátó Nagycsalád
Projekt

2019.06.28.

https://goo.gl/forms/jrhM6m8Qi
zJzV9J73

Biciklitúra határok nélkül

2019.06.27.06.30.

Kárpátalja

Későbbiekben
FELHÍVÁS

Lemberg

https://goo.gl/forms/eAXNHEA2
62w8Wkw12
Későbbiekben
FELHÍVÁS
https://goo.gl/forms/l3B3prjtZua
OMlWX2

JÚNIUS

Vándorbölcső-átadás

https://goo.gl/forms/WnKpm8R
ASAh62S5s1
Későbbiekben
FELHÍVÁS
Későbbiekben
FELHÍVÁS

Tisza-tó

https://goo.gl/forms/ikn7KF9l7C
CHNhB92

JÚLIUS
Lovastábor 4 turnus
(4*5nap)

2019.07.01-28.

Vízitúra (egynapos)

2019.07.06.

https://goo.gl/forms/JGMFsTnP
3XH1b4lg1

Kiskamasz-felvilágosítás
10-14 éves fiúknak,
lányoknak, külön
csoportokban

2019.07.07-10.

https://goo.gl/forms/AISyqwilVy
kLG8TA2

Utazás Lengyelországba
(Krakkó)

2019.07.11-14.

Családi vetélkedő nyereménye

KMNE “Road show, Csap

2019.07.20.

Csap

https://goo.gl/forms/wochcPrU
Mypj1mIe2

KMNE "Road show", Visk 2019.07.27.

Visk

https://goo.gl/forms/wochcPrU
Mypj1mIe2

Nagyszőlős

https://goo.gl/forms/Y2tg9yVFs
ou4fi8k1

AUGUSZTUS
https://goo.gl/forms/hCqaG7Xz
ca1n7oIk2

Vízitúra határok nélkül

2019.08.01-04.

Forma1 Magyar Nagydíj

2019.08.04.

Önkéntes nap

2019.08.10.

Nyíregyháza, Aquarius

KMNE "Road show",
Rahó

2019. 08.17.

Rahó

https://goo.gl/forms/wochcPrU
Mypj1mIe2

Szent István király és az
államalapítás ünnepe,
ehhez kapcsolódó
kézműves pályázat

2019.08.20.

Nyárbúcsúztató

2019.08.24.

Kovászó

https://goo.gl/forms/FrCAwwGy
UTlmQxGB2

KMNE "Road show",
Aknaszlatina

2019.08.31.

Aknaszlatina

https://goo.gl/forms/wochcPrU
Mypj1mIe2

Későbbiekben
FELHÍVÁS

SZEPTEMBER
Nagyszülők Napja

2019.09.01.

https://goo.gl/forms/PePGGKAj
LoNJBGVA2

Biciklitúra

2019.09.07.

https://goo.gl/forms/Yaebrk6W
Bm1xsuM63

Gyalogtúra

2019.09.14.

https://goo.gl/forms/d0bv6g5T1
YroAEM33

KMNE tisztújító közgyűlés 2019.09.15.
Nyíregyházi kirándulás,
állatkert/fürdőzés

2019.09.21.

https://goo.gl/forms/KgniAqEde
hDwCuz82

Szüreti bál

2019.09.28.

https://goo.gl/forms/g6BJ97Tva
AaHMen12

Jótékonysági félmaraton
Vándorbölcső átadása
OKTÓBER

Nagycsaládos hétvége a
Kárpátokban

2019. 10. 04.-06. Kárpátok

Aradi vértanúk – nemzeti
ünnep

2019.10.06.

Honismereti kirándulás

2019.10.12.

Elnökségi ülés (2020-as
programterv elkészítése)

2019.10.15.

Bababörze

2019.10.19.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc; kézműves
pályázat

2019.10.23.

https://goo.gl/forms/U6GPjwXD
cWUxP9g23

https://goo.gl/forms/5c7TIiHb0d
Nnp3Ik1

NOVEMBER
Házaspárok hétvégéje

2019. 11. 8-10.

https://goo.gl/forms/y46KR0cIs
DqxhwCC3

Munkaland

2019.11.16.

https://goo.gl/forms/BAKQHyF8
VqRp25ss1

Sportnap

2019.11.23.

https://goo.gl/forms/ylQGLInT8
HH3TpVf2

DECEMBER
Riprotkötet kiadása,
könyvbemutató

2019.12.07.

KMNE karácsonyi
ünnepségek

2019.12.14-15.

https://goo.gl/forms/P14O3i6JI2
spaHbD2

Vándorbölcső-átadás

BESZÁMOLÓK
13. Biciklitúra
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a korábbi években megrendezett sikeres
biciklitúrákra való tekintettel úgy döntött, hogy idén ősszel is megszervezi azt. A programra
az Egyesület tagcsaládjai jelentkezhettek. Ez alkalommal összesen 7 család vett részt rajta, 25
fővel. A túra szeptember 8-án délelőtt 9 órakor indult az Egyesület irodájától. Az első
állomás a kishegy alatt található emlékműnél volt, ahol 1890-ben feltártak egy honfoglalás
kori lovas sírt. Innen került elő a ma a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött beregszászi
süvegcsúcs. Itt egy rövid áhítattal Isten
áldását kértük az útra.
A következő megállónál, Muzsalyban
megtekintettük a romtemplomot. A
templom és környéke gyalogosan
megközelíthető, mivel szépen le van
kaszálva a fű. A gyerekek döbbenten
vizsgálták az ásatások során előkerült
emberi csontokat. Egy kis séta és étkezés
után újra kerékpáron folytattuk utunkat.

Harmadszorra Borzsován álltunk meg, a Borzsa folyó partján. Itt hosszabb pihenőt tartottunk.
A gyerekek nagyon élvezték a napsütést és a sekély vízben való pancsolást. A Borzsa vize
még most, ősz elején is meglepően meleg volt. Ide hozták ki nekünk Váriból a finom töltött
káposztát. Ezúton is köszönjük szépen nekik! Tele hassal és megújult energiával, könnyedén
tekertünk el Váriba, ahol a gyermekek legnagyobb örömére jól megérdemelt fagyizás
következett. Váriból Gecsébe földúton haladtunk, ahol az ifjúság nagyon élvezte, hogy
forgalom hiányában szabadon bringázhat. A faluba beérve sajnos véget ért a verőfény, a
helyét egy hirtelen jött zivatar vette át. Mivel azonban Gecsében rendkívül vendégszerető
emberek laknak, nem okozott gondot, hogy felmentünk az Asztalos családhoz, akik
ismeretlenül is süteménnyel, gyümölccsel és törölközővel fogadtak minket. Ezúton is
fogadják hálás köszönetünket! A Jó Isten áldását kérjük az egész családra!
A túra további részén az időjárás újra derűsre fordult. Macsolán keresztül bicikliztünk vissza
a túra kiindulópontjára és egyben úti célunkhoz, Beregszászba.
14. Gyalogtúra
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2018. szeptember 15-én tartotta az idei év
második gyalogtúráját. Tavaszi túránkon az Elvarázsolt Nemzeti Park területén barangoltunk,
s ennek nagy sikerén felbuzdulva most még merészebbre vállalkozott a csapat, mégpedig a
Pokolbérc meghódítására.
A Pokolbérc az Uzsoki- és a Vereckei-hágó által határolt Beregi-Határkárpátok legmagasabb
pontja, ukrán nevén Pikuj hegycsúcs (1 408 m).
Csapatunkkal a korai órákban keltünk útra, s másfél órával később megérkeztünk
Beregsziklásra, túránk kiindulópontjára. Túravezetőnk, Horváth Zoltán indulás előtt rövid
ismertetőt tartott, aztán harmincöten nekivágtunk a
hegynek, hogy elérjük a Pikuj csúcsát.
Velünk tartott Pataki János, a Kárpát-medencei
Családszervezetek elnöke is, fiával együtt.
A felfelé vezető út nem volt könnyű, de egymást
segítve, biztatva egyre közelebb kerültünk
célunkhoz. Félúton egy tisztáshoz értünk, ahol
mindenki
megpihenhetett
egy
kicsit
és
elfogyaszthatta úti elemózsiáját. Túravezetőnk
megmutatta a gyerekeknek, hogyan kell használni
az iránytűt, illetve elmondta, mit kell tennünk
abban az esetben, ha eltévedünk.
Továbbindulva a legnehezebb szakaszhoz értünk,
de egymást segítő kezekkel, olykor már-már
feladva, csapatunk végül teljes összhangban elérte a
Pokolbérc csúcsát. Hálaadásul közösen elénekeltük
a magyar Himnuszt. A csúcson a nehézségekért
csodálatos látvány kárpótolt minket, de nem
élvezhettük sokáig, mert hamarosan felhők
borították be a tájat. A lefelé vezető út sem volt könnyű, hiszen eleredt az eső, így még
nagyobb koncentrációt igényelt. Ugyanúgy egymást segítve, néhány kisebb pihenővel, lassan
ereszkedtünk lefelé. Az eső végül elállt, így az utolsó néhány kilométeren még

gyönyörködhettünk a kimagasló hegycsúcsokban. Több mint tizenkét kilométer megtétele
után értünk vissza Beregsziklásra.

15. Nyíregyházi kiránduláson a nagycsaládosok
Szeptember hónap egyik hétvégéjén Egyesületünk tagcsaládjaival két programon vehettünk
részt. 22-én, szombaton 100 fővel a nyíregyházi állatkertbe, további 50 fővel pedig az
ugyancsak nyíregyházi Aquarius élményfürdőbe látogattunk el.
Az Állatpark egy természetes, szinte háborítatlan környezetben kapott helyet egy tölgyerdő
mélyén. A 30 hektáros területen világrészek fogadják a látogatókat, hogy végigjárhassák a
Földet, megfigyelhessék, miként élnek a világ különböző vidékein az állatok. A sokszínű
állatvilág több mint 500 faja és több
mint 5000 egyede él itt, melyek között
olyan
különlegességekkel
találkozhattak családjaink, mint a fehér
tigris, az afrikai elefánt, a komodói
sárkány, az indiai orrszarvú, a
jegesmedve, a homoki tigriscápa és a
nyugati síkvidéki gorilla. Akik
kíváncsiak volt a bájos madagaszkári
makikra,
felkeresték
a
Tarzan
ösvényén elterülő majomerdőt. A
majomerdőben gyűrűsfarkú makik
járnak-kelnek a vendégek között. A
nap egyik legjobban várt eseménye a fóka show volt. A fókákkal úgynevezett pozitív
megerősítéssel dolgoznak az oktatók, azaz haldarabokkal jutalmazzák őket egy-egy jól
sikerült gyakorlat után. A gyerekeknek igazán nagy élmény volt meglátogatni azokat az
állatokat, amelyeket eddig esetleg csak képről ismertek, vagy csak meséből hallottak róluk.
Ezzel egy időben másik csapatunkkal az élményfürdő adta lehetőségeket élveztük ki. A
multifunkciós fürdő kínálata a térség fürdőkultúrájával összhangban van, így családi
programok alkalmas helyszínéül szolgál, kialakításával és szolgáltatásaival több generáció
együttes pihenését, kikapcsolódását biztosítja. A fürdő épületében a medenceterek felett
kialakított galériák Sóstógyógyfürdőre és a tó szép természeti környezetére biztosítanak
kilátást. Rengeteg csúszda várta a gyerekeket és a felnőtteket, amit nagy élvezettel ki is
próbáltak. A kicsit borús idő ellenére a gyógyfürdő és annak meleg vize tökéletes feltöltődést
és kikapcsolódást jelentett a családok számára, a közös medencézés emellett alkalmas volt új
ismeretszerzésre, beszélgetésekre is. A nap végén mindenki csodás élményekkel tért haza.

16. Beregszászi Jótékonysági Félmaraton, szeptember 22.
Több mint félezren futottak szombaton a Beregszász melletti Makkosjánosiban az
Ökumenikus Segélyszervezet által szervezett 4. jótékonysági félmaratonon, amelyen részt
vett Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, a szervezet önkéntese.A segélyszervezet 1353-as
mezét viselő futók Gyurta Dániel vezetésével vágtak neki a jótékonysági futóversenynek,
amelyet Lévai Anikó, a szervezet jószolgálati nagykövete indított el a település Barna
György stadionjából. A félmaratoni 21,5, valamint a 10 és 5 kilométeres távra vállalkozók
mellett a környék 11 iskolájából több mint 200 gyermek jelentkezett a 3 kilométeres és a 800

méteres távra. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete is indított csapatot a 800
méterre; 5 családból indultak résztvevők, akik nagyon ügyesen teljesítették a távot.
A beregszászi félmaratonnak fontos szerepe van a jótékonykodásra való figyelemfelhívás és
az összefogás erősítése szempontjából is.
Az ügyes résztvevők a szép teljesítményért sporteszközöket kaptak ajándékba.

17. Nagycsaládos hétvégék a Vadvölgy panzióban
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén a Nagybereznai járásban megvásárolt
egy panziót. Adottságainak köszönhetően a panzió tökéletes kikapcsolódást jelent az
odaérkező családok számára.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően Egyesületünk három ingyenes
hétvégét tudott biztosítani tagcsaládjai számára a Vadvölgy panzióban. Hétvégenként 50 fő,
összesen százötven fő vett részt a programban.
A három hétvége augusztus 31-szeptember 2., szeptember 14-16. és szeptember 28-30. közé
esett. A panzióba péntek délután együtt indultak el a családok, közös busszal. Útközben
megnézték a nevickei várat. A Vadvölgy panzióban finom vacsorával várták a csoportot. Az
első este ismerkedéssel indult, a gyerekek a játszószobát vették birtokba, a nagyobbak
pingponggal és beszélgetéssel töltötték az estét. Második nap reggeli után a családok
elindultak az ezeréves tölgyhöz, de
útközben még megálltak az Árpádvonalnál.
Az este fürdőzéssel és orosz
szaunával telt, ahonnan mindenki
felfrissülve ért vissza.
Harmadik nap útra kelt a csapat;
felmásztak a közeli hegy tetejére,
ahonnan gyönyörű kilátásban volt
részük.
Finom
ebéd
után
élményekkel telve indultak haza.

Útközben a gyerekek nagy örömére megtekintették a rónafüredi vízesést.
Köszönet a program támogatásáért Novák Katalinnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
család- és ifjúságügyért felelős államtitkárának.
18. Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban, október 5-7.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete október 5-7. között immár hetedik
alkalommal szervezett nagycsaládos hétvégét tagcsaládjai számára. A programon minden
tagcsalád részt vehetett, csak időben kellett jelentkezni. Összesen 30 család élt ezzel a
lehetőséggel, ami 160 főt jelentett.
A hétvégi kikapcsolódás pénteken délután vette kezdetét, amikor a buszok elindultak a Zúgó
településen található Natalia Hotelbe. Az utazás nagyon kellemesen telt, mivel már régi
kedves
ismerősökkel
utaztunk együtt. A gyors
beköltözést követte a
finom vacsora.
A hétvégét elnökségi
tagjaink, Birta János és
Szűcs Zoltán nyitották
meg, ismertetve a ránk
váró
programokat.
Gyermekeink
között
nagyon sok kis tehetség
is található, így a
megnyitón Hájas Dávid
és
Bárdos
Tamás
hegedűelőadását
hallhattuk, valamint Kurmai Kincsőtől egy népi mesét. Az estét a felnőttek tartalmas
táncházzal töltötték Szilágyi László és Gabriella vezetésével, a gyerekeknek pedig mesét
vetítettek.
Szombat délelőtt a fő előadást Laskoti Zoltán tiszteletes tartotta: Bizalom a családban.
Kommunikácó, amivel elérhető ez a bizalom címmel. Mindenkit nagyon magával ragadott az
előadás, mivel olyan játékokat is bemutatott, melyekkel a családtagok egymásba vetett
bizalmát erősíthetjük, továbbá a beszédét azzal tette interaktívvá, hogy kérdéseket is feltett,
melyekre a közönségtől várta a választ. Még a gyerekek is érdeklődve hallgatták végig.
A hétvége második napján a gyerekek kedvükre válogathattak a jobbnál jobb programokban:
Tihor Melinda a kisebb gyerekeket foglalkoztatta, ebéd után mesét hallgathattak Kurmai-Ráti
Szilvia előadásában, kipróbálhatták a lézerharcot és az íjászatot, de az udvar területén
felállított trambulint sem hagyták parlagon a
gyerekek. Délután bábelőadást nézhettek a
mátyfalvi Palántás bábcsoport előadásában A
szeretetre vágyó süni címmel. Ezenkívül
foglalkozást tartottak az Egyesület klubjai is:
a kézműves és az ifiklub, a robotika és a
baba-mama klub, valamint az édesanyák
klubja. Az estét római katolikus szentmise
zárta.

Vasárnap a reggeli után a reformátusok istentiszteleten vehettek részt. Ezt követte a hétvége
záró programja: kirándulás a Sipot-vízeséshez. Fél óra buszozás után érkeztünk meg a
helyszínre, ahonnan gyalog folytattuk utunkat az emelkedőn. A táj szépsége mindenkit
elvarázsolt. A kellemesen meleg őszi időben úgy tettük meg a távot, hogy észre sem vettük.
Nemcsak a vízesés volt szép látvány, hanem a gondozott erdő is, ami körülvette.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a KMNE-nek és Magyarország kormányának, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a lehetőségért, hogy ilyen élménydús és emlékezetes programon
vehettünk részt.
19. Honismereti kirándulás, október 13.
A nagycsaládosok egy csapata október 13-án honismereti kirándulásra indult. A program a
reggeli órákban kezdődött. A beregszászi indulást követően a munkácsi várat kerestük fel,
mely Kárpátalja legjobb állapotban
fennmaradt erődítménye, valamint a
térségbe érkező külföldi és belföldi turisták
közkedvelt kirándulóhelye. Körbejártuk a
várudvart és a kiállítótermeket, majd rövid
szabadprogram
után
folytatódott
a
kirándulás.
A következő állomás az Ungvár mellett
található Nevicke települése volt. A
nevickei vár romjaihoz kisebb túrával
jutottunk fel, erdei környezetben. A
legfiatalabbak is derekasan helytálltak,
megküzdöttek a szintemelkedéssel. Az
egykori erődítmény romos, megviselt falai
ma is hirdetik a történelem viharos századait. A 260 méter magas várhegy tetejéről gyönyörű
kilátás nyílt az Ung-folyó és a Vajda-patak völgyére. Visszatérve az autóbuszhoz a program
következő állomásáig mindenki elfogyasztotta jól megérdemelt uzsonnacsomagját.
A nap zárásaként meglátogattuk a Perecsenyi járásban festői környezetben található
Schönborn-parkot, melyet a közelmúltban újítottak fel. A parkban található egy mesterséges
tó, melynek körvonala az Osztrák Magyar Monarchia 1872-es kontúrját formázza, a tópart
közelében ezenkívül helyet kapott Ferenc József császár és Erzsébet (vagy ismertebb nevén
Sissi) királyné szobra is.
Késő délután a kirándulók élményekben gazdagon tértek haza Beregszászra.
20. Szüreti bál, október 21.
Gyermekek és szüleik ropták együtt a táncot, népdalokat énekelve őrizték a hagyományokat,
így ünnepelték meg a szüreti munkálatok lezárását. A kárpátaljai nagycsaládosok számára
kevés olyan lehetőség akad, ahol a nagycsaládok kulturált keretek között tudnak
kikapcsolódni.
Egyesületünk
tevékenységével ezen igyekszik változtatni
és olyan programokat és közösségi
alkalmakat
szervezni,
amelyek
kimondottan a nagycsaládokat célozzák
meg.
Október
21-én
első
alkalommal
szervezetek
szüreti
mulatságot
a

nagycsaládosok számára, melyre a Helikon Hotelben került sor. Az eseményen közel 280-an
vettek részt.
Török Dénes, a Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesületének elnöke ünnepi beszédében
köszönetet mondott a szervezői csapatnak és az önkénteseknek azért, hogy megvalósulhatott
a rendezvény. Kiemelte, hogy bár az országban elég sok olyan atrocitás éri a magyar
közösséget, amelyek szomorúságra adhatnak okot, mégis ebben az időszakban is szükségesek
az olyan programok, melyek megerősíthetik az itt élő embereket, és egy kis időre feledtetik
velük a hétköznapok nehézségeit. Hangsúlyozta, hogy most az a legfontosabb, hogy a magyar
közösség összetartson, tagjai támogassák egymást.
A legfontosabb egység a társadalomban, nemzetünkben a család – hangsúlyozta
köszöntőjében Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul. Szerinte a család olyan
intézmény, amit erősíteni kell és teret kell adni neki, mivel ezáltal a nemzet is fejlődik.
Erősíteni és támogatni kell a családokat, hogy a XXI. században is kiállják az adódó
próbákat. Magyarország alkotmányából adódó kötelezettsége okán is gondot visel a
határainkon túl szakadt magyar nemzetrészekre, s különös figyelemmel tekint a kárpátaljai
magyarságra. „Magyarország önökkel van, és a továbbiakban a támogatás, a segítség nem
csökken, hanem bővülni fog” – jelentette ki a diplomata.
Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke elmondta, hogy
személyesen szerettek volna meggyőződni arról, mi történik Kárpátalján, hiszen egyre több
rossz hírt hallanak. „Azért jöttem el én is, hogy magam is meggyőződjek arról, milyen
helyzet uralkodik itt, Kárpátalján. Azt látjuk, hogy a kárpátaljai magyarokat ért támadások
mögött politikai erők állnak. Ennek
ellenére nem szabad megijedni. A
mai napon ünnepelni kell, mert
ezáltal is megerősödünk, és nem a
meghátrálást
látják
rajtunk.
Számunkra az a fontos, hogy
Kárpátalján
erős
nagycsaládok
legyenek” – fogalmazott az elnök.
A köszöntéseket követően Molnár
János beregszászi esperesplébános
és Marosi István görögkatolikus
parochus
mondtak
áldást
a
jelenlévőkre.
A bált Szilágyi Gabriella és László
vezetésével és az általuk készített
koreográfiával hat nagycsaládos házaspár nyitotta meg keringővel. Ezt követően az Integrál
zenekar szolgáltatta a jó hangulatú muzsikát. Az esemény alkalmával tombolasorsolás is volt,
melyen értékes dolgokat lehetett nyerni. A programon lehetőség volt családi fotózásra; a
képeket a családok a későbbiekben az Egyesület irodájában vehetik át. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat jóvoltából a családok között bicikliket is kisorsoltak.
A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye és Kárpátalja Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért
felelős Kormánybiztosság támogatásával valósult meg.

21. Kukoricaosztás
Szilágyi Zoltán elnökségi tagunk felajánlásából családjaink kukoricát kaphattak. A harminc
zsák kukoricát a nagy érdeklődésre való tekintettel további húsz zsákkal pótolta ki
Egyesületünk, így minden jelentkező részesült támogatásban.
Egyesületünk és tagcsaládjaink nevében ezúton is köszönjük Szilágyi Zoltánnak és
családjának a lelkes felajánlást.
22. Elnökségi ülés
2018. november 2-án megtartottuk soron következő ülésünket. Nyolc új tagcsaládot vettünk
fel Egyesületünkbe az elnökség elbírálása alapján. Megbeszéltük lezajlott programjainkat és
röviden beszámoltunk azokról. Véglegesítettük a 2019. évre vonatkozóan a költségtervet és a
programtervezetet.
23. Integrált prevenciós program fiatalok számára Kárpátalján
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete számára kiemelt jelentőséggel bír a család
intézményének és a keresztény értékek megőrzésének problematikája, amit programjainkban
és rendezvényeinken is igyekszünk megjeleníteni.
Szervezetünk a lengyel Európai Integrált Megelőzési Intézettel együttműködésben a
kárpátaljai magyar közösség vonatkozásában hiánypótló jellegű – a fiatalok problémáinak
megelőzésével foglalkozó – program megvalósításába kezdett. A projekt keretében
szeretnénk kérdőíves felmérést végezni, majd az eredmények összesítése alapján egy
akciótervet kidolgozni.
A projekt nyitórendezvényeként 2018. november 6-án kerekasztal-beszélgetést szerveztünk
Integrált prevenciós program fiatalok számára Kárpátalján címmel, melynek a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.
A rendezvényen videokonferencia-előadást tartott Dr. Szymon Grzelak, az Európai Integrált
Megelőzési Intézet vezetője, aki bemutatta az általuk kidolgozott programot és annak
eredményeit. Az előadás után került sor a kerekasztal-beszélgetésre, melyen a jelenlévő
szervezetek képviselőivel együtt gondolkodva áttekintettük a program megvalósításának
további lépéseit. A rendezvényen részt vevő szervezetek: KMNE, KMKSZ ISZ,
Cserkészszövetség, 4. sz. Bendász István Cserkészcsapat, GISZ, Főiskolai HÖK, Római
Katolikus Egyház, Momentum Doktorandus, Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság,
Kezünkben a Jövő Alapítvány Mentálhigiénés Műhelye, Kárpátaljai Református Ifjúsági
Szervezet, KMDFKSZ, Római Katolikus Egyházmegyei Szent Márton Karitász, Máltai
Szeretetszolgálat, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Cserkészliliom Keresztény
Ifjúságért Alapítvány, KMNE ifiklub vezetői.
A rendezvény támogatója a Nemzeti Együttműködési Alap.
24. Házaspárok hétvégéje, november 8-11.
A változáshoz bátorság kell. A fejlődéshez változás kell. Mindkettőhöz pedig egy jó program
szükséges. Pontosan ez volt a „Hold me tight! – Tarts szorosan!” kapcsolaterősítő tréning
házaspárok számára, melyet a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szervezett
Polenán 2018. november 8-11. között. A szép és kényelmes környezetben eltöltött 3 és fél
nap maradandó élményt jelentett a 20 részt vevő házaspár és a tréninget vezető hét
párkapcsolati terapeuta számára.
No de ki az, akinek ennyi ideje van, hogy a családjától és a munkájától majdnem négy napig
távol legyen? – kérdezhetné bárki.

A válasz pedig az, hogy mindenkinek, aki belátja, hogy a házasságért dolgozni kell, csak
akkor tudunk harmóniában lenni, ha időnként ránézünk a kapcsolatunkra, ránézünk
egymásra, és felfedezzük, azt kapja-e tőlünk a párunk, amire szüksége van, s fordítva. Milyen
természete van az ördögi körnek, amibe időnként vagy túl gyakran belekerülünk, hogyan
tudjuk ezt felismerni és kilépni belőle, hogy aztán valódi megoldáshoz jussunk el? Az
érzelmekre fókuszáló terápiás módszeren alapuló gyakorlati program nagyon intenzíven és
hatásosan vezette végig a házaspárokat kapcsolatuk szép és nehezebb időszakain.
Biztonságos
környezetben,
képzett
szakemberek
vezetésével
tárhatták
fel
kapcsolatuk
mozgatórugóit,
saját
fájdalmaikat,
szükségleteiket,
vágyaikat,
hogy mindezek ismeretében
szépen tudják „táncolni azt az
egyedi táncot”, amely őket
jellemzi. Egy tánc akkor szép,
ha figyelnek egymásra a
partnerek, ha harmóniában
vannak és egységet alkotnak. A
házasság is akkor élhető és boldogító, ha mindketten megtalálják benne a felemelő,
felszabadító, erőt adó tartalmakat. Ebből tudnak erőt meríteni a gyermekek is.
Nem volt egyszerű egy-egy pillanat, bátorság kellett ahhoz, hogy a programban tovább
tudjunk haladni. Ebben voltak segítségünkre a dr. Török Szabolcs vezette Érzelem Fókuszú
Család- és Párterápiás Alapítvány trénerei hozzáértésükkel, figyelmükkel (https://www.eftparterapia.hu/mi-az-eft/#eftmodszer ).
A kapcsolatmegújító program lelki hátterét a részt vevő lelkészek és papok is megadták,
hiszen az ima és a rövid elmélkedés szépen illeszkedett a tematikához, mintegy rásegítve,
megerősítve azt. Így nemcsak a házaspárok tagjaiban, hanem az egész közösségben
erősítették az együvé tartozás élményét. Ebben segítettek a közös séták, fürdőzések és a jó
hangulatú étkezések, beszélgetések is.
A KMNE fontos küldetése a házasságok megerősítése, így bízunk benne, hogy máskor és
más résztvevőkkel is megtartja majd ezt a programját. Akik ott voltak, tudják, hogy ez új
kezdet lehet egy ellaposodott kapcsolat számára, illetve még erősebbé válhatnak az amúgy is
biztos kötelékek.
A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye és Kárpátalja Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért
felelős Kormánybiztosság támogatásával valósult meg.

FELHÍVÁS
25. 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
márciusban fog megszületni a gyermek.
Várjuk a jelentkezőket!
26. 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.
27. 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.
28. Kárpátaljai vendégházak minősítése
A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési
Központ megbízásából létrehozta a kárpátaljai vendégházak minősítési rendszerét és elkezdte
a kárpátaljai falusi vendégházak minősítését. A minősítés várhatóan kötelező feltétele lesz a
turizmus kategórián belüli pályázatok benyújtásának az Egán Ede Alapítvány következő
pályázati kiírásában.
Azon vendégházak tulajdonosai, akik szeretnék minősíteni ingatlanjaikat, erre irányuló
igényüket 2018. október 11-től jelezhetik személyesen a KMTT irodájában (Beregszász,
Görbe
utca
6.)
vagy
e-mailben
(turisztikaitanacs@gmail.com).
Bővebb információ: +380992623820, +380997192993 vagy a turisztikaitanacs@gmail.com
e-mail címen.
INFORMÁCIÓK
29. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat!
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából folytatódik az Egyesületnél a megszokott
jogsegélyszolgálat. Előzetes telefonos bejelentkezés után jogász segítségével biztosítunk
tanácsadást, és egyéb segítséget is nyújtunk 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.
30. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
Már több mint 6 éve működik Egyesületünk, s immár 634 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.

31. 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 nehézségeik vannak és problémát okoz
számukra a tagdíj befizetése, kérjük, jelezzék
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.
Nyilvántartásunk szerint idén eddig 270 tagcsalád fizetett tagdíjat!

32. 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 éjjelnappal várják azon bajba jutottak névtelen
hívásait, akik lelki segítségre, tanácsra, biztatásra
vágynak.
33. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban !
Családi kör – hit, család, szeretet –, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesületének magazinműsora, minden pénteken és kedden 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 a családját, az ő
jelentkezését is szívesen fogadjuk.
Itt hallgathatók vissza a műsorok:
http://kmne.org.ua/index.php/mediatar/radiomusorunk-csaladi-kor

Felhívás!
Már elérhetőek vagyunk KYIVSTAR kártyákon is:

+380684070672, +380684070675
Bankszámlaszámunk : ЄДРПОУ 38325116
Р/p 26009000039637 в АТ "Укрексімбанк" МФО 322313
Beregszász, Bethlen u. 16/2.
e-mail: kmne2012@gmail.com
telefon: 0958386256
www.kmne.org.ua
https://www.facebook.com/KMNE2012/

