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2019. február 

 

 

 

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

 

 

1. Vetőmagosztás, március 4-10. 

2. Az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése, kézműves pályázat 

3. Kamaszprogram, budapesti utazás, március 16. 

4. MunKaland, március 22. 

5. Lembergi kirándulás, március 24. 

6. Bababörze, március 30. 

7. Nagy családi vetélkedő, I. forduló, március 30. 

8. Horgászsuli, április 12. 

9. Honismereti kirándulás, április 13. 

10. Gyalogtúra, április 27.  

11. Nagy családi vetélkedő, II.forduló, április 27. 

12. 2019. évi programtervezet 

 

 

BESZÁMOLÓK 
14. Disznóvágás nagycsaládos módra, november 17. 

15. Nagycsaládosok a magyar győzelmen, november 18. 

16. MunKaland: a művészet szárnyain 

17. A Mátyás király mézbora című mesejáték, november 24. 

18. Sportnap, november 24. 

19. Bababörze, december 1. 

20. Újra gazdára talált a vándorbölcső 

21. Karácsonyi ünnepség, december 16. 

22. VII. Nagycsaládos Nap, január 12. 

23.Sísuli, január 10., 26. 

24.Helyi összekötők találkozója, február 2. 

25. Házasság hete, február 4-10. 

26. Elnökségi ülés, február 4.  

 

 

FELHÍVÁS 
      27. KMNE vándorbölcső 

      28. Gólyahír – jelentkezzetek! 

  29. Tégy a jobb házastársi kapcsolatért! Beszélgetési lehetőség egyénileg és párban. 
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INFORMÁCIÓK 
      31. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat! 

      32. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 

      33. Éves tagsági díj 

      34. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján 

      35. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban 

 

 

 

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

 

1. Vetőmagosztás, március 4-10. 

A KMNE idén is kapott támogatásként vetőmagokat, melyekből tagcsaládjaink részesülnek. 

Átvételükre március 4. és 10. között van lehetőség irodánkban 9:00 és 12:00 óra között. 

 

2. Az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése, kézműves pályázat 

Várunk a családotoktól bármilyen kézműves munkát, amely március 15-ével kapcsolatos. 

Minden értékelhető munka nyereményben részesül! A főnyeremény egy 400 hrivnya értékű 

vacsorautalvány. A pályaműveket a KMNE irodába várjuk március 11-ig.  

 

 

3. Kamaszprogram, a Terror Háza 

Múzeum meglátogatása, március 16. 

Készítsetek egy selfie-t történelmi emlékhelyek 

közelében, március 15-éhez kapcsolódóan (pl. 

szobrok, várak stb.). 

Küldjétek el nekünk a kmne2012@gmail.com 

e-mail címre családi azonosítóval ellátva. 

Nyeremény: egynapos budapesti utazás, Terror 

Háza látogatás, városnézés, közös ebéddel egybekötve, mely korlátlan fogyasztást jelent 

kiválasztott éttermünkben!!! 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: március 1. 

UTAZÁS: március 16. (szombat), a beregsurányi határátkelő túloldaláról. 

Tervezett önrész: 20 hr/fő 

 

 

 

 

4. MunKaland, március 22. 

Kedves Gyerekek! 

Ismét MunKalandot szervezünk március 22-én, ezúttal a Derceni Egyházi Önkéntes 

Tűzoltóságra látogathatunk el! Indulás közös busszal Beregszászból a KMNE irodától 13 

órakor. 

Tervezett önrész: 10 hrn/fő 

Amennyiben szeretne részt venni, de nem, vagy csak részben tud hozzájárulni a programhoz, 

egyéni írásbeli kérelmet lehet benyújtani, melyet elbírálunk. 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 

Jelentkezési link:  

mailto:kmne2012@gmail.com
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV9d4QBmQuIQceQFF6MJ0C-

NeDyOEcVvX83Bezmw_rHSm8Fw/viewform 

 

 

5. Lembergi kirándulás, március 

24. 

2019. március 24-én a LEMBERGI 

ÁLLAMI OPERA- ÉS 

BALETTSZÍNHÁZBA látogatunk. (Az 

opera ukrán nyelvű, a Hamupipőke c. 

előadást fogjuk megnézni). Indulás közös 

busszal Beregszászból! 

Tervezett önrész: 50 hrn/fő 

Amennyiben szeretne részt venni, de nem, 

vagy csak részben tud hozzájárulni a 

programhoz, egyéni írásbeli kérelmet lehet benyújtani, melyet elbírálunk. 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 

Jelentkezési link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLTuDfGu_w41m1md9Z8e85_65LIrDKwxhV

N61KQg9xLDsasg/viewform 

 

6. Bababörze, március 30. 

Március 2-án megtartjuk idei első nagy tavaszi bababörzénket, ahol nemcsak baba- és 

gyerekruhákat lehet majd áruba bocsátani, hanem saját készítésű dolgokat is. A bababörzére a 

szokásos helyszínen, a beregszászi római katolikus templom udvarán, rossz idő esetén a 

plébánia előadótermében kerül sor. 

Ha eladnál valamit és igényelsz hozzá asztalt, jelentkezz! 

 

 

7. Nagy családi vetélkedő, I. forduló, március 30. 

Az elmúlt évek online játékainak sikerén felbuzdulva a KMNE idén újabb vetélkedőt indít. 

Játékos kedvű tagcsaládjaink figyelmébe ajánljuk ezt a vetélkedőt is. Az e-mail címmel 

rendelkezők figyeljék üzeneteiket, mert hamarosan érkezik a felhívás, a játék részleteit akkor 

tudhatják meg. Akinek nincs e-mail címe, és szeretne részt venni a játékban, jelezze ezt a 

KMNE elérhetőségein. A legjobb eredményt elérő családok július 11-14. között 

jutalomutazáson vehetnek részt Lengyelországban, Krakkóban, valamint tárgyi 

nyereményben részesülnek. Érdemes részt venni a játékban! 

 

8. Horgászsuli, április 12. 

Pecázni szeretők figyelmébe! 

Azok számára, akik szeretik a 

természetet, szeretnének pecázni, de nem 

igazán tudják, hogyan is kellene 

belekezdeni, vagy hogyan kell jól 

csinálni, a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete újra 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV9d4QBmQuIQceQFF6MJ0C-NeDyOEcVvX83Bezmw_rHSm8Fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV9d4QBmQuIQceQFF6MJ0C-NeDyOEcVvX83Bezmw_rHSm8Fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLTuDfGu_w41m1md9Z8e85_65LIrDKwxhVN61KQg9xLDsasg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLTuDfGu_w41m1md9Z8e85_65LIrDKwxhVN61KQg9xLDsasg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiPGiJiaJYRVFp2Z7h8M19-no5a18lON6S7hD5CZ4I3Yd_Fg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiPGiJiaJYRVFp2Z7h8M19-no5a18lON6S7hD5CZ4I3Yd_Fg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiPGiJiaJYRVFp2Z7h8M19-no5a18lON6S7hD5CZ4I3Yd_Fg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiPGiJiaJYRVFp2Z7h8M19-no5a18lON6S7hD5CZ4I3Yd_Fg/viewform
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Horgászsulit (szakkört) indít 2018. április 12-én azon gyerekek számára, akik szeretnék 

megtanulni a pecázás csínját-bínját. 9 év felettiek jelentkezését várjuk.  

Tervezett önrész: 10 hr/fő 

Amennyiben szeretne részt venni, de nem, vagy csak részben tud hozzájárulni a programhoz, 

egyéni írásbeli kérelmet lehet benyújtani, melyet elbírálunk. 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 

Jelentkezési link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzHPHA74B_6o5XBqirNlHQCUZBNigMnjC

wA7h4tv5yZdtpg/viewform 
 

 

9. Honismereti kirándulás, április 13. 

Egyesületünk idén április 13-án első alkalommal szervez honismereti kirándulást tagcsaládjai 

részére. Az egynapos kiránduláson részt vevők olyan helyekre juthatnak el, mint a 

kendereskei kilátó, Munkács-Szerednye-Ungvár: a felújított püspöki palota stb. Értékes, 

felejthetetlen napot tölthetnek el a családok, kellemes társaságban.  

Várjuk minden kedves tagcsaládunk jelentkezését, aki  szeretne gazdagabbá válni egy csodás 

élménnyel! 

A tervezett útvonalról a későbbiekben közlünk információt! 

Tervezett önrész: 25 hr/fő 

Amennyiben szeretne részt venni, de nem, vagy csak részben tud hozzájárulni a programhoz, 

egyéni írásbeli kérelmet lehet benyújtani, melyet elbírálunk. 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 

Jelentkezési link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ObLtau4bp1vG0WeSrXDPaeGTN-

w9F6hqmWwdjgnigGvwNQ/viewform 

 

 

10. Gyalogtúra, április 27. 

Kedves túrázni szerető tagok! A KMNE úgy döntött, hogy a biciklitúrák sikerén felbuzdulva 

a gyalogos túrák szerelmeseinek is szervez programot, így Egyesületünk április 27-én 

egynapos gyalogos túrát rendez, melynek alkalmával a Kárpátok mesés tájain kalandozhatnak 

a jelentkezők. A részletekről 

pontosabb tájékoztatást a 

későbbiekben nyújtunk.  

Tervezett önrész: 25 hr/fő 

Amennyiben szeretne részt venni, de 

nem, vagy csak részben tud 

hozzájárulni a programhoz, egyéni 

írásbeli kérelmet lehet benyújtani, 

melyet elbírálunk. 

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT 

FENNTARTJUK! 

Jelentkezési link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

IpQLSeZunoJmWqKjR6yWbgE9ou6STnMvvR7UpBF74cVPErGxSNm3w/viewform 

 

 

11. Nagy családi vetélkedő, II. forduló, április 27. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzHPHA74B_6o5XBqirNlHQCUZBNigMnjCwA7h4tv5yZdtpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzHPHA74B_6o5XBqirNlHQCUZBNigMnjCwA7h4tv5yZdtpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ObLtau4bp1vG0WeSrXDPaeGTN-w9F6hqmWwdjgnigGvwNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ObLtau4bp1vG0WeSrXDPaeGTN-w9F6hqmWwdjgnigGvwNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZunoJmWqKjR6yWbgE9ou6STnMvvR7UpBF74cVPErGxSNm3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZunoJmWqKjR6yWbgE9ou6STnMvvR7UpBF74cVPErGxSNm3w/viewform
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Az elmúlt évek online játékainak sikerén felbuzdulva a KMNE idén újabb vetélkedőt indít. 

Játékos kedvű tagcsaládjaink figyelmébe ajánljuk ezt a vetélkedőt is. Az e-mail címmel 

rendelkezők figyeljék az üzeneteiket, mert hamarosan érkezik a felhívás, a játék részleteit 

akkor tudhatják meg. Akinek nincs e-mail címe, és szeretne részt venni a játékban, jelezze ezt 

a KMNE elérhetőségein. A legjobb eredményt elérő családok július 11-14. között 

jutalomutazáson vehetnek részt Lengyelországban, Krakkóban, valamint tárgyi 

nyereményben részesülnek. Érdemes részt venni a játékban! 

 

13. 2019-es éves programtervezet 

A következő évben a programokra való jelentkezéseket abban az esetben fogadjuk el, ha a 

jelentkezők rendezték az éves tagsági díjat, és – amennyiben az Egyesületbe való belépéskor 

nem küldtek be családi fotót és egyházi házasságkötési igazolást –, akkor ezt pótolják. 

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. 

Ha meg így is túljelentkezés van, sorsolassal döntünk a jelentkezők között. 

 

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. 

 

 

A KMNE 2019-es évi programtervezete  

№ 
Program 

megnevezése Dátum Helyszín Jelentkezési link: 

MÁRCIUS   

 Bababörze 2019.03.02. Beregszász  

 Vetőmagosztás 2019.03.04-10. Kárpátalja  

 
Önkéntes munka a 

Vadvölgyben 2019.03.08-10.  
https://goo.gl/forms/DhAq6vtdII
OgXtzF2  

 

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. Vadvölgy Panzió  

 
Lembergi Opera, 

kirándulás 2019.03.23.  
https://goo.gl/forms/lzEBM20O
O8cL30CN2  

 
Nagy Családi Vetélkedő, I. 

forduló 2019.03.30. Online  

 Vándorbölcső-átadás    

https://goo.gl/forms/DhAq6vtdIIOgXtzF2
https://goo.gl/forms/DhAq6vtdIIOgXtzF2
https://goo.gl/forms/QCExPcrfm5dw936g2
https://goo.gl/forms/QCExPcrfm5dw936g2
https://goo.gl/forms/XZIHmzBkTSMhzTDt1
https://goo.gl/forms/XZIHmzBkTSMhzTDt1
https://goo.gl/forms/lzEBM20OO8cL30CN2
https://goo.gl/forms/lzEBM20OO8cL30CN2
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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    

 Édesanyák Hete 
2019.04.29- 

05.05. Kárpátalja 
Későbbiekben 
FELHÍVÁS 

 
Édesanyák Hete - 

meglepetés program 2019.05.03.  
Későbbiekben 
FELHÍVÁS 

 
Lembergi Cirkusz, 

kirándulás 2019.05.11 Lemberg 

 
https://goo.gl/forms/eAXNHEA2
62w8Wkw12 

 Apa-fia kirándulás 2019.05.17-19. 
Dunaszerdahely, 

focimérkőzés  
Későbbiekben 
FELHÍVÁS 

 KMNE Lovasnap 2019.05.25. Nagyszőlős 
https://goo.gl/forms/l3B3prjtZua
OMlWX2  

 
Nagy Családi Vetélkedő, 

élő döntő 2019.05.26. Beregszász  

 JÚNIUS    

 Dédai tóparti pihenés 
2019.06.01- 

09.01. Déda  

 
Nagycsaládos gyereknap 

Péterfalván 2019.06.01. Péterfalva 
https://goo.gl/forms/WnKpm8R
ASAh62S5s1 

 Anya-lánya kirándulás 2019.06.14-16. 

Debrecen, Kerekerdő 

élménypark, Aquaticum 

fürdő 
Későbbiekben 
FELHÍVÁS 

 
Apák Napja, meglepetés 

program 2019.06.21.  
Későbbiekben 
FELHÍVÁS 

 
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. Tisza-tó 
https://goo.gl/forms/ikn7KF9l7C
CHNhB92 

 Vándorbölcső-átadás    

JÚLIUS   

 
Lovas tábor 4 turnus 

(4*5nap) 2019.07.01-28. Nagyszőlős 
https://goo.gl/forms/Y2tg9yVFs
ou4fi8k1 

 Vízitúra (egynapos) 2019.07.06.  
https://goo.gl/forms/JGMFsTnP
3XH1b4lg1 

https://goo.gl/forms/KNpOYkndJ3rEROLG3
https://goo.gl/forms/KNpOYkndJ3rEROLG3
https://goo.gl/forms/cFldSFbkRkFyjKaj2
https://goo.gl/forms/cFldSFbkRkFyjKaj2
https://goo.gl/forms/DbAbbO0x93lLERTO2
https://goo.gl/forms/DbAbbO0x93lLERTO2
https://goo.gl/forms/eAXNHEA262w8Wkw12
https://goo.gl/forms/eAXNHEA262w8Wkw12
https://goo.gl/forms/l3B3prjtZuaOMlWX2
https://goo.gl/forms/l3B3prjtZuaOMlWX2
https://goo.gl/forms/WnKpm8RASAh62S5s1
https://goo.gl/forms/WnKpm8RASAh62S5s1
https://goo.gl/forms/SIfPrLfzLWYqcwH53
https://goo.gl/forms/SIfPrLfzLWYqcwH53
https://goo.gl/forms/jrhM6m8QizJzV9J73
https://goo.gl/forms/jrhM6m8QizJzV9J73
https://goo.gl/forms/ikn7KF9l7CCHNhB92
https://goo.gl/forms/ikn7KF9l7CCHNhB92
https://goo.gl/forms/Y2tg9yVFsou4fi8k1
https://goo.gl/forms/Y2tg9yVFsou4fi8k1
https://goo.gl/forms/JGMFsTnP3XH1b4lg1
https://goo.gl/forms/JGMFsTnP3XH1b4lg1
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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  

AUGUSZTUS   

 Vízitúra határok nélkül 2019.08.01-04.  
https://goo.gl/forms/hCqaG7Xz
ca1n7oIk2  

 Forma1 Magyar Nagydíj 2019.08.04.  
Későbbiekben 
FELHÍVÁS 

 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  

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

 

Aradi vértanúk – nemzeti 

ünnep 2019.10.06.   

 Honismereti kirándulás 2019.10.12.  https://goo.gl/forms/5c7TIiHb0d

https://goo.gl/forms/AISyqwilVykLG8TA2
https://goo.gl/forms/AISyqwilVykLG8TA2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/hCqaG7Xzca1n7oIk2
https://goo.gl/forms/hCqaG7Xzca1n7oIk2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/FrCAwwGyUTlmQxGB2
https://goo.gl/forms/FrCAwwGyUTlmQxGB2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/wochcPrUMypj1mIe2
https://goo.gl/forms/PePGGKAjLoNJBGVA2
https://goo.gl/forms/PePGGKAjLoNJBGVA2
https://goo.gl/forms/Yaebrk6WBm1xsuM63
https://goo.gl/forms/Yaebrk6WBm1xsuM63
https://goo.gl/forms/d0bv6g5T1YroAEM33
https://goo.gl/forms/d0bv6g5T1YroAEM33
https://goo.gl/forms/KgniAqEdehDwCuz82
https://goo.gl/forms/KgniAqEdehDwCuz82
https://goo.gl/forms/g6BJ97TvaAaHMen12
https://goo.gl/forms/g6BJ97TvaAaHMen12
https://goo.gl/forms/U6GPjwXDcWUxP9g23
https://goo.gl/forms/U6GPjwXDcWUxP9g23
https://goo.gl/forms/5c7TIiHb0dNnp3Ik1
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Nnp3Ik1 

 
Elnökségi ülés (2020-as 

programterv elkészítése) 2019.10.15.   

 Bababörze 2019.10.19.   

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc; kézműves 

pályázat 2019.10.23.   

NOVEMBER   

 Házaspárok hétvégéje 2019.11.08-10.  
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   

 
Riportkötet kiadása, 

könyvbemutató 2019.12.07.   

 
KMNE karácsonyi 

ünnepségek 2019.12.14-15.  
https://goo.gl/forms/P14O3i6JI2
spaHbD2 

 Vándorbölcső-átadás    

 

 

BESZÁMOLÓK 

 

14. Disznóvágás nagycsaládos módra 

 

Idén először került a nagycsaládosok programjai közé a disznóvágás. Az ötlet azért merült 

fel, mert nem sokan vesznek részt ma már ilyen eseményen, ezért megpróbáltuk bemutatni a 

gyerekeknek, milyen is egy hagyományos disznóvágás. 

2018. november 17-én a Karácsfalvi Sztojka 

Sándor Görögkatolikus Líceum adott otthont 

programunknak, amelyen közel 130-an vettek 

részt. A reggeli órákban került sor a disznó 

leszúrására, mosására és perzselésére. Az ügyes 

apukák nagy segítséget jelentettek, odaadással 

tették a dolgukat, a gyerekek pedig szemfülesen 

figyelték a folyamatokat. Az anyukák is 

szorgoskodtak, ez alatt az idő alatt az ebéd 

hozzávalóit készítették elő, ki hagymát, ki 

burgonyát pucolt.  

Miután megtisztították a disznót, megtörtént 

annak szétszedése és feldolgozása. A gyerekek 

ebben már nem tudtak segíteni, így vagy a 

líceum területén lévő pályán fociztak, vagy a 

felállított trambulinon játszottak, valamint 

lehetőség volt kézműveskedni is Harapkó Mariannával. A konyhában is tüsténkedtek a 

https://goo.gl/forms/5c7TIiHb0dNnp3Ik1
https://goo.gl/forms/y46KR0cIsDqxhwCC3
https://goo.gl/forms/y46KR0cIsDqxhwCC3
https://goo.gl/forms/BAKQHyF8VqRp25ss1
https://goo.gl/forms/BAKQHyF8VqRp25ss1
https://goo.gl/forms/ylQGLInT8HH3TpVf2
https://goo.gl/forms/ylQGLInT8HH3TpVf2
https://goo.gl/forms/P14O3i6JI2spaHbD2
https://goo.gl/forms/P14O3i6JI2spaHbD2
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szorgos asszonyok, finom lekváros fánkot készítettek, a gyerekek legnagyobb örömére. 

Ebédre elkészült a finom toros káposzta és hús, amelyet a kinti üstben főztek meg az 

asszonyok és a férfiak. Délután a hurka és a kolbász töltésére került sor, amit a helyi 

kemencében ízletesre sütöttek. A nap nagyon hangulatosan, családiasan telt, este mindenki 

elfáradva, de jókedvűen tért haza. Köszönet a szorgos kezeknek, a nagyszerű henteseknek, a 

program támogatásért pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és a Magyar Kormánynak. 

 

15. Nagycsaládosok a magyar győzelmen 

A Magyar Labdarúgó Szövetségnek köszönhetően 2018. november 18-án nagycsaládosaink 

részt vehettek a magyar válogatott Finnország elleni mérkőzésén.Vasárnap a délelőtti 

órákban indult útnak 107 fős csapatunk a magyar fővárosba. Az út jó hangulatban telt, 

izgatottak voltunk. Gyerekek és felnőttek már alig várták, hogy megérkezzünk a Groupama 

Arénához; nem mindennapi esemény ez egy kárpátaljai nagycsaládos számára. Megérkezve a 

helyszínre körbejártuk a hatalmas arénát, majd szurkoló csapatunk elfoglalta a helyét. A 

kétszer 45 perces meccs hatalmas izgalmakkal és szurkolással telt, ami meghozta gyümölcsét, 

hiszen a magyar válogatott első gólját Szalai Ádám, a másodikat Nagy Ádám rúgta, így 

csoportmásodikok lettek a Nemzetek Ligáján. Szalai Ádám az Ezüstcipő focisulinak ajánlotta 

a találatát, ahol hallássérült gyerekeket tanítanak focizni. A meccs végén a Kárpátaljai 

Magyar Nagycsaládosok Egyesületének csapata nemzeti imádságunk eléneklésével tisztelgett 

a magyar válogatott előtt. 

 

 

 

16. MunKaland: a művészet szárnyain 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének „munKalandozói” november 16-án 

Munkácsra látogattak, ahol neves művészek fogadták a tizenhét tagú csapatot. Az első 

megálló Matl Péter és fia, Matl Árpád szobrászművészek otthona volt, ahol a résztvevők 

betekintést nyertek a szobrászat világába, kipróbálhatták a kőfaragást, és számtalan 

érdekességet tudhattak meg a kövekről, szerszámokról, technikákról. A gyerekeknek a 

mókázásra is lehetőségük nyílt: Matl Árpád gondos irányítása alatt hintázhattak azon a darun, 

amelynek segítségével a művészek a nagy szobrok alkotóelemeit mozgatják és emelik fel. 

Ezután Kopriva Attila festőművész és felesége, Andrea fogadta a KMNE csapatát. Itt a 

gyerekek a szívószállal fröcskölt akrilfestés, színkeverés és kollázskészítés módszereivel 

ismerkedhettek meg a gyakorlatban. Vendéglátónk készséggel válaszolt a gyerekek minden 

kérdésére. Megjegyezte, hogy a kicsik által készített munkák a legőszintébbek, mert a maguk 

egyszerűségében tükrözik vissza az alkotó látásmódját, érzéseit. 

A munKalandozókra immár ráesteledett, amikor hazaindult a csapat. Ugyanakkor az átélt 

benyomásokkal kapcsolatos izgatott, vidám beszélgetéstől volt hangos a busz. 
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17. A Mátyás király mézbora című mesejáték 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a Mátyás király emlékév tiszteletére 

november 24-én két színházi előadást is szervezett. A színházi előadáson a közönség a 

Mátyás király mézbora c. mesejátékot láthatta a Nektár Színház előadásában. Délelőtt a 

Beregszászi Megyei Magyar Drámai Színházban, majd délután a tiszapéterfalvai művelődési 

házban tekinthették meg a darabot. Beregszászban mintegy 170 fős közönség fogadta a 

színészeket, Tiszapéterfalván pedig közel 300 fős, telt házas előadás volt. 

A tiszapéterfalvai előadás hatalmas tapssal zárult. Köszönjük a nézőknek, akik ellátogattak az 

előadásra, hiszen a jegyekért ott befolyt összeggel az első “Kárpátaljai Szóló Táncverseny – 

Férfitáncok és csárdások Kárpátalján” elnevezésű rendezvényt támogathattuk. 

A darab cselekménye a következő volt: Mátyás király 1479-ben a csatából hazatérve övéi 

között hatalmas lakomával ünnepli győzelmét. Nagy a vigasság, örül mindenki és éljenzi a 

királyt. Mátyás király arca egyszer csak elkomorul: nem leli az ünnepi asztalon kedvenc 

mézborát... Itt csatlakozunk be a történetbe és kísérjük végig útján a királyt és hű bolondját, 

Markalt, akik felkerekednek és – ahogy Mátyás királytól már megszoktuk – álruhában járnak 

utána, miért nincs a királyi asztalon a mézbor. A mesét korhű középkori zenével és tánccal 

színesítették, a látványt pedig a részben háromdimenziós vetített háttér tette még 

élvezetesebbé. 

 

 

18. Sportnap 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete újra sportnapot szervezett. Az eseményt 

november 24-én a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tornatermében 

tartották több mint ötven fő részvételével. 

A sportnap közös áhítattal kezdődött, Birta János vezetésével. Ezután következett a 

bemelegítés, majd a résztvevőket négy csapatra osztották. A csapatok 13 versenyszámban 

mérkőzhettek meg egymással, ezek közül a legnépszerűbbnek a „krumpliültetés”, a zsákban 

ugrálás és a „furik-” (avagy talicska-)tolás bizonyult. A résztvevők nagyon ügyesek voltak a 

játékokban.  

Szusszanásként a verseny végén 

közösen megebédeltünk, ugyancsak a 

líceum étkezdéjében, ahol nagyon 

finom kétfogásos ebéddel várták a 

fáradt résztvevőket. Ebéd után 

következett a nyertesek kihirdetése és 

a nyeremények átadása. 

Meglepetésként pedig közösen 

elfogyasztottunk egy KMNE-tortát. 

Senki sem távozott üres kézzel, 

minden család sporteszközökkel térhetett haza. A tartalmas nap alatt kicsik és nagyok 

egyaránt jól érezték magukat. 

 

19. Bababörze 

December 1-jén téli bababörzéjét tartotta meg a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesülete a Pásztor Ferenc Közösségi Házban. 

A rendezvényen kilenc anyuka ajánlotta fel családbarát áron a jól megőrzött, jó minőségű 

babaholmikat. A gyerekek a vásár során Pércsi Enikővel ügyeskedhettek. 

Idén is nagy volt az érdeklődés, sok szép ruhácska talált új gazdára. 
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Hogyan is működik a bababörze? A szervezők mindig előre meghirdetik az alkalmat, amire a 

KMNE elérhetőségein lehet asztalt foglalni. Itt nem csak eladhatják a használt vagy új baba-, 

kismama- és gyerekruhákat, hanem be is szerezhetik a kívánt darabokat. 

 

20. Újra gazdára talált a vándorbölcső 

 

 

Szabó Leventének és Diánának 2018. december 6-án 

megszületett harmadik gyermeke, Gréta. 

 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szívből 

gratulál a családnak és jó egészséget kíván számukra. 

Egyesületünk gólyahír csomaggal ajándékozta meg az 

újszülöttet. 

 

 

 

21. Karácsonyi ünnepség 

 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete december 16-án tartotta meg karácsonyi 

ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

Az átriumot teljesen megtöltő nagycsaládosok ünnepségre való ráhangolódását segítette az 

együttlét kezdetén közösen előadott néhány karácsonyi ének Szilágyi Gabriella vezetésével. 

A megnyitón Taracközi Ferenc, a 

beregszászi református gyülekezet 

vezető lelkésze szívhez szóló 

karácsonyi történettel és igével 

köszöntötte a jelenlévőket.  

Ezután a Laudis dicsőítő együttes 

ünnepi koncertje következett. Török 

Dénes, a KMNE elnöke köszönetet 

mondott annak a sok segítőnek, akik 

részt vettek a csomagok célba 

juttatásában. 

Szeretnénk megköszöni dr. Orosz 

Ildikónak, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektorasszonyának, hogy helyet biztosított számunkra, valamint a magyarországi Katolikus 

Karitásznak és a Pulzus Rádiónak a több mint 500 csomagot, melyeket kioszthattunk. 

 

22. VII. Nagycsaládos nap 

 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén január 12-én tartotta meg 

Beregszászban azt a nagycsaládos napot, melyet a szervezet a fennállása óta eddig minden év 

januárjában megrendezett. 

A korábbi évekhez hasonlóan az idei találkozónak is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola adott otthont. 

Az intézmény átriumában gyűlt össze az a közel 500 résztvevő – gyermekek, szülők és 

nagyszülők –, akik számára egész napos programot biztosítottak a szervezők. 

A rendezvény kezdetén a jelenlévők elénekelték a magyar Himnuszt, majd a köszöntők sora 
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következett. 

Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 

és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos 

régiónk legdinamikusabban fejlődő civil 

szervezetének nevezte a KMNE-t, Kárpátalját 

pedig a magyar nemzet ékszerdobozaként 

jellemezte. 

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának főkonzulja örömét fejezte ki, 

hogy a nagycsaládos napon valamennyi generáció képviseltette magát. Leginkább a 

gyermekek jelenlétét emelte ki, hiszen – ahogy mondta – ők megmaradásunk zálogai. 

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektorasszonya kiemelte, hogy azért épülnek óvodák, 

iskolák, hogy azokat megtöltsék élettel. Gratulált a jelenlévő családoknak, akik teljesítették 

ebbéli kötelességüket. A KMNE szervezetének pedig azt kívánta, hogy idővel saját 

épületükben tudjanak találkozni az Egyesület tagjai. 

A történelmi egyházak nevében Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye 

püspöke, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke és Marosi 

István, a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület papja áldotta meg a családi 

napot és annak résztvevőit. Végezetül Török Dénes, a KMNE elnöke köszöntötte a részt vevő 

családokat, s egy tizenkét hetes magzat lábnyomát mintázó kitűzőt adott át a jelenlévő 

kismamáknak. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Loga Nagyija, Beregszász város alpolgármestere, 

Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, valamint 

Taracközi Ferenc beregszászi református lelkész. 

A továbbiakban a felnőttek előadást hallgattak meg, míg a gyermekek korosztályonként 

különböző foglalkozásokon vehettek részt. 

A 13 év felettieknek Értékes vagy!? címmel tartott előadást Bódisné Szedlecky Fanni és 

Bozó Károly, a Kiskamasz Felvilágosítás 

Munkacsoport két munkatársa. 

A 7–12 év közötti gyerekek az átriumban 

meghallgathatták a Iszkiri zenekar előadását, 

valamint néptáncban, virágkötészeten és 

robotika show-n vehettek részt. 

A legkisebbek a Iszkiri zenéje mellett 

beülhettek a mátyfalvi Palántás bábcsoport 

játékára. 

Eközben a felnőttek számára Böjti Zsófia, a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

munkatársa beszélt az okoskészülékek 

családban való használatának veszélyeiről. Olyan témákat vetett fel, mint a közösségi hálózat, 

a netikett, a sexting, az online személyiség, az internetfüggőség, a virtuális zaklatás kérdése.  

Az átrium hátsó részében felállított fotósarokban – melynek témája a Rákóczi-emlékévhez 

kapcsolódva II. Rákóczi Ferenc és a munkácsi vár volt – egész nap fényképezkedhettek a 

jelenlévők.A délelőtti program ebéddel zárult, majd az átriumban folytatódott a rendezvény a 

családok számára. 

Délután a Duo Trix lépett fel street comedy előadásával, akik nemcsak a gyerekeket, hanem a 

felnőtteket is elvarázsolták bűvészmutatványaikkal és vicces poénjaikkal. Végezetül a nap 
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zárásaként a 4 for Dance táncegyüttes szórakoztatta a közönséget, akik több mint 40 

országban szerepeltek  már, s Bencs Kálmán és Príma díjakkal tüntették ki őket. 

A rendezvény fővédnöke Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár volt. 

 

23. Sísuli 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a megszokott, hagyományos 

rendezvények mellett idén is megrendezte Sísuliját tagcsaládjai számára. Akik szeretik a 

telet, szeretnek a családdal közös, aktív szórakozásban részt venni, azoknak ez kitűnő 

program. Január 10-én Beregszászból és a környező falvakból a családok közös busszal 

Polenára utaztak, ahol a Katerina szállóhoz 

tartozó remek sípálya várta őket. Január 

26-án újabb százfős csoporttal indult 

Egyesületünk a csodás, havas hegyek közé, 

hogy egy feledhetetlen napot töltsenek el 

ott.  

A felnőttek és gyerekek számára külön 

pályát biztosító síkomplexum különböző 

szórakozási lehetőséget kínált minden 

korosztály számára. A síelés mellett 

gumiszánkón is csúszhattak a vállalkozó 

kedvűek, azok pedig, akik kellőképpen kifáradtak, a közeli fűtött pihenőhelyiségben 

töltődhettek fel. A kirándulás rendkívüli élményekkel gazdagította a résztvevőket. Mindenki 

egyetértett abban, hogy a KMNE sítúrája remekül sikerült, a szórakozás mellett hasznos is 

volt, s várják a folytatást. 

 

24. Helyi összekötők találkozója 

Február 2-án a beregszászi római katolikus plébánián tartotta meg a KMNE a helyi 

összekötők találkozóját. Ezúttal 23 fő vállalta önként, hogy munkájával támogatja az 

Egyesület tevékenységét. A találkozót Török Dénes elnök úr vezette. Az ismerkedés után 

kisebb csoportokba rendeződve osztották meg ötleteiket, meglátásaikat, kérdéseiket a 

jelenlévők. Az alkalom céljai közt szerepelt, hogy a koordinátorokon keresztül aktivizálják a 

szórványban, a magyarlakta vidékek peremén élő tagcsaládokat, a vezetők megismerjék az 

egyesületi tagokat érintő problémákat, és ezekre megoldást keressenek. A nap folyamán az 

elnök úr vezérmondata a következő volt: ne csak azt mondd, mi működik rosszul, hanem azt 

is, hogyan működhetne jobban! 

 

25. Házasság Hete 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesülete szokásához híven az idei évben is 

méltatta a Házasság Hetét. Az alkalom 

nyitóprogramjául párostánc-estet szerveztünk, 

ahol házaspárjaink különböző táncstílusok 

lépéseit tanulhatták meg a Szilágyi házaspártól. 

Az este nagyon jó hangulatban telt, a pihenők 

alatt a résztvevők üdítő és sütemény mellett 

osztották meg egymással a házassággal 

kapcsolatos humoros történeteiket.  
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A következő program egy színházi előadás volt, amelyre rohamosan fogytak a jegyek, s 

melyet közel 90 pár tekinthetett meg a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. 

Kölesgolyó, fogkrémes tubus, mosogatás – Benedek Zalán többek között ezekkel a férfiak és 

nők közötti örök vitatémákkal tartott görbe tükröt a közönség elé Ádám és Éva című 

egyszemélyes vígjátékában. A darabból megtanulhattuk a megbocsátás-elengedés erejét, a 

hibázás lehetőségét, és azt, hogy jogunk van nevetni magunkon. 

Záró programként páros fürdőzéssel kedveskedtünk a házaspároknak; a részvétel 

előfeltételeként megismerkedésük történetét kellett beküldeniük a KMNE részére. A 

fürdőzésen 24 pár vehetett részt a kaszonyi termálfürdőben (Iváncsó-birtok), akik ezután 

finom vacsorát fogyasztottak el a nagybégányi Family étteremben. 

 

26. Elnökségi ülés 

2019. január 4-én tartotta Egyesületünk az idei év első elnökségi ülését. Három új 

tagcsaládott vettünk fel, valamint döntés született arról, hogy amennyiben egy tagcsalád 

gyermekei nagykorúvá válnak, attól még tagok maradnak, viszont ha a gyerekeknek már 

külön családjuk van, akkor már nem vehetnek részt a szüleik jogán a programjainkon. Ha 

valaki két évig nem fizet tagdíjat, kizárható. 

Az elnökség elfogadta a 2019. évi költség- és programtervezetet. A tagdíj összegéről is 

határoztak, maradt az 50 hr/év/család összeg, viszont aki március végéig nem fizeti be, 

felfüggesztett státuszba kerül! 

2019. február 4-én megtartottuk soron következő ülésünket. Tizenhat új tagot vettünk fel 

Egyesületünkbe. Megvitattuk már lezajlott programjainkat, mik a velük kapcsolatos 

tapasztalatok, mit lehetne esetleg másképp alakítani, illetve megbeszéltük a következő 

időszakra vonatkozó programjainkat, céljainkat. Az elnökség elfogadta a 2018-as évről 

készített szöveges és pénzügyi beszámolót. 

 

FELHÍVÁS 

 

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 

márciusban fog megszületni a gyermek. 

 

Várjuk a jelentkezőket!  

     

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. Tégy a jobb házastársi kapcsolatért! Beszélgetési lehetőség egyénileg és 

párban 

Házasságunk folytonos megújulásra szorul. Ha szeretnél jobb kapcsolatot, jobb 

beszélgetéseket, kevesebb félreértést, több megértést a házasságodban, tenned kell érte! 

Gyertek el egy személyes beszélgetésre! Megér egy próbát! Miért ne sikerülne?!  
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Az egyéni és páros lelki egészségmegőrző beszélgetések iránt itt érdeklődhetsz: 

beszelgessunk.kmne@gmail.com 

 

 

INFORMÁCIÓK 

 

31. 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. 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. 

 

32. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 

Már több mint 6 éve működik Egyesületünk, s immár 669 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. 

 

33. 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 185 család fizetett tagdíjat! 

 

34. 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. 

 

35. 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 
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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 KYIVSTAR hálózaton is elérhetőek vagyunk: 

+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/ 
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