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KMNE-HÍRLEVÉL
KEDVES NAGYCSALÁDOS BARÁTAINK!
2016/02. szám
2016.május
A soron következő hírlevelünkben a következőkről szeretnénk beszámolni neked:

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK
1. Családi Nap Nagyberegen - május 14.

2. Nagycsaládos biciklitúra - június 5. JELENTKEZZ!
3. Bababörze és Családi Vásár - június 11! JELENTKEZZ!
4. Ciklus-Show és Titkos küldetés - július 20-30.!
5. Horgász-suli a KMNE-nél! JELENTKEZZ!
6. Zenés baba-mama klub! JELENTKEZZ!
7. Ingyenes tóparti pihenés a dédai tónál júniustól

BESZÁMOLÓK
8. Édesanyák Hete Kárpátalján
9. Munkaland-járat a KMNE-nél
10. Baba-mama klub a KMNE szervezésében
11. Apa fia pályázat - összesítő

FELHÍVÁS
12. KMNE családi fotók minden tagcsaládtól
13. A Pro Agricultura Carpatika pályázati lehetősége nagycsaládok számára
14.KMNE Vándorbölcső

INFORMÁCIÓK
15. Nagycsaládos műsor működik a Pulzus rádióban
16. Folyamatosan működik a jogsegély szolgálat egyesületünknél!
17. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása

18.Éves tagsági díj
19. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján
20. Szoptatási tanácsadás kismamák számára
Ukrajna, Kárpátalja

Beregszász, 90202
Bethlen Gábor utca 2.

WEB: www.kmne.org.ua
Email: kmne2012@gmail.com
Tel.: +38095 8386 256, 099 55 80 392
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PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK
1.CSALÁDI NAP NAGYBEREGEN - MÁJUS 14.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a
Nagyberegért Civil szervezet segítségével 2016. május
14-én regionális Családi Napot szervez, melyre szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. A rendezvényen a
gyerekek és a felnőttek is megtalálhatják a számukra
érdekes, megfelelő elfoglaltságot: kézműves foglalkozások, előadások, bábszínház és sok más érdekes program várja a családokat.
2. NAGYCSALÁDOS BICIKLITÚRA - JÚNIUS 5.
Egyesületünk 2016. június 5-ére Nagycsaládos biciklitúrát szervez,
melyre szeretettel várja minden sportolni kedvelő tagcsaládját! Az
egész napos túrára kicsik és nagyok jelentkezését egyaránt várjuk!
Nagyon fontos, hogy részvételi szándékotokat előre jelezzétek, mivel a
ebéd biztosításához szükséges tudnunk, hogy hány személy vesz majd
részt a programon! IDE kattintva regisztrálhattok a biciklitúrára
Jelentkezési határidő: 2016. MÁJUS 31.
3. BABABÖRZE ÉS CSALÁDI VÁSÁR - JÚNIUS 11.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete és a Kezünkben a Jövő
Alapítvány június 11-én tartja az idei év második Bababörzéjét. A változás
annyi az eddigi bababörzékhez képest, hogy nem csak használt ruhaneműt
lehet majd áruba bocsátani, hanem Családi Vásár keretében a KMNE és a
Családláncba tartozó többgyerekes családok elhozhatják saját kezüleg készített dolgaikat (ékszerek, játékok stb).
VÁRJUK A JELENTKEZŐKET!
Asztalfoglalás a KMNE elérhetőségein lehetséges MÁJUS 31-ig!
4. CIKLUS-SHOW ÉS TITKOS KÜLDETÉS - JÚLIUS 20-24.
„Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok.”
A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk megszervezni a Ciklus-Show és Titkos küldetés nevet viselő egynapos tréninget 10-14 éves lányok és fiúk számára. A foglalkozásokat külön csoportban szervezünk nőiségről, férfivá válásról, nemiségről,
lelki fejlődésről. A játékos, szemléletes bemutatás mód keresztény, életpárti
megközelítésben történik, szakemberek segítségével. Szeretnénk, ha a fiatalok nem az internetről és kortárscsoportoktól szereznék be kétes információikat, hanem felnőtt, érett édesanyáktól.
A szülők számára is szervezünk csoportot, ahol segítséget kaphatnak a
gyerekekkel való beszélgetéshez.
Ha van olyan helyszín, ahol ti tudnátok helyszínt és résztvevőket biztosítani, akkor elvinnék oda is a tréninget. Jelezzétek felénk, ha szeretnétek, hogy
a ti vidéketeken is megvalósuljon ez a program!
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5. HORGÁSZ-SULI A KMNE-NÉL
Pecázni szeretők figyelmébe!
Új lehetőség nyílott azok számára, akik szeretik a természetet, szeretnének pecázni, de nem igazán tudják, hogy is kellene belekezdeni, vagy hogyan kell jól csinálni. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Horgász-sulit (szakkört) indított azon gyerekek
számára, akik szeretnék megtanulni a pecázás csínját-bínját. 9 év
felettiek jelentkezését várjuk, a péntekenként du 3-kor kezdődő alkalmakra.
Jelentkezni a KMNE elérhetőségein lehet:
tel: +380958386256, +380995580392; e-mail: kmne2012@gmail.com
Jelentkezzetek bátran!

6. ZENÉS BABA-MAMA KLUB
Szeretnénk felhívni minden kedves anyuka figyelmét, hogy MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 10.30 órakor Zenés
Baba-Mama Klub működik a KMNE-nél. Várjuk azoknak az anyukáknak a jelentkezését, akiknek gyermekük
0-3 éves. Klubunk célja a közösségi élmény mellett a
játékos, zenés, éneklős fejlesztés, továbbá az anyukáknak
is lehetőséget biztosít tapasztalatcserére, beszélgetésre
is. Amit még kínálunk: kisgyermekkori zenei nevelés a
születéstől a kodályi elvek alapján. Az első közös program az édesanya és kisgyermeke számára. Hogy miről is
szól ez a fél órás zenei foglalkozás? Mondókák, gyerekdalok, amiket mi magunk is ismerünk gyermekkorunkból. Közös játék és közös éneklés örömének megteremtése. Ott lenni jó! Gyertek ti is!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Jelentkezni a KMNE elérhetőségein, telefonon és e-mailben lehet!
JELENTKEZZETEK BÁTRAN!
7. INGYENES TÓPARTI PIHENÉS A DÉDAI TÓNÁL JÚNIUSTÓL
Idén újra megvalósítjuk az ingyenes dédai tóparti pihenés lehetőségét tagcsaládjaink számára. Június 1-től
újra megnyitja kapuit a KMNE által bérelt dédai tóparti parcella, ahová minden pihenni, kikapcsolódni vágyó tagcsaládunkat várunk. A már megszokott módon, előzetes egyeztetés után lesz lehetőség igénybe venni
a szolgáltatást. A parcellát idén is biztosítjuk, biztonsági őr vigyáz majd a pihenők nyugalmára.
Továbbá várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik nem tudják megoldani az utazást, ugyanis hétvégenként igény szerint Beregszászból
buszjáratot fogunk indítani, ezzel is
segítve a családokat, valamint ha egyegy településről több család szeretne
egyszerre kiutazni, az ő számukra is
biztosítjuk, támogatjuk a busz bérlését.
VÁRJUK A JELENTKEZŐKET!

BESZÁMOLÓK
8. ÉDESANYÁK HETE KÁRPÁTALJÁN

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete első alkalommal rendezte meg Édesanyák Hete című programsorozatát, melyre április 25.-május 1. között került sor.
A hét megnyitója Beregszász Hősök Tere parkjában valósult meg,
ahol rendezvényünk fővédnöke, Ékes Ilona, az Európai Regionális
Szervezet elnöke, volt parlamenti képviselő is tiszteletét tette. Az
egyházi képviselők áldását követően Ékes Ilona köszöntötte az egybegyűlteket, majd Török Dénes elnök úrral közösen elültettek egy
facsemetét, a “születésfát”, ami az életet, a születést hivatott szimbolizálni.
Délután előadásokkal folytatódott a programsorozat. Az
„Élményutazás az anyaméhben” című videó megtekintése után
Csomóné Lindmayer Katalin, a Nemzetközi Anya- és Bababarát
Szülészeti Ellátásért Mozgalom magyarországi referense, kuratóriumi elnök „Az első ölelés gyöngéd ereje; A szül(et)és utáni pillanatok meghatározó szerepe a természetes fejlődésben” című előadásában az anya-gyermek kapcsolat erejéről, a születés utána
pillanatok helyes megéléséről beszélt. Elmondta, mennyire fontos
szerepe van annak, hogy szülés után ne vegyék el a gyermeket az
édesanyától, hogy „hasból hasra” kerüljenek az újszülött csecsemők. Ezen téma folytatásaként Dr. Bangó Márta orvos és nemzetközi szoptatási szaktanácsadó a szoptatás fontosságáról, tévhitekről tartott nagyon hasznos előadást „Szoptatás, az egészséges életkezdet” címmel.
Az Édesanyák Hete programsorozat következő állomásaként
szerdán, Beregszász főterén édesanya-gyermek fotókiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. A fantasztikus képeket a program
egyik fő támogatója, Fülöp László fényképész készítette. Emellett
a gyerekeknek lehetősége nyílt arra, hogy ajándék képeslapot
készítsenek édesanyjuknak, melyre a saját fotójuk is rákerült, így
téve személyesebbé az ajándékot.
Csütörtökön Kocsis Fülöp érsek-metropolita érkezett Beregszászba, a II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodó
Sándor Kulturális Központjában tartott beszélgetést. Beszélgetőpartnerei voltak Palojtay Márta, a Család és Élet Egyesület vezetője, valamint Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református
Gyülekezet vezető lelkipásztora. A beszélgetés témája: „Az anya
szerepe az Anyaszentegyházban” volt.
A hét zárásaként szombaton, 11:00 órai kezdettel Kertész Árpád
tartott nagyon érdekes és tartalmas előadást „Egészséges életmód és táplálkozás” témában. Az előadás után kötetlen beszélgetéssé alakult a program, a résztvevők feltehették kérdéseiket,
melyekre a doktor úr nagyon hasznos válaszokat adott.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatta a programunk megvalósulását, valamint mindenkinek, akit
érdekelt rendezvényünk és részt vett valamelyik programon!
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9. A III. MUNKALAND-JÁRAT A KMNE-NÉL

Megtartotta harmadik munkaland-járatát a KMNE. A
MunKaland-járat programsorozat célja, hogy a kár-

pátaljai gyerekek tapasztalati úton és benyomásokban
gazdag módon ismerkedjenek meg különböző munkaterületekkel, így látókörük szélesedjen, világnézetük
pozitívabbá váljon, s összességében véve gyerekkoruk
színesebb és emlékezetesebb legyen. Az április 29-i
Munkaland-járat úti célja a nagybégányi KAPUSKESZTYŰ-GYÁR volt, ahol a gyerekek megtudhatták,
hogy hogyan készülnek a sportolók számára készített
kesztyűk, végignézhették a teljes munkafolyamatot,
majd a szomszédos hímező-műhelyben pedig azt leshették meg, hogy hogyan készítenek szebbnél szebb
mintákat hímező gépekkel.
10. BABA-MAMA KLUB A KMNE SZERVEZÉSÉBEN
Egyesületünk zenés Baba-mama klubot indított. A
már négy hete működő klub egyre nagyobb sikernek

örvend, ennek bizonyítéka, hogy hétről hétre többen
vesznek részt rajta. A beszélgetések, a közösségi élmény mellett zenés fejlesztésre is sor kerül, amit az
anyukák majd kamatoztathatnak a gyermekük nevelésében. A foglalkozásokat Antal Diána és Szilágyi
Gabriella vezetik. Kikapcsolódást biztosít a mindennapokba belefásult anyukáknak, mindemellett a gyerekek is kifejezetten élvezik, jól szórakoznak.
Bárki csatlakozhat a Klubhoz: MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN, 10:30-TÓL kezdődik a program.

11. APA FIA PÁLYÁZAT - ÖSSZESÍTŐ
Lezárult a KMNE által meghirdetett apa-fia pályázat
benyújtásának határideje. A pályázat nyertesei - terveink szerint - a Mercedes BENZ kecskeméti gyárába
léphetnek majd be és nyerhetnek betekintést a gyár
munkafolyamataiba. Emellett megtekinthetik a környék
többi látványosságát is, többek között az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkot, illetve a Fesztykörképet is.

Pályázatunkra 11 jelentkezés érkezett. A legtöbb pályamunka szerelés (autó- és bicikliszerelés), kerti,
háztáji munkálatok témában érkezett be. A pályázat
elbírálásánál figyelembe vettük a pályázat megírásába fektetett munkát is.

FELHÍVÁSOK

12. KMNE TAGCSALÁDOK FOTÓI
A KMNE szeretné, ha minden tagcsaládjáról lenne egy fényképe, melyen az egész család szerepel.
Sokkal könnyebb lesz munkánk, ha a nevek mellé
mindig tudunk kapcsolni egy képet és ezáltal jobban is ismerhetünk majd titeket.
Kérünk azon családokat, akik még nem küldtek
képet nekünk, tegyék meg. Elküldhetitek emailben a fotótokat, de amennyiben nem tudjátok
email-ben, akkor személyesen is be lehet hozni az
irodába és mi feltöltjük azt a számítógépünkre.
Fontos, hogy a kép jó minőségű legyen és legkésőbb június végéig igyekezzetek eljuttatni hozzánk.
Várjuk a képeket!

13. A PRO AGRICULTURA CARPATIKA PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉGE NAGYCSALÁDOK SZÁMÁRA
A „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú gyereket
nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az „Első lépés” szociális programban való részvételre.
A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló nagycsaládok részére
A pályázathoz szükséges dokumentumok:
a családi összetételről szóló igazolás
személyi igazolvány és identifikációs kód másolata jól olvasható minőségben
az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a
tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek)
a kérvényben rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének
részt venni a kedvezményes programban
gazdálkodási terv
A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak
az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság terem,
116. sz.), tel.: 0959131021, 0673124295;
Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, tel.: 0673124353;
Verbőcön, Gál Istvánnál, tel.: 0961700744.
A pályázatok beadásának határideje: 2016. május 31.
14. KMNE VÁNDORBÖLCSŐ

Egyesületünk januárban átadta első tulajdonosának a Czotter
Andrástól, az Ágymester manufaktúra vezetőjétől kapott minőségi, fából készült bölcsőt. A család 4 hónapos időszakra kapta meg a bölcsőt, amit a KMNE június folyamán átad a következő családnak. A bölcsőre azon családok pályázhatnak, akiknél júniusban fog a gyermek megszületni és szükségesnek tartják a bölcsőt. Tehát várjuk a jelentkezőket a vándorbölcsőre.
Jelentkezni személyesen a KMNE irodában, valamint a KMNE elérhetőségein (tel.: 0958386256, 0995580392, e-mail: kmne2012@gmail.com) lehet.
Várjuk a jelentkezéseteket.
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INFORMÁCIÓK
15. NAGYCSALÁDOS MŰSOR MŰKÖDIK A PULZUS RÁDIÓBAN
Minden hét pénteken 14.00-15.00 között
nagycsaládos műsort hallhatunk a Pulzus
rádióban. Egy-egy kárpátaljai magyar
nagycsalád bemutatása mellett érdekes,
gyermekneveléssel, házastársi kapcsolattal
kapcsolatos téma is feldolgozásra kerül.
Pulzus rádió az FM 92,1-en!!!
Ha valakinek van bármilyen kérdése, vagy
olyan téma javaslata, amiről szívesen hallana, jelezze felénk, igyekszünk vele foglalkozni, továbbá, ha valaki szívesen jelentkezne, hogy bemutatná családját, az ő jelentkezését is szívesen fogadjuk.
16.
FOLYAMATOSAN MŰKÖDIK A
JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT EGYESÜLETÜNKNÉL!
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából
újra indul az előző években megszokott jogsegélyszolgálat az egyesületnél. Előzetes
telefonos bejelentkezés után, jogász segítségével nyújtunk tanácsadást, egyéb segítséget a hozzánk fordulóknak. Idén nem csak
tanácsadásra van lehetőség, ha valakinek
konkrét kisebbségi jogi ügye, problémája
van, forduljon hozzánk, ugyanis jogász biztosításával segíthetjük a bírósági ügyintézést, a peres ügy lebonyolítását. Érdeklődni
a következő telefonszámokon: 0958386256,
0995580392
17. A KÖRNYEZETEDBEN ÉLŐ NAGYCSALÁDOSOK MEGSZÓLÍTÁSA
Már 3 éve működik az egyesületünk. Immár
400 családot tudhatunk a tagjaink között.
Azonban, még sok olyan magyar nagycsaládos él Kárpátalján, akik nem hallottak a létezésünkről, vagy nem tájékozottak azzal
kapcsolatban, hogyan csatlakozhatnak hoz-

Arra kérünk, hogy szólítsd meg a környezetedben élő magyar nagycsaládokat, és vigyél nekik jelentkezési lapot.
18. ÉVES TAGSÁGI DÍJ

Az Egyesület 2012 szeptemberi megalakulása óta számos rendezvényt és programot valósított meg a tagjai számára, amelyeket pályázatokból, adományokból sikerült finanszírozni. Az Elnökség úgy határozott, hogy
2014-től kéri a tagcsaládok hozzájárulását
az Egyesület működésének biztosítására, ami
éves tagdíj befizetésében nyilvánulna meg. A
tagdíj összege 40 hrn/év/család, amit a
KMNE irodájában lehet átnyújtani, vagy átutalni az egyesület bankszámlájára. Akiknek
anyagi nehézségei vannak és problémát okoz
a tagdíj befizetése, kérjük jelezzék ezt írásban, van lehetőség a tagdíj elengedésére.
Azok a családok, akik elmulasztották a tagdíj
befizetését a 2014/15-ös évben, inaktív státuszba ( = nem kapnak hírlevelet és értesítéseket) kerülnek mindaddig, míg a tagdíjat
be nem fizetik.
Banki adatok ukránul:
№ рахунку: 26006001264504
Ім’я одержувача: ГО Спілка
Закарпатських Угорських
Багатодітних Сімей
Код ЄДРПОУ: 38325116
Берегівське відділення філії АТ
“Укрексімбанк” в м. Ужгороді
МФО: 312226
Köszönjük szépen!
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19. LELKI ELSŐSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLAT KÁRPÁTALJÁN
“Kétségben, bajban hívjon minket!”
Kárpátalján jelenleg két telefonszolgáltatóhoz
tartozó (MTC és Kyivstar) számot lehet hívni,
melyek helyi tarifásak, tehát sokaknak kedvezményes, vagy akár ingyenes is lehet. A telefonos szolgálat hívószámai: 095-6008005
(MTC); 098-9998005 (Kyivstar). A vonal túloldalán magyarul beszélő szakemberek éjjelnappal várják azon bajba jutottak névtelen
hívásait, akik lelki segítségre, tanácsra, bíztatásra vágynak.
Telefonos Nyílt Nap 2016. május 20-án minden érdeklődő számára. Hogyan segítsünk bajbajutott embertársainkon? Hogyan válhatok én is segítővé?
Érdeklodni a 0993805199-es telefonszámon vagy e-mailben
sos.karpatalja@gmail.com

20. SZOPTATÁSI TANÁCSADÁS KISMAMÁK SZÁMÁRA
Kismamák és gyermeküket szoptató édesanyák ingyenes tanácsadásban részesülhetnek a szoptatással kapcsolatos kérdésekben az alábbi
tel. számokon egyik tagtársunk jóvoltából: 050-615-85-47; 063-94916-08. Szükség esetén személyes tanácsadást is lehet igényelni.
Ha bármi kérdésed, ötleted, gondod van, keress minket!
Irodai nyitvatartás: Beregszász, Bethlen út, 2., hétfőtől péntekig 9-16
óra között.

ÜDVÖZLETTEL:
A KMNE ELNÖKSÉGE ÉS MUNKATÁRSAI

