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PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK  
 

1. Ingyenes tóparti pihenés a dédai tónál  

2. Nyárbúcsúztató - augusztus 28. JELENTKEZZ! 

3. Biciklitúra - szeptember 10. JELENTKEZZ! 

4. Bababörze és Családi Vásár - szeptember 17. JELENTKEZZ! 

5. Gyalogos túra a KMNE-vel szeptember 24.-én. JELENTKEZZ! 

6. Nagycsaládos hétvége Beregszentmiklóson szeptember 30. - október 2. között.  

7. III. Testvércsalád Találkozó Budapesten október 21-23. között 

8. Házaspárok hétvégéje november 11-13. között. JELENTKEZZ! 
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9. Nagycsaládos biciklitúra - június 5. 

10. Bababörze és Családi Vásár 

11. Apa-fia kirándulás Kecskeméten és környékén 

12. Kisebbségvédelem Európában - nyári egyetemen az egyesület munkatársai 

13. KMNE Lovastábor Nagyszőlősön 

14.Ciklus-show és Titkos küldetés 

15. Nagycsaládos biciklitúra határok nélkül 

16. Kézműves és családi napok Aknaszlatinán és Kisdobronyban 

17. Honismereti kirándulás 

18. Kirándulás a Kolozsvári Magyar Napokra 
 

FELHÍVÁS  

19. KMNE családi fotók minden tagcsaládtól 

20. KMNE Vándorbölcső 
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PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

1. INGYENES TÓPARTI PIHENÉS A DÉDAI TÓNÁL  
Még mindig élhetnek az ingyenes dédai tóparti pihenés 
lehetőségével tagcsaládjaink. Június 1-től újra megnyitot-
ta kapuit a KMNE által bérelt dédai tóparti parcella, aho-
vá minden pihenni, kikapcsolódni vágyó tagcsaládunkat 
várunk szeptember 6.-ig.  
A már megszokott módon, előzetes egyeztetés után van le-
hetőség igénybe venni a szolgáltatást. A parcellát idén is 
biztosítjuk, biztonsági őr vigyázza a pihenők nyugalmát. 
Továbbá várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, 

akik nem tudják megoldani az utazást, ugyanis hétvégenként igény szerint Beregszászból buszjáratot indí-
tunk, ezzel is segítve a családokat, valamint ha egy-egy településről több család szeretne egyszerre kiutazni, 
az ő számukra is biztosítjuk, támogatjuk a busz bérlését. Kérjük azokat, akik szeretnék igénybe venni ezt a 
lehetőséget, legkésőbb csütörtökönként 16:00 óráig jelezzék felénk a +380958386256, +380995580392 te-
lefonszámok valamelyikén, hogy meg tudjuk beszélni a buszt. A parcellát lefoglalni a következő telefonszá-
mon lehet: +380990732765            Várjuk a jelent-
kezőket!  
 
2. NYÁRBÚCSÚZTATÓ - AUGUSZTUS 28. 
Kedves Barátaink! Augusztus 28.-án nyárbúcsúztató délutánt 

szervezünk Kovászón, amelyre minden tagunkat szeretettel várjuk. 
Célunk az, hogy eltöltsünk együtt egy kellemes délutánt. A program 
egy finom ebéddel kezdődik, utána pedig sok érdekes lehetőség 
várja majd a gyerekeket (kézműves sátrak, trambulin, íjazás stb.) 
és a felnőtteket egyaránt. A nap során mindenki találhat magának 
a számára érdekes programot és nem utolsó sorban a többi család-
dal együtt tölthet egy élménydús napot. Családi vetélkedőre is ne-
vezhettek majd, melynek nyertesei iskolakezdő ajándékcsomagok-
kal, valamint egy értékes meglepetés ajándékkal is gazdagodhat-
nak. A programot megtisztelik jelenlétükkel a Szárnyas Sárkányok, vagyis a debreceni gólyalábasok is, akik 
színvonalas előadásukkal szórakoztatják majd a jelenlévőket. Részvételi szándékotokat jelezhetitek a követke-
ző elérhetőségeken: kmne2012@gmail.com, 0958386256, 0995580392, vagy a következő linkre kattintva:  

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfrRw1G0v4p88hyWdhjzQ0fF2oMdWkWdxZuPD3VzPNu04akxQ/viewform 

Várjuk a jelentkezőket! 

 

3. CSALÁDI BICIKLITÚRA - SZEPTEMBER 10. 

 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szeptember 10.-én megszervezi idei utolsó biciklitúráját. 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik nem szeretnének lemaradni erről a remek alkalomról. Az egész napos 

túrára kicsik és nagyok, kis- és nagycsaládosok jelentkezését egy-
aránt várjuk! Nagyon fontos, hogy részvételi szándékotokat előre 
jelezzétek, mivel a ebéd biztosításához szükséges tudnunk, hogy 
hány személy vesz majd részt a programon! 
A következő linkre kattintva regisztrálhattok a biciklitúrára: 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdf_8KjrX4Gc2S4rQ10lsB40qrxtqtbelFQzZTAzv-
pnkQeoQ/viewform 

 

Jelentkezési határidő: 2016. AUGUSZTUS 31. 
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4. BABABÖRZE ÉS CSALÁDI VÁSÁR SZEPTEMBERBEN 

 
Kedves Anyukák, érdeklődők!  

Szeptemberben megtartjuk soron következő bababörzénket, ami a 
legutóbbihoz hasonlóan családi vásárként is szolgál majd, vagyis 
nem csak baba- és gyerekruhákat lehet majd áruba bocsátani, hanem 
saját készítésű dolgaikat is. A bababörze a szokásos helyszínen, a be-
regszászi római katolikus templom udvarán, rossz idő esetén a plébá-
nia előadótermében kerül majd megrendezésre.  
 
Asztalt foglalni a KMNE elérhetőségein lehet szeptember 12-ig!  

 
5. GYALOGOS TÚRA A KMNE-VEL SZEPTEMBER 24.-ÉN 

 

Kedves túrázni szerető tagok! 

A KMNE úgy döntött, hogy a biciklitúrák sikerén felbuzdulva a gyalogos túrák szerelmeseinek is szervez 

programot, így az egyesületnél első alkalommal, szeptember 24.-én meg-

rendezésre kerül egy egy napos gyalogos túra, melynek alkalmával a 

Kárpátok mesés tájain kalandozhatnak a jelentkezők. A részletekről pon-

tosabb tájékoztatást a későbbiekben nyújtunk. 

Érdeklődni és jelentkezni a KMNE elérhetőségein lehet! 

Várjuk a jelentkezőket! 

 

 
6. NAGYCSALÁDOS HÉTVÉGE BEREGSZENTMIKLÓSON SZEPT-
EMBER 30. - OKTÓBER 2. KÖZÖTT 

 
A korábbi évekhez hasonlóan az egyesület újra megszervezi őszi nagycsaládos hétvégéjét, aminek helyszí-

néül idén is a Beregszentmiklós Vodogray hotel szolgál majd (Szanatórium u. 201.). A hétvégén a gyereke-

ket kézműves foglalkozások, valamint érdekes programok várják majd. Aki szeretne részt venni a hétvé-

gén, jelezze minél hamarabb, mivel a szállodában a helyek száma korlátozott.  

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezni lehet a következő elérhetőségeken: kmne2012@gmail.com, 0958386256, 0995580392, vagy a 
következő linkre kattintva: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdBmU7sxFnYr1A2FlNqtsVUQ3bHoBwVwRPbLzeMWg4Lt0YxAw/viewform 

Jelentkezzetek bátran! 
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7. III. TESTVÉRCSALÁD TALÁLKOZÓ BUDAPESTEN OKTÓBER 21-23. KÖZÖTT 

 

Kedves KMNE tagcsalád! 

Egy újabb fantasztikus lehetőséget szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. Megnyitották a III. 

Testvércsalád találkozóra való jelentkezést. 

Életre szóló élményben lesz részük az idei Testvércsalád Találkozóra jelentkező családok-

nak. A Családháló.hu online családi magazin 2014-ben indított programja már százakat 

vonzott Budapestre és számos család épített ki egymással kölcsönös testvércsaládi kapcso-

latot.   

A találkozó célja, hogy kárpátaljai és magyarországi magyar családok találkozzanak egy-

mással és a három napos programsorozat alatt a családok között testvércsaládi kapcsolat 

formálódjon. A testvércsaládi kapcsolatok nem járnak kötelezettségekkel, célunk, hogy ba-

ráti viszony alakuljon ki a találkozón részt vevő családok és a gyermekek között. 

Most újra itt a lehetőség. Írjatok nekünk a testvercsalad@csaladhalo.hu e-mail címre! Je-

lentkezzetek és gyertek el a Családháló egyik legjobb programjára, a Testvércsalád Talál-

kozóra! 

Részvételi szándék jelzése: 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfjDzbUNGb8djQAUrMf6O6DwBGOI5XXYZ8k_EIXG99LtVdzNw/viewform 

Bővebben az alábbi linken olvashattok a rendezvényről: 

http://csaladhalo.hu/cikk/hatter/megnyitottuk-jelentkezest-iii-testvercsalad-talalkozora 
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8. HÁZASPÁROK HÉTVÉGÉJE - NOVEMBER 11-13. KÖZÖTT 

Egy kellemes hétvége házaspárok részére (november 11-13.) 

Egy különleges és kihagyhatatlan lehetőséget szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. November 11-13 között 

gyönyörű környezetben, tartalmas kikapcsolódás várja azokat a házaspárokat Miskolcon, akik hajlandóak 

egy hétvégére a gyerkőcöket a nagyszülők, barátok gondviselésére bízni. A részvételetekkel megragadhat-

tok egy ritka alkalmat arra, hogy megerősíthessétek a házasságotokat, miközben kellemesen kikapcsolód-

tok, megfeledkeztek a rohanó hétköznapokról. 

Érdekes előadások, beszélgetések, pihenés 

várja a résztvevőket! 

 

 

 

 

 

Részvételi szándékotokat kérjünk jelezzétek a +380958386256, +380995580392 telefonszámokon és/vagy 
e-mailben a kmne2012@gmail.com címen. 

Várjuk a jelentkezéseket!  

 

BESZÁMOLÓK 

9. NAGYCSALÁDOS BICIKLITÚRA - JÚNIUS 5. 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén első al-

kalommal június 5.-én tartotta meg a tagcsaládok körében oly 

népszerű biciklitúráját. Az eddigi években megrendezett túrák 

sikerén felbuzdulva immár természetesnek tekinthető, hogy a ta-

vaszi, nyári, őszi időszakban biciklitúrákat szerveznek tagcsalád-

jaik számára. 

Június 5-én tehát újra kerékpárt ragadtak a sportolni, bringázni 

szerető családok. 25-en vágtak neki a Beregszász – Nagybégány 

– Déda – Beregszász útszakasznak. A túrázók biztonságát rendőri 

kísérettel biztosították. 

Első megállójuk a Jánosiban található Rákóczi emlékszobornál volt, ahonnan egy rövid ismertető után in-

dultak tovább útnak.  Ezután Nagybégányba vezetett a túrázók útja, ahol körbevezették őket a nemrégiben 

felújított, de a gótikus stílusát megőrző református templomban. Egy régebbi felújítás során fedeztek fel 

egy, a templom falán található képet, mely Szent Ilonát ábrázolja és valószínűleg a középkorban festették 

meg. Ezt a képet is megtekinthette a csapat. 

A templomlátogatás végeztével a túrázók a nagycsaládos egyesület által bérelt dédai tóparti parcellához 

vették az irányt, ahol már finom bográcsos várta őket ebédre. Az étkezés után a meleg időben a bátrabbak 

– idén először - megmártózhattak a dédai tó vizében, fürdőzéssel frissültek fel a hosszú út után. Innen in-

dultak vissza Beregszászba. 

A résztvevők, kicsik és nagyok is egyaránt élvezték a biciklitúra nyújtotta élvezetes programot, és sikeresen 
teljesítették a közel 30 km-es távot.  
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10. BABABÖRZE ÉS CSALÁDI VÁSÁR - JÚNIUS 11. 

Június 11-én újra megrendezésre került a csalá-

dok körében egyre népszerűbb Bababörze, idén 

második alkalommal. A mostani program annyi-

ban volt más az előző börzékhez képest, hogy 

családi vásárként is szolgált, vagyis a családok 

saját készítésű tárgyaikat is áruba bocsáthatták. 

Így nem csak ruhákhoz juthattak a vásárló kedvű 

látogatók, hanem például fából készített játékok-

hoz, használati tárgyakhoz, hímzésekhez, dísztár-

gyakhoz is. A szervezők nagy örömére és nem kis 

meglepetésére - a Bababörzék történtében elő-

ször - az időjárás is kedvezett a programnak, ugyanis a megszokott esős-bababörzék után 

végre napsütéses időben rendezhették meg az eseményt. Ez azért is nagyon pozitív volt, 

mert így nem kellett a négy fal közé szorítani a programot, hanem a beregszászi Római Ka-

tolikus Templom udvarán pakolhatták ki portékájukat a családok. Nagyobb volt a vásárlói 

kedv is, a megszokotthoz képest sokkal többen érkeztek. 

Nem csak az anyukák, felnőttek számára volt érdekes a Bababörze, a gyerekek is remekül 

érezték magukat. A kézműveskedni szerető gyerekek Kopinec Emesével gyurmázhattak, raj-

zolhattak, festegethettek. Az udvaron található játszótér is gyerekzsivajtól volt hangos, a 

hinta, csúzda egy percre sem maradt üresen. Az egyik tagcsalád által áruba bocsátott fajá-

tékokat is kipróbálhatták a gyerekek, egész délelőttre biztosítottak szórakozást számukra, 

valamint nagyon jó reklámként is szolgált, mivel az utcáról is sok érdeklődőt vonzott be a 

nyüzsgés. 

Elmondható, hogy az egyik legsikeresebb Bababörzéjén van túl a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete. 

A legközelebbi börzére szeptemberben kerül majd sor. 

 

11. APA-FIA KIRÁNDULÁS KECSKEMÉTEN ÉS KÖRNYÉKÉN 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete még tavasszal pá-

lyázatot hirdetett meg tagcsaládjai körében „Apa-fia közös tevékeny-

ségei” címmel. Az ötlet a januári családi nap után fogalmazódott meg 

az egyesületnél. Léder László és Telek Péter Pál előadásai (melyek az 

elapátlanosodott társadalomról, ennek veszélyeiről, az apa-gyermek 

kapcsolat fontosságáról szóltak) ihlették az elhatározást, hogy az 

egyesületnek kell egy olyan programot szerveznie, mely az apa-

gyermek kapcsolat erősítését célozza meg. 

 



  

 

A meghirdetett pályázat lényege az volt, hogy az apák fiaikkal közösen végzett tevékenységükről küldjenek 
a KMNE-nek képet, videót, vagy akár egy rövid beszámolót, ami bemutatja, ismerteti, hogy mit csináltak 
együtt, ezzel is motiválva, hogy több időt töltsenek együtt. Nagyon érdekes pályamunkák érkeztek be. Volt, 
aki kerti munkáról (pl. közösen ástak), háztáj körül végzett munkáról (kaput festettek, ellátták a házi állato-
kat) küldött képet, de voltak, akik autót szereltek, autót mostak stb. A legtöbben képet küldtek a munkavég-
zésről, de volt olyan is, aki a képek mellé részletes beszámolót is készített. 
A meghirdetett pályázat leírásában szerepelt, hogy akik részt 
vesznek ebben a kezdeményezésben, értékes jutalomutazásban 
részesülhetnek majd. 11 család élt a lehetőséggel, ennyi pályá-
zat érkezett be a KMNE munkatársaihoz. Az egyesület mind-
egyik pályamunkát pozitív elbírálásban részesítette, így a juta-
lomutazásból senki nem maradt ki. 
Erre a nyereményútra az elmúlt hétvégén került sor. Az apa-fia 
pályázat „nyertesei” egy felejthetetlen kecskeméti utazáson 
vehettek részt. Végül 9 apuka utazott fiával. Az élményutazás 
Beregszászból indult. A csapat első megállója Budapest volt, 
ahol egy aquaparkban kapcsolódhattak ki, próbálhatták ki a 
jobbnál jobb csúzdákat, élménymedencéket. Az aktív szórako-
zás után indultak el Kecskemétre, ahol elfoglalták szállásukat. 
A szombati nap is élményekkel gazdag programot ígért. A dél-
előtt folyamán az Ópusztaszeri Emlékpark és Múzeum várta kis 
csoportunkat, ahol a Feszty-körkép megtekintése mellett 3D-s 
filmvetítésen is részt vehettek a kirándulók, amelyet kicsik és 
nagyon egyaránt élveztek. 
A délután a kalandokról szólt. A Kerekerdő Kalandpark kötél-
pályáin, akadálypályáin a gyerekek és az apukák is kipróbál-
hatták ügyességüket, tesztelhették bátorságukat. A kalandozás 
után a moziban folytatták a napot. 
Vasárnap ebéd után indultak haza egy felejthetetlen program-
sorozatot tudva maguk mögött. Az időjárás nem volt kegyes a 
kirándulókhoz, de ez semmit nem vont le a kirándulás értéké-
ből. Az apukák és fiaik elmélyíthették kapcsolatukat, együtt tölthettek három csodás napot, ami csak róluk 
szólt. 
Mindenki élményekkel gazdagon tért haza, várva a KMNE következő, hasonlóan sikeres kezdeményezését.  
 

12. Kisebbségvédelem Európában - nyári egyetemen az Egyesület  
munkatársai 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének irodai munkatársai egy egyhetes 
képzésen vehettek részt, a Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet ál-
tal megrendezett Kisebbségvédelem Európában c. nyári egyetem keretein belül. A résztve-
vők érdekes előadásokat hallgathattak meg, valamint szimulációs tréningeken bizonyíthat-
ták rátermettségüket, leleményességüket. A programok között szerepelt a Budapesten talál-
ható Magyarság Házában meglelhető Mi, Magyarok kiállítás megtekintése is. Betekintést 
nyerhettek a felvidéki, erdélyi, vajdasági magyarság kisebbségi viszonyaiba, jobban megis-
merhették a külhoni magyarság életét, helyzetét, valamint néhány peres ügy bemutatásával 

szemléltették a 
kisebbségi jogo-
kat. Tapasztala-
tokkal, élmények-
kel, és ami a lé-
nyeg, több tudás-
sal térhettek ha-
za a nyári egye-
tem „diákjai”. 



  

 

13. LOVASTÁBOR NAGYSZŐLŐSÖN 

Hagyományteremtő szándékkal, idén első alkalom-

mal rendezte meg a Kárpátaljai Magyar Nagycsalá-

dosok Egyesülete lovas táborát olyan nagycsaládos 

gyerekek számára, akik ebben az évben nem tudtak, 

illetve nincs lehetőségük nyaralni, táborozni menni. 

A tavalyi évben az egyesület elnökségi tagja, 

Margitics Ildikó vállalta, hogy lovardájukban, Nagy-

szőlősön megrendeznek egy nagycsaládos progra-

mot, pontosabban egy lovas napot, ahol egy napon 

keresztül érdekes bemutatókkal, programokkal szó-

rakoztatták az érdeklődőket. Ez a kezdeményezés az 

idei évre nagyobb méretet öltött, az egyesület elhatá-

rozta, hogy az egy napos program helyett egy ötna-

pos ingyenes tábort szervez gyerekek számára, ezzel 

is támogatva, segítve tagcsaládjaikat. 

A táborra július 18-22. között került sor Nagyszőlő-

sön, a Margitics család által működtetett „Szelíd” 

Lovas Központban. A gyerekek közös busszal Bereg-

szászból indultak el az izgalmas programra. A gye-

rekek többsége elmondta, hogy ritkán táborozik, ke-

vés lehetősége van a nyári kikapcsolódásra. Azt is 

sokuk mondta, hogy még sohasem ült lovon, féltek is 

kicsit, hogy mit fognak ott csinálni, de a kíváncsisá-

guk erősebb volt a félelmeiknél. Izgatottan várták, 

hogy vajon mi várja majd őket Nagyszőlősön. 

Az érkezés után megtörtént az eligazítás, a szállás 

elfoglalása. Az első nap igazából az ismerkedésről 

szólt. Nem csak a gyerekeknek kellett megismerkedni 

egymással és a tábor vezetőkkel, hanem a területtel 

és a tábor főszereplőivel, magukkal a lovakkal is. A 

táborvezetők elmondása alapján a gyerekek jól dol-

goztak csoportokban, a csapatmunka nem volt kihí-

vás számukra. 

A táborozók sokat tanultak a lovakról, lovaglásról. A 

biztonsági szabályok megismertetése után a lovak 

lecsutakolása következett. Ezután mindegyik gyerek 

kipróbálhatta, hogy milyen egy lovat vezetni, ami a 

látszat ellenére egyáltalán nem könnyű feladat. Csak 

ezek után ülhettek fel a lovakra, először úgy, hogy a 

táborvezetők irányították azokat, majd a következő 

napokon már egyedül vezethették, irányították őket. 

Tény, hogy öt nap alatt nem lehet megtanulni lova-

golni, de a résztvevők így is nagyon élvezték a lovas 

tornákat. A gyerekek fejlődése azzal is bizonyítható, 

hogy a kezdeti bátortalanság után már különféle 

gyakorlatokat is bátran végeztek el a lovak hátán, 

például még labdáztak is lóháton ülve. 

A lovas programok mellett különböző színes szóra-

kozási lehetőséget biztosítottak a táborvezetők a gye-

rekek számára. Minden délben kézműveskedhettek 

Molnár Erika segítségével. Délutánonként is külön-

böző dolgokban vettek részt: íjászkodhattak, kirán-

dultak, túráztak a gyerekek, például a Nagyszőlősön 

található Kankó várromhoz is. Az estéket tábortűzzel 

varázsolták még hangulatosabbá, a területen talál-

ható jurta-sátorban a gyerekek nagyon jól érezték 

magukat, valamint táncoltak, ügyességi játékokat 

játszottak, fociztak. 

A gyerekek pénteken délután élményekkel gazdagon, 

egy remek hetet tudva maguk mögött térhettek haza. 

A lovas tábor sikerességét a gyerekek örömmel teli, 

vidám arca, valamint a kifogyhatatlannak tűnő él-

ménybeszámolók bizonyítják. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 

ezúton is szeretné megköszönni a Margitics család-

nak, valamint Molnár Erikának és a tábor munkatár-

sainak az odaadó munkát és azt, hogy nekik köszön-

hetően ez a tábor megvalósulhatott.  

 



  

 

14. CIKLUS-SHOW ÉS TITKOS KÜLDETÉS  

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megszerveztük a Ciklus-Show és Titkos küldetés nevet vi-

selő egynapos tréninget 10-14 éves lányok és fiúk számára. A foglalkozásokat külön cso-

portban vezették nőiségről, férfivá válásról, nemiségről, lelki fejlődésről. A játékos, szemlé-

letes bemutatásmód keresztény, életpárti megközelítésben történt, szakemberek segítségével.  

A szülők számára is szerveztünk csoportot, ahol segítséget kaphattak a gyerekekkel való be-

szélgetéshez. 

Július 23.-án Beregszászban, 25.-én Salánkon, 26.-án pedig Ungváron került megrendezésre 

a Ciklus-show/Titkos küldetés. Elmondhatjuk, hogy a tréning idén is nagy sikernek örven-

dett.  

 

15. NAGYCSALÁDOS BICIKLITÚRA - HATÁROK NÉLKÜL!  

 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a helyi 

biciklitúrák sikerére való tekintettel megrendezte határok 

nélküli biciklitúráját július 28. - augusztus 1. között. Az öt 

napos túra Beregszászból indult, át a határon Tivadarba. A 

következő napokon a környező vidék látványosságait láto-

gatták meg, majd az utolsó napon visszatekertek Bereg-

szászba. A tartalmas programot kicsik és nagyok egyaránt 

nagyon élvezték. 

 

16. KÉZMŰVES ÉS CSALÁDI NAPOK AKNASZLATINÁN ÉS KISDOBRONYBAN 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél már hagyománnyá vált, hogy minden évben megren-

dezi kézműves napjait Kárpátalja különböző vidékein. Az idei évben a kézműves napokkal egybekötött csa-

ládi napokat tartottunk. A program lényege az volt, hogy a gyerekek, felnőttek ne csak megismerkedjenek a 

népi mesterségekkel, hanem ki is próbálják azokat, készítsenek is valamit a délután folyamán. Szerettük 

volna, hogy a családok együtt töltsenek egy kellemes napot, hogy az ezeken a vidékeken élő magyar csalá-

dok is érezzék azt, milyen fontos szerepet játszanak a 

magyarság megmaradásában, valamint, hogy gyer-

mekeik is megismerjék a nemzeti hagyományainkat. A 

rendezvény során kézműves foglalkozásokon, családi 

vetélkedőkön és további érdekes, szórakoztató, csa-

ládépítő programokon vehettek részt az érdeklődők.  A 

vetélkedők győztesei értékes jutalmakban részesültek.  

Kézműves napjainkat Aknaszlatinán és 

Kisdobronyban tartottuk meg.  



  

 

 

 
17. HONISMERETI KIRÁNDULÁS 

Egyesületünk idén is szervezett honismereti kirándulást tagcsaládjai részére. Az egynapos kiránduláson 

résztvevők olyan helyekre juthattak el, mint a vereckei emlékmű, a szolyvai bunkerek, szolyvai emlékpark, a 

kendereskei lelátó stb. Értékes, felejthetetlen napot tölthettek el kellemes társaságban a családok. 

18. KIRÁNDULÁS A KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOKRA 
A KMNE idén kirándulást szervezett a Kolozsvári Magyar Napokra, ahová egyesületünk tagcsaládjait is 

szeretettel várták. Az utazáson jutalomként a TermÉSZet elnevezésű online játékunk versenyzői is részt ve-

hettek.  A több napos programon neves előadókkal, művészekkel találkozhattak a résztvevők. Minden kor-

osztály találhatott magának szórakoztató elfoglaltságot.. 

FELHÍVÁSOK 

 

19. 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 job-

ban is ismerhetünk majd titeket. 

Kérünk azon családokat, akik még nem küldtek képet nekünk, te-

gyék meg. Elküldhetitek email-ben 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! 

 

20. KMNE VÁNDORBÖLCSŐ 

 

Egyesületünk keresi a Czotter Andrástól, az Ágymester 

manufaktúra vezetőjétől kapott minőségi, fából készült 

bölcsőnek, a KMNE vándorbölcsőjének az új tulajdono-

sát.  Augusztusban új családhoz kerül a bölcső, ők is 4 

hónapos időszakra kapják meg. A KMNE december folya-

mán szeretné átadni a következő családnak. A bölcsőre 

azon családok pályázhatnak, akiknél decemberben 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: 

@gmail.com) lehet. 

Várjuk a jelentkezéseteket!  
 

mailto:kmne2012@gmail.com


  

 

 

INFORMÁCIÓK 
 

 

 

21.  NAGYCSALÁDOS MŰSOR MŰKÖ-

DIK 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 hal-

lana, jelezze felénk, igyekszünk vele foglal-

kozni, továbbá, ha valaki szívesen jelent-

kezne, hogy bemutatná családját, az ő je-

lentkezését is szívesen fogadjuk. 

22 FOLYAMATOSAN MŰKÖDIK A JOG-

SEGÉLY SZOLGÁLAT EGYESÜLE-

TÜNKNÉL! 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából 

újra indul az előző években megszokott jog-

segélyszolgálat az egyesületnél. Előzetes 

telefonos bejelentkezés után, jogász segít-

ségével nyújtunk tanácsadást, egyéb segítsé-

get a hozzánk fordulóknak. Idén nem csak 

tanácsadásra van lehetőség, ha valakinek 

konkrét kisebbségi jogi ügye, problémája 

van, forduljon hozzánk, ugyanis jogász biz-

tosításával segíthetjük a bírósági ügyinté-

zést, a peres ügy lebonyolítását. Érdeklődni 

a következő telefonszámokon: 0958386256, 

0995580392 

23.  A KÖRNYEZETEDBEN ÉLŐ NAGY-

CSALÁDOSOK MEGSZÓLÍTÁSA 

Már 3 éve működik az egyesületünk. Immár 

450 családot tudhatunk a tagjaink között. 

Azonban, még sok olyan magyar nagycsalá-

dos él Kárpátalján, akik nem hallottak a lé-

tezésünkről, vagy nem tájékozottak azzal 

kapcsolatban, hogyan csatlakozhatnak hoz-

zánk.  

 

Arra kérünk, hogy szólítsd meg a környeze-

tedben élő magyar nagycsaládokat, és vi-

gyél nekik jelentkezési lapot. 

 

24.  ÉVES TAGSÁGI DÍJ 

 

Az Egyesület 2012 szeptemberi megalakulá-

sa óta számos rendezvényt és programot va-

lósított meg a tagjai számára, amelyeket pá-

lyázatokból, adományokból sikerült finanszí-

rozni. 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 át-

utalni az egyesület bankszámlájára.  Akiknek 

anyagi nehézségei vannak és problémát okoz 

a tagdíj befizetése, kérjük jelezzék ezt írás-

ban, van lehetőség a tagdíj elengedésére. 

Azok a családok, akik elmulasztották a tagdíj 

befizetését a 2014/15-ös évben, inaktív stá-

tuszba ( = nem kapnak hírlevelet és értesíté-

seket) 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! 



  

 

 

 

 

25. LELKI ELSŐSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLAT KÁRPÁTALJÁN 

 

Kárpátalján jelenleg két telefonszolgáltatóhoz tarto-

zó (MTC és Kyivstar) számot lehet hívni, melyek he-

lyi tarifásak, tehát sokaknak kedvezményes, vagy 

akár ingyenes is lehet. A telefonos szolgálat hívószá-

mai: 095-6008005 (MTC); 097-6008005 (Kyivstar). 

A vonal túloldalán magyarul beszélő szakemberek 

éjjel-nappal várják azon bajba jutottak névtelen hí-

vásait, akik lelki segítségre, tanácsra, bíztatásra 

vágynak.. 

 

“Kétségben, bajban hívjon minket!” 
 

 

 

 

 

ÜDVÖZLETTEL: 

A KMNE ELNÖKSÉGE ÉS MUNKATÁRSAI 


