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PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK:
1. Beregszászi Jótékonysági Félmaraton, szeptember 22.
2. Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban, október 5-7.
3. Honismereti kirándulás, október 13.
4. Szüreti bál, október 21.
5. Házaspárok hétvégéje, november 8-11.
6. MunKaland, november 9.
7. Disznóvágás, november 17.
8. Sportnap, november 24.
9. Színházi előadások, november 24.
10. Bababörze, december 1.
11. KMNE karácsonyi ünnepségek, december 15-17.
12. Vadvölgy Panzió, üdülési lehetőség!
13. Újra elindulnak a klubfoglalkozások

BESZÁMOLÓK
14. Lovastábor, július 2-27.
15. Vízitúra (egynapos), július 7.
16. Utazás Erdélybe, július 12-15.
17. Kézműves nagycsaládos nap, Sárosoroszi – július 21.
18. Kamaszprogram/Forma-1, július 28-29.
19. Sajtótájékoztató a Vadvölgy Panzió megvásárlásáról, augusztus 1.
20. Vízitúra határok nélkül, augusztus 2-5.
21. Kézműves nagycsaládos nap, Visk – augusztus 4.
22. Szent István király ünnepe Budapesten, tűzijáték, augusztus 19-21.
23. Nyárbúcsúztató, augusztus 25.
24. Nagyszülők napja, szeptember 1.
25. Elnökségi ülés

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

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
Levcsenkó Róbertnek és Eleonórának megszületett hetedik
gyermeke, Eleonóra!
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szívből
gratulál azon tagcsaládjainak, melyekben nemrég született
kisbaba.
Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket!

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK
1. Beregszászi Jótékonysági Félmaraton, szeptember 22.
2018-ban negyedik alkalommal szervezi meg az Ökumenikus Segélyszervezet a Beregszászi
Jótékonysági Félmaratont. A régió egyetlen, különleges élményt nyújtó futórendezvényén a
gyerekek és a felnőttek több táv közül választhatnak, így biztosan mindenki megtalálja a
számára ideálisat.
Céljuk, hogy felhívják a magyar közvélemény figyelmét a háború sújtotta, nehéz gazdasági
helyzetű,
nélkülöző
családokra
és
a
segítségnyújtás
fontosságára.

A futóeseményt a délelőtt folyamán rendezik, 9 órás kezdéssel (magyar idő szerint).
Az egyes távok pontos startidejéről a regisztrációt követően részletes információt küldünk.
Az eredményhirdetés időpontja: 13.30.
A rajtcsomagok átvétele szeptember 21-én és 22-én, a verseny helyszínén lehetséges.
A KMNE csapatban, résztávokat futva fogja teljesíteni a távot, ha lesz elég jelentkező.
Várjuk a jelentkezéseket, gyerekekkel együtt.
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9mI4LDYCx43iE9U6DyjNjdree_9qvnlJ7AqgovFLlrqdXw/viewform
Jelentkezési határidő: szeptember 17.

2. Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban, október 5-7.
A korábbi évekhez hasonlóan az Egyesület újra megszervezi őszi nagycsaládos hétvégéjét,
aminek helyszínéül idén is a beregszentmiklósi Vodohray Hotel szolgál majd (Szanatórium u.
201.).
A jelentkezéseket korlátozott számban tudjuk fogadni. A jelentkezést a hozzájárulás
befizetésével
tekintjük
véglegesnek!
Részvételi
díj:
100
hr/fő/hétvége
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 16.
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj2F8uP36PnE5JBDnd4KV_KEg3cnTt4zmzk7
NJaWcB38iDAw/viewform
3. Honismereti kirándulás, október 13.
Egyesületünk idén második alkalommal szervez honismereti kirándulást tagcsaládjai részére
október 13-án. Az egynapos kiránduláson részt vevők kárpátaljai látványosságokat
tekinthetnek meg (Beregszász – Beregszentmiklósi vár – Szolyvai emlékpark –
Schönborn-park). Értékes, felejthetetlen napot tölthetnek el a családok, kellemes
társaságban.
Részvételi díj: 100 hr/család
Jelentkezési határidő: szeptember 25.
Jelentkezés:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm3GKTc1rjLzWy2Kimd9a0Gee_Jjrch7NydRx--zA-zIG4A/viewform
4. Szüreti bál, október 21.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
először szervez szüreti bált tagcsaládjai számára. A bál
részleteiről a későbbiekben közlünk információt.
Jegyek a KMNE irodában lesznek igényelhetők
szeptember 24-től.
Jegyár: 30 hr/fő
3 éves kor alatt ingyenes
Igényfelmérés jegyre:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmDMDUFMoPRQf_fwAeXdHLPzXLq6j3v1UfEy5cjRB4
IXR7g/viewform
5. Házaspárok hétvégéje, november 8-11. “TARTS SZOROSAN” program
Különleges és kihagyhatatlan lehetőséget szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. November 811. (csütörtök-vasárnap) között gyönyörű környezetben tartalmas együttlét várja azokat a
házaspárokat, akik hajlandóak négy napra a gyerkőcöket a nagyszülők, barátok gondjaira
bízni. Részvételetekkel megragadhattok egy ritka alkalmat arra, hogy megerősíthessétek
házasságotokat. Érdekes előadások, beszélgetések várják a résztvevőket!
A program kivételesen csütörtök délután kezdődik és vasárnap, ebéd után ér véget. Csak
olyan párok jelentkezését várjuk, akik az elejétől a végéig részt tudnak venni a programon!
Az előadásokat, foglalkozásokat magyarországi szakemberek tartják és vezetik; a program
felépítése megkívánja, hogy elejétől a végéig részt vegyenek rajta a jelentkező párok.

Mi a "Tarts szorosan" program?
„A program azon az elképzelésen alapul,
hogy a romantikus kapcsolatban élő párok
közti hosszú távú szerelem nem csupán
lehetséges, hanem születésünknél fogva
mindannyiunkat megillető jog, és hogy jobb
és erősebb emberekké válunk, ha biztos
menedéket és támaszt találunk a szerelmünk
karjaiban.
A szeretetteljes párkapcsolat a biztonságos
családi háttér, az egészségesebb társadalom
és a mindenki számára elérhető, valóban
emberséges jövő záloga.
Többé nem kell elfogadnunk azt a tételt, hogy a romantikus szerelem valamiféle misztérium
vagy elérhetetlen ideál. A társadalomtudomány végre képessé vált megragadni azokat a
pillanatokat, amelyek felelősek a mindennapos örömökért vagy fájdalmakért, és amelyek
összessége képezi a legfontosabb személyes kapcsolatainkat.
A program célja, hogy segítséget nyújtson a pároknak szerelmi kapcsolatuk megjavításában,
erősítésében és folyamatos továbbfejlesztésében.”
Bővebben a programról: http://www.eft-parterapia.hu/hold-me-tight-program/
Egy pár költsége a 4 napra: 60.000 forint, ebből részvételi díjként 20.000 forintot kérünk egy
házaspártól. Amennyiben valaki nagyon részt szeretne venni a programon, de anyagilag nem
engedheti meg magának az önrész kifizetését, jelezze az elnökség felé, korlátozott számban
tudunk engedményt adni.
A jelentkezést a díj befizetésével véglegesítjük, az első 25 pár jelentkezését tudjuk elfogadni!
Helyszín: Fantázia Hotel, Polena
Jelentkezési határidő: október 10.
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelqGDHzmG4OrEC0at2yvsFSU3wLJBTGsxhz
mUQq2DAdc07Dw/viewform
6. MunKaland, november 9.
A KMNE által útjára indított MunKaland járat programra november 9-én kerül sor. Várjuk
azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik nem szeretnének lemaradni egy remek
élményről, szeretnének megismerkedni a különféle szakmákkal, be szeretnének lesni a
kulisszák mögé.
Jelentkezési határidő: október 21.
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3yrPteIwhTVRP8QWcRtDdcDXHqPwMLfjt
O6oTAkB98a9BUg/viewform

7. Disznóvágás, november 17.
A KMNE először szervez tagcsaládjai számára közös disznóvágást. A részletekről és
helyszínről a későbbiekben küldünk információt.
8. Sportnap, november 24.
Harmadszor szervezünk családi sportnapot november 24-én a Karácsfalvi Sztojka Sándor
Görögkatolikus Líceumban!
Értékes nyereményekkel, ebéddel várjuk a résztvevőket.
Kezdés 10.00 órától.
Mozdulj meg!!!
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU29Q74gQfw78_SvoaPRA1EEdySkRDn3U
QFjjB9P6sLReYsg/viewform
9. Színházi előadás, november 24.
Egyesületünk a Mátyás király emlékév tiszteletére színházi előadás tervez november
24-re gyermekeknek, családoknak, a Nektár Színház közreműködésével, akik a Mátyás
mézbora című előadást mutatják be a közönségnek.

Helyszínek:
– Beregszászi Magyar Megyei Drámai Színház (tervezett kezdés: 10.00 k.e.i, később
pontosítjuk)
– Tiszapéterfalvai Művelődési Ház (tervezett kezdés 14.00 k.e.i, később pontosítjuk)
Jegyek a KMNE irodában lesznek igényelhetők!
Jegyár: 10 hr/fő
Jegyigénylés:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4RjMBhuPvsEadq6pTiJ_cvgSfJy7qAXa2y_Pd3HqAERYag/viewform
10. Bababörze, december 1.
December 1-jén megtartjuk idei utolsó 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 az plébánia
előadóteremében kerül sor. Ha eladnál valamit, és igényelsz hozzá asztalt, jelentkezz!
Jelentkezési határidő: november 30.

.
11. KMNE karácsonyi ünnepségek, december 15-17.
Az elmúlt évekhez hasonlóan régiónként nagycsaládos karácsonyt szervezünk, amire idén
december 15-17-én kerül sor. Lehetőség szerint most is szeretnénk cipősdobozokat
ajándékozni. A pontos időpontról, helyszínről, jelentkezésről amint tudunk, értesítünk.
12. Vadvölgy Panzió, üdülési lehetőség!
A Vadvölgy Panzió a Keleti-Kárpátok lábánál található, Viska (Viharos) faluban, Ungvártól
70 km-re északra, az Uzsoki-hágótól 35 km-re, az Árpád-vonallal szemben.
Kedvezményes családi kirándulás a Vadvölgy Panzióba!
Szeptember és december folyamán bármely tagcsaládunk igénybe veheti a Vadvölgy Panzió
szolgáltatásait, igen kedvezményes áron: felnőtt: 200 hr/éj, 3 étkezéssel, 6-12 éves gyerek
140 hr/éj, 3 étkezéssel, 6 év alatt ingyenes. A kedvezményt a tagkártya felmutatásával lehet
igénybe venni, kizárólag tagcsaládjainknak. Barátok, egyéb rokonok, ismerősök számára nem
jár kedvezmény! Ez alól kivételt jelent a családdal együtt utazó, a családot kísérő nagyszülő.
Szobafoglalás a Vadvölgy Panzió alábbi elérhetőségein lehetséges:
Pónitz Tamás
e-mail: info@vadvolgy.hu
telefon: 050-212-51-70
A panzió október és november folyamán felújítás miatt zárva lesz.
13. Újra elindulnak a klubfoglalkozások
Robotika klub Kurmai István vezetésével 14 órától a KMNE irodában – havonta kétszer, az
első alkalom szeptember 9-én lesz;
Édesanyák klubja Bárdos Viktória vezetésével, 9.30-tól a KMNE irodában, minden 2. héten
kedden, az első alkalom szeptember 11-én lesz;
Baba-mama klub Pércsi Nóra vezetésével a KMNE irodában, kéthetente pénteken 10-12 óra
között, az első alkalom szeptember 7-én lesz;
Kézműves klub, Harapkó Mariann vezetésével, az első alkalom szeptember 4-én, kedden lesz
Tiszaújlakon, szeptember 6-án, csütörtökön pedig a KMNE irodában 15 órától;
Nagyszülők klubja, kéthetente szombaton 13 órától a KMNE irodájában, az első alkalom
szeptember 15-én lesz.
Ifi klub, kéthetente keddenként Kurmai-Ráti Szilvia és Radvánszky Ferenc vezetésével, az
első alkalom szeptember 4-én 14 órától lesz.
2018-as éves programtervezet
SZEPTEMBER
Beregszászi félmaraton-futás

2018. 09. 22

OKTÓBER
Nagycsaládos hétvége
a Kárpátokban

2018. 10. 5–7.

Honismereti kirándulás

2018. 10. 13.

Szüreti bál

2018. 10. 21.

NOVEMBER
Házaspárok hétvégéje

2018. 11. 8–11.

Vándorbölcső-átadás

2018. 11. 9.

MunKaland

2018. 11. 9.

Disznóvágás

2018. 11. 17.

Sportnap

2018. 11. 24.
DECEMBER

Bababörze

2018. 12. 1.

KMNE karácsonyi
ünnepségek/csomagosztások

2018. 12. 15–17.
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14. Lovas tábor, július 2-27.
Júliusban minden héten hétfőtől péntekig voltak táboraink. Az idei év
legmozgalmasabb időszakában kétszer annyi gyereket táboroztattunk, mint tavaly, a Bethlen
Gábor Alap és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület jóvoltából. A táborozók 10-14
éves korú, kárpátaljai magyar gyerekek
voltak, akik a KMNE tagcsaládjaiból
érkeztek.
Célunk
az
volt,
hogy
megismertessük a gyerekeket a lovak
világával és csökkentsük azt az időt, amelyet a
tinédzserek a mobiltelefonok és a média
fogságában töltenek. Fontos volt számunkra,
hogy valódi közösség alakuljon ki a
résztvevőkből, akik odafigyelnek egymásra és
a lovakra, és harmóniában élvezik a természet
közelségét. A táborok ideje alatt fegyelmet,
önfegyelmet,
kitartást
és
odafigyelést
tanulhattak,
valamint
fejlődött
a
kommunikációs
készségük.
Még
a
legzárkózottabb gyerekek is megnyíltak, és
gyakran felragyogott az arcuk, mikor sikerült
teljesíteniük egy-egy nagyobb kihívást.
Rengeteg izgalmas élménnyel és programmal vártuk a lelkes fiatal strandpapucsos sereget.
A lovak közelségét és a velük való kapcsolatot tapasztalhatták meg táborozóink leginkább. A
résztvevők kipróbálhatták, milyen érzés szőrén megülni a lovat, relaxálhattak lóháton,
megtanulhatták, hogyan kell irányítani ezeket a hatalmas állatokat. Horák Zsoltnak és Cseh
Józsefnek köszönhetően a fiatalok megismerhették a baranta edzések kihívásait,
kipróbálhatták a botforgatást és a pufikardok használatát. Délutánonként elméleti tudással
gazdagodhattak a gyerekek. Az első és legfontosabb tudnivaló a táborban a biztonsági
szabályok elsajátítása volt. A lovak etológiája is sorra került, hiszen ahhoz, hogy jól
megérthessük az állatokat, ismernünk kell a viselkedésüket, meg kell tudnunk érteni
jelzéseiket. A lovak fajtáiról is ízelítőt kaphattak a csoportok résztvevői. Idén sem maradt el
az íjászkodás, őseink hagyományait a gyakorlatban próbálhatták ki a fiatalok. Esténként

tábortűz mellett tanultunk új énekeket Pálos Hajnalkának köszönhetően, aki önkéntesként
vett részt a táborban. Őáltala született meg tábori dalunk is, mely természetesen a lovaglásról
szól. A tábortűz után a jurtákban pihenhették ki a nap fáradalmait a táborlakók, a pucér
csigák társaságában. Az esti csevegés és csoszogás még sokáig tartott volna, ha a szemfüles
felügyelők ezt meg nem akadályozzák.
A CSATA elmaradhatatlan része volt a táboroknak. Ilyenkor lehet jobban megismerni
egymás természetét, kitombolni a belső feszültségeket, kialakul a csapatszellem és az
önkontroll. Az utolsó esték közös tánccal, vidám és ugyanakkor szomorkás hangulatban
teltek, hiszen tudtuk, éreztük, hogy az új barátokkal való együttlét véget ért. Búcsúzóul az
egész csoport közösen engedett fel egy lampiont, melyre mindenki ráírta a nevét.
Ezúton szeretném megköszönni a segítők kőkemény munkáját, akik esőben, sárban, tűző
napsütésben végig kitartottak, akkor is, amikor már mindenki rettenetesen elfáradt.
Köszönöm a sok lóvezetést, csutakolást, a vidám hangulatot és minden egyebet, ami
hozzátartozik a tábori élethez!
15. Vízitúra (egynapos) - július 7.
2018.július 7-én viziturát szervezett a KMNE. Túránkra 9 órakor indultunk, és a Fekete
hegyhez érkeztünk, ahol egy csodálatos fogadó várt ránk. Egy rövid tájékoztató után
felosztották családias kis csapatunkat 3-4 fős csoportokra. Ezután kezdetét vette a vízi túra.
Az izgalmas kalandok lezajlása után, több megállóba is ütköztünk pihenésképp, ahol
lehetőségünk adódott a Tisza parton fürödni.A mellettünk lévő táj csak a teljes ámulatot
segítették elő. Kalandunkat tovább folytattuk, sok túrázás után 4 óra fele megérkeztünk a
kitűzött helyünkre, Felsőáradra. Összességében véve elmondhatjuk, hogy nagyon kellemes,
szórakoztató kis csapatunk nagyon jól érezte magát, a csoportos játékok pedig össze
csiszolták a társaságunkat még jobban.
16. Utazás Erdélybe - július 12-15.
Az idei év egyik legszebb többnapos kirándulásának indult útnak a Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok Egyesülete július 12-én 56 fővel Erdélybe.
Ez az Erdélyi kirándulás a Magyar
vagyOk
családi
vetélkedő
nyereménye, amelyen előzetesen
lehetett játszani.Erdély egy olyan
terület, amelyet lehetetlen négy nap
alatt körbejárni. Azonban tekintettel
ara, hogy kisebb gyerekek is voltak az
buszon
igyekeztünk
minél
célszerűbben
összeállítani
a
programtervet.
Többféle
látványosságot sűrítettünk az útba,
amely magába
foglalt
néhány
jelentősebb
templomot,
hegyet,
várat.Csütörtök reggel indultunk a több mint 260 km útnak, két határátlépést követően az esti
órákban megérkeztünk Kolozsvárra ahol a Villa Diakónia adott nekünk otthont, itt
kipihenhette mindenki az utazás fáradalmait.Péntek reggel városnézés következett,
idegenvezetőnk segítségével körbejártuk és bemutatásra került Kolozsvár templomai,
nevezetességei. Először is szabók bástyájához értünk, ahol idegenvezetőnktől a gyerekek
kisebb feladatot kaptak, csoportokra oszlóddá fel

kellett
rajzolniuk
a
régi
vár
térképét.
A magyar központhoz érve megtekintettük a híres Mátyás király szoborcsoportot, amely
Kolozsvár
egyik
jelképévé
vált
az
évek
során.
A szobor mögött található Szent Mihály-templom Erdély második legnagyobb temploma. A
templom sok történelmi esemény színhelye volt, többek között Márton Áron itt mondta el
1944-ben
híres
beszédét
is,
amellyel
elítéli
a
zsidók
üldözését.
Ezt követően pedig a Farkas utcai református templom látogattuk meg, amely Kolozsvár
híres gótikus műemléke és megtekintettük a templom előtt található Sárkányölő Szent
György szobrot is.Innen pedig már nem messze található Mátyás király szülőházát is
megtekintettük.
Délutáni programra, hogy legyen csapatunknak ereje a farkas utcai református kollégium
menzáján megebédeltünk és innen Adorjáni Júlia Katalin a Kolozsvári Életfa Családsegítő
Egyesület alelnöke elkalauzolt minket Kolozsvár legnagyobb parkjába, ahol aztán mindenki
kedvére vízi biciklizhetett és a közeli játszóteret is kipróbálhatta a gyerekek legnagyobb
örömére!
Útközben megtekinthettük az operaházat is, amely csodálatos építészeti látványosság.
Szombaton tovább indultunk buszunkkal a következő állomásunkhoz, Vajasdra ahol éppen
falunap volt és finom bográcsgulyással várt minket Böjte László, aki a Gábor Arkangyal
Gyermekvédelmi Központ vezetője Gyulafehérváron. Az ő segítségével került a
Gyulafehérvári vár bemutatása, megtudhattuk, hogy a vár alaprajza egy csillagra hasonlít. A
várban eltöltött pár órás séta után útnak indultunk következő szállásunk helyszínére
Torockóra.A szállásig tartó jó néhány kilométert a táj szépsége teljesen feledtette.
Mikor megérkeztünk vendéglátóink szíves fogadtatásba részesítettek minket. Finom
vacsorával és egy helyi speciálitással vártak minket, amely a „Somodi” fahéjas kalács, a
torockói
gasztronómia
egyik
büszkesége.
Vacsora és a szálláshelyek elfoglalása után még falusétára került sor. Erdély egyik legszebb
falva, a Székelykő monumentális sziklatömbjének árnyékában fekszik Torockó. A zömmel
magyarok lakta festői fekvésű falu egyedi stílusú, hófehérre festett házaival, különleges
népviseletével
és
népművészetével
Európa
Nostra-díjat
nyert.
Másnap a reggeli után még egy körültekintés, egy kis vásárlás az otthon maradottaknak egy
két
jellegzetességeiből,
buszra
szálltunk
és
elindultunk
hazafelé.
A négy nap alatt megtett mintegy ezer kilométer után estére elfáradva, de csodálatos
élményekkel
gazdagodva
értünk
haza.
Köszönetet kell mondanunk Adorjáni Julia Katalinnak, hogy segítségét nyújtotta a
szervezésben, illetve Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor Alapkezelő zrt-nek a
program megvalósulásáért!
17. Kézműves nagycsaládos nap, Sárosoroszi, július 21.
Először tartott kézműves napot Sárosorosziban a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete július 21-én. Az eseményre az egész faluból összesereglettek gyerekek és
felnőttek egyaránt, hogy egy felejthetetlen délután részesei lehessenek, illetve hogy
megünnepeljék a kárpátaljai magyarság megmaradásának zálogát: a családot. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi főkonzulja, Rácz István,
a sárosoroszi római katolikus egyházközség plébánosa, Sebi Attila, a Sárosoroszi Általános
Iskola
igazgatója,
valamint
Gyurkó
Miklós
polgármester.
A felszólalásokat követően Gyurkó Abigél galgamenti népdalok éneklésével kápráztatta el az
oda
látogatókat.
A gyerekek különböző foglalkozásokon kamatoztathatták kézügyességüket. Kreativitásukat
harisnyavirág-készítés, hímzés, babakészítés, vagy épp gyöngyfűzés közben élhették ki. A

foglalkozások közben finom töltött káposztával kínálták a résztvevőket az ott sürgölődő
asszonyok. A nap végén pedig a Tiszapéterfalvi Kokas Banda invitálta táncházba a
gyerekeket és a felnőtteket is, nagyszerű muzsikával örvendeztetve meg a közönséget.
A kézműves nap megvalósításáért köszönet a Magyar Kormánynak, illetve a sok segítségért
Gyurkó Ilonának és Miklósnak (akik Egyesületünk tagjai)!
18. Kamaszprogram/Forma-1 – július 28-29.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete ezúttal olyan programot szervezett
tagcsaládjai számára, amellyel leginkább a kamasz korosztályt célozta meg. A programra egy
szülő jelentkezhetett egy kamasz korú gyermekével. Így július 28-án 50 fővel indultunk útnak
a Forma-1 Magyar Nagydíj megtekintésére. Szállásunk az erdőtelki Pintér Tanya Panzióban
volt, ahol nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk. Vacsora előtt a panzió területén lévő
kápolnában hálát adtunk, hogy szerencsésen megérkeztünk. Ebben a csendes, nyugodt
környezetben szülők és gyermekeik közelebb kerültek egymáshoz, új kapcsolatok
szövődhettek a családok között. Jó kikapcsolódási lehetőség volt mindenki számára a panzió
területén
lévő
medence,
jakuzzi
és
játszótér.
Másnap reggeli után Gödöllőre indultunk, ahol a csapat egy része a Szentháromság
plébániatemplomban kérte az Úr áldását a napra, a többiek pedig Balog Attila salánki
tiszteletes
és
nagycsaládos
édesapa
segítségével
tették
ugyanezt.
Ezután
nagy
izgalommal
elindultunk
Mogyoród felé, a Hungaroring pályára.
Csapatunk tagjai számára feledhetetlen
élmény vette kezdetét, amikor megérkeztünk
a Hungaroring területére. A nagy tömeg, a
versenyautók zaja és maga a hely szenzációs
volt mindenki számára, az együttszurkolás
összekovácsolta
a
csapatot.
A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis
Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a
Forma-1-es Magyar Nagydíjat. A díjátadást
követően hazaindulás előtt a versenypályára is lehetőség volt ellátogatni.
A
hazaút
élménybeszámolóktól
volt
hangos.
Köszönjük a támogatást Magyarország Kormányának, a jegyek megszerzésében való
közreműködést Popovics Pál elnökségi tagunknak, illetve a tiszteletjegyeket Gyulai Zsoltnak,
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójának és Tarnai Richárd Pest megyei
kormánymegbízottnak.
19. Vízitúra határok nélkül, augusztus 2-5.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete augusztus első hetében már nem első
alkalommal szervezte meg a Vízitúra
határok nélkül elnevezésű programot,
melyen
25
fő
vett
részt.
Júliusban előzőleg már részt vettünk egy
rövidebb, egynapos edző evezőtúrán, és
ennek sikerén felbuzdulva vágtunk neki a 4
napos
túrának.
Augusztus 2-án Nagyszőlősről indult a
csapat, tapasztalt túravezetőnkkel 27 km-t
tettünk meg Tiszaújlakig. Túránk további

része a Tisza magyarországi oldalán folytatódott, így átkeltünk a határon, és Tiszabecsen, a
Vidám Delfin kempingben szálltunk meg, ahol kellemes estét töltöttünk el tartalmas
beszélgetésekkel. Reggel friss erővel ültünk kenuba és a szatmárcsekei strandnak vettük az
irányt, amit 24 km-es evezés után értünk el. Közben minden lehetséges palajon megálltunk
egy
kis
pihenésre,
fürdőzésre
és
az
elemózsiánk
elfogyasztására.
Szatmárcsekén a Szatmár fogadóban szálltunk meg, ahol szívélyesen fogadott minket a
házigazda.
Megnéztük Kölcsey Ferenc síremlékét is, tiszteletére csapatunkkal énekeltünk nemzeti
imádságunkat, a magyar Himnuszt. A harmadik nap Tivadarnak vettük az irányt, a megtett
táv 15 km volt. Este pedig még vacsora előtt Fehérgyarmaton, a templomban adtunk hálát
Istennek az eddig megtett szerencsés útért. Negyedik nap a gergelyugornyai kikötőig evezett
kis csapatunk, a megtett táv 20 km volt. Délutánra kellemesen elfáradva indultunk haza,
betelve
a
gyönyörű
tiszai
tájjal.
Számos élményben volt részünk a vízen, nagyon jó csapatépítő, kalandos program volt.
Köszönetet mondunk a szervezőknek, támogatóknak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és
a Miniszterelnökségnek, mert nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a csodás 4 nap.

20. Sajtótájékoztató a Vadvölgy Panzió megvásárlásáról, augusztus 2.
Grezsa István, akit a közelmúltban neveztek ki Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztossá, abból az alkalomból tartott közös
sajtótájékoztatót Török Dénessel, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének
(KMNE) elnökével, hogy a KMNE a magyar kormány támogatásával panziót vásárolt a
nagybereznai járási Viska (Viharos) hegyvidéki településen, az Uzsoki-hágó közelében a
kárpátaljai és anyaországi nagycsaládosok kedvezményes üdültetése céljából.
A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy a KMNE Kárpátalja egyik legdinamikusabban fejlődő
civil szervezete, amely közel 600 magyar családot egyesít, tevékenysége mintegy 3500
embert érint. Példaként említette, hogy a szervezet tavaly több mint 60 programot bonyolított
le. Érthető tehát – folytatta –, hogy a magyar kormány jelentős támogatást nyújt a KMNE
működéséhez, beleértve egy jól működő, festői környezetben található, a magyar határtól
100, a szlovák határtól 20 kilométerre fekvő hegyi panzió megvásárlását az Egyesület
számára a Magyar Házak Kárpátalján kormányprogram és a családok éve keretében.
Grezsa István kiemelte: a magyar kormány a panzióvásárlással is azt üzeni a Kárpátalján élő
magyaroknak és nem magyaroknak, hogy – amint ez eddig is tudható volt – legyen bármilyen
rossz a viszony Kijev és Budapest között, Magyarország folytatni fogja azt a gesztuspolitikát,
amellyel nemcsak a kárpátaljai magyar közösséget, hanem az ott élő többségi nemzetet is
támogatni kívánja. "Örülnénk, ha az a szakadék, amelyet az ukrán politika egyre inkább
mélyít Ungvár és Kijev között, eltűnne, hiszen a mi célunk soha nem az volt, amivel
igaztalanul vádolnak bennünket, hogy bármiféle szeparatista törekvést erősítenénk
Kárpátalján, hanem az, hogy Ukrajna legnyugatibb megyéje kapocs és híd legyen az Európai
Unió felé, ahová Ukrajna egyébként is deklaráltan törekszik" – szögezte le a miniszteri
biztos.
Török Dénes elmondta, hogy a félszáz férőhelyes panzió megvásárlása egyfelől lehetővé teszi
a kárpátaljai magyar nagycsaládosok szociális üdültetését az év 12 hónapjában, másfelől az
üzletszerű működtetéséből származó bevétel hozzájárul majd a KMNE tevékenységének
fejlesztéséhez. Hozzátette: a KMNE távlati célja, hogy a panziót bevonják az Erzsébet és a
Határtalanul! programokba, miáltal Kárpátalja még inkább beágyazódhatna a magyar
köztudatba. A magyar kormánynak köszönetet mondva jelezte, hogy felmérésük szerint a
kárpátaljai nagycsaládosok közel 90 százalékának eddig nem volt lehetősége családos

üdülésre. A nagycsaládosok már szeptemberben eltölthetnek kedvezményes áron egy-egy
hétvégét a viskai panzióban.
21. Kézműves nagycsaládos nap, Visk – augusztus 4.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete azon tagcsaládjai számára, akik
szórványban élnek a Felső-Tisza-vidéken, augusztus 4-én először tartott kézműves napot
Visken. A kézműves nap helyszínéül a viski tájház adott otthont. A megnyitón Kurmai István
elnökségi tagunk ismertette a résztvevőkkel a nagycsaládos lét előnyeit és a kézműves nap
célját: mennyire fontos, hogy ezeket a hagyományokat megőrizzük, átadjuk gyermekeinknek.
A gyerekek különböző foglalkozásokon kamatoztathatták kézügyességüket. Kreativitásukat
harisnyavirág-készítés, hímzés, babakészítés, vagy épp gyöngyfűzés közben élhették ki.
A foglalkozások közben finom töltött káposztával kínálták a résztvevőket az ott sürgölődő
asszonyok. A nap végén pedig a Viski Bicskások invitálták táncházba a gyerekeket és a
felnőtteket is.
A kézműves nap megvalósításáért köszönet a Magyar Kormánynak és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-nek. Köszönjük a sok segítséget Ötvös Idának, a Viski Zöld Falusi Turizmus
Szövetség elnökének, Cubik Lászlónak pedig az idegenvezetést, melynek keretében
bemutatta a tájházat és a viski református templomot.
22. Szent István király ünnepe Budapesten, tűzijáték, augusztus 19-21.
Minden nemzeti ünnep, amely ráirányítja a figyelmet magyarságunkra, az ehhez kapcsolódó
értékek fontosságára, kiemelt jelentőséggel bír. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete ezért először szervezett utazást Budapestre augusztus 20-ára.
Csoportunk 58 fővel indult útnak augusztus 19-én; viszonylag gyors határátlépést követően
délután 17 órára már meg is érkeztünk a fővárosba, az Atlantic Hotelbe, ahol a szállásunk
volt. A vacsorát követően, akik nem fáradtak el az utazásban, esti sétán vettek részt, hogy
megnézzék
a
kivilágított
Budapestet.
Másnap reggel a Parlament előtti Kossuth téren kezdődött a programunk, ahol katonai
tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót. Ezt követte a honvédtisztjelöltek avatása,
amelyen
beszédet
mondott
Áder
János
köztársasági
elnök.
Ezután választható programok várták a családokat. Akik akartak, visszamehetek a szállodába
pihenni, míg mások a Magyar Ízek Utcáját keresték fel, ahol családi programok, koncertek
várták
az
odalátogatókat.
Emellett idén is volt hagyományos ünnepi szentmise és körmenet a Szent István bazilika
előtt,
melyen
mi
is
részt
vettünk.
Augusztus 20-án a programokat szokás szerint az esti ünnepi tűzijáték zárta, amelyet már
mindenki
nagyon
várt.
Idén több mint 21 ezer rakétát lőttek fel. A tűzijátékot – mind a látvány, mind a biztonság
miatt – a Lánchíd és a
Margit
híd
közötti
szakaszon, a pesti rakpartról
tekintettük
meg.
21-én
reggeli
után,
megtekintettük a Hősök
terét. Gyors fotókészítés
után
csapatunk
tele
élményekkel útnak indult
haza. Az államalapításra és

az államalapító Szent István királyra így emlékeztünk mi, nagycsaládosok.
A program megvalósulásáért köszönet Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-nek.
23. Nyárbúcsúztató, augusztus 25.
Egyesületünknél már hagyománnyá vált, hogy a nyár végének közeledtével nagyszabású
nyárzáró programot szervezünk tagcsaládjaink számára. Így augusztus 25-én a már
megszokott kovászói helyszínen sor került a nagycsaládos nyárbúcsúztatóra. Az összejövetel
alkalmat adott arra, hogy a nagycsaládok megosszák egymással nyári élményeket, nem
utolsósorban pedig új kapcsolatok is kialakulhatnak a program
közben.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Hajgató Tamás konzul,
Magyarország beregszászi konzulátusáról, aki köszöntötte a
résztvevőket. A református egyház képviseletében jelen volt Dávid
Árpád mezőgecsei lelkész, aki az Úr áldását kérte erre a napra és
minden nagycsaládosra. Mielőtt elkezdődtek volna a programok,
Török Dénes, az Egyesület elnöke is üdvözölte a jelenlévőket.
Idén is rengeteg színes program várta a gyerekeket. Ferenci Attila
és Gál Natália színészek egy színdarabot is bemutattak, melynek
hatalmas sikere volt mind a gyerekek, mind a felnőttek körében.
A nap során a gyerekek és felnőttek megismerkedhettek a népi
mesterségekkel és ki is próbálhatták azokat. Volt itt lézerharc és
íjászat, valamint családi vetélkedőre is sor került. Egész nap
rendelkezésre állt a trambulin és a légvár, melyek igencsak
közkedveltek
voltak
a
gyerekek
között.
Minden résztvevőt finom ebéddel vártunk, amelyet elnökségi tagunk, Birta János és családja
készített
el,
ezúton
is
köszönjük
nekik!
A program megvalósulásáért köszönet Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-nek.
24. Nagyszülők napja, szeptember 1.
Isten éltesse a nagymamákat és nagypapákat!
A nagyszülők napját először 1978-ban ünnepelték meg szeptember első vasárnapján az USAban, azóta a világ több országában is megtartják.
Ezen a napon a nagyszülőkre a megszokottnál is jobban figyelünk. Ez alkalomból a
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete is programot szervezett a nagyszülők
számára.
A programra szeptember 1-jén került sor. A Pásztor Ferenc Közösségi Házban Gogola István
pszichológus tartott foglalkozást a nagyszülőknek, akik nagy érdeklődéssel vettek részt a
csapatjátékokban és az ismerkedős játékokban. Ezután a kaszonyi Eco termálfürdőben
folytatták a napot, ahol ebéddel egybekötött szép délutánt töltöttek el együtt a nagyszülők.
25. Elnökségi ülés, augusztus 2.
Az előző elnökségi ülésen az elnökség tagjai megbeszélték az elmúlt és a közelgő
eseményeket, valamint 5 új tagcsaládot vettek fel Egyesületünkbe.

FELHÍVÁS
26. 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
novemberben fog megszületni a gyermek.
Várjuk a jelentkezőket!
27. 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.
28. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre
Kedves Tagcsaládjaink!
Ha valaki vágyik arra, hogy bizalmas, elfogadó légkörben, őszintén elmondhassa a vágyait,
örömeit, problémáit vagy bármit, ami a szívén van, akkor keressetek minket bátran a
kmne2012@gmail.com címen.
A beszélgetés személyes. Munkatársaink a mentálhigiénés segítő szakemberképzés végzett,
illetve jelenlegi hallgatói.

INFORMÁCIÓK
29. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat!
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából folytatódik az
Egyesületnél a megszokott jogsegélyszolgálat. Előzetes
telefonos bejelentkezés után jogász segítségével nyújtunk
tanácsadást, egyéb segítséget a hozzánk fordulóknak. Idén
nem csak tanácsadásra van lehetőség: ha valakinek konkrét
jogi ügye, problémája van, forduljon hozzánk, ugyanis
jogász biztosításával segíthetjük a bírósági ügyintézést, a
peres ügy lebonyolítását is.
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 eddig 270 tagcsalád fizetett eddig idén 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 éjjel-nappal 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!
Amennyiben rendelkeznek e-mail címmel vagy mobiltelefonnal, de nem kapnak tőlünk
értesítéseket, illetve ha megváltozik a telefonszámuk vagy az e-mail címük, kérjük, jelezzék
elérhetőségeinken, mert aktuális híreinkről, lehetőségeinkről csak így tudunk értesítést
küldeni!
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