
KMNE-HÍRLEVÉL 
2017/03 szám 

2017. május 

KEDVES NAGYCSALÁDOS BARÁTAINK! 

 
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 
 

1. Dédai tóparti pihenés, egész nyáron! 
2. Bababörze:  júnuis 3-án, Beregszászban 
3. Nagycsaládos gyerek nap Péterfalván június 10-én, JELENTKEZZ! 
4.  Egy napos biciklitúra június 17-én 
5. Apák napja június 24-én 
6. Önellátó nagycsalád projekt június 20-tól 
7. Egy napos vízi túra július 1-én 
8. Önkéntes nap július 9-én 
9. Biciklitúra határok nélkül július 6-9 között 
10. Felvidéki Családlánc szervezetek látogatása, KMNE új irodájának átadása július 14 
11. KMNE Lovastábor Nagyszőlősön július 17-21; július 24-28 között 
12. Ciklus Show/Titkos küldetés július 27, 28, 29 
13. Vizitúra határok nélkül augusztus 3-6 
14. Jelentkezz bicikliért! 
15. Tisztújító közgyűlés szeptember 16-án! Küldd el javslataidaat! 

 
BESZÁMOLÓK 
      16. Horgász-suli 
      17. Honismereti kirándulás Kárpátalján. 
      18. Édesanyák hete 
      19. Beregi családi nap 
 
FELHÍVÁS 
 
      20. KMNE Vándorbölcső 
      21. Gólyahír - jelentkezzetek! 
      22. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre 
 
INFORMÁCIÓK 
      23. Folyamatosan működik a jogsegély szolgálat egyesületünknél! 
      24. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 
      25. Éves tagsági díj 
      26. Lelki elsősegély telefon szolgálat Kárpátalján 



      27. Nagycsaládos  műsor működik a Pulzus rádióban 
  
 

GÓLYAHÍR 
A Kurmai családnál  várják a legkisebb gyermeket! 

A Petrás család júniusra várja a legkisebb családtagot! 
Tarpai József családjába is érkezik újszülött! 

A Budnyicsenkó család is várja a legkisebb jövevényt! 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szívből gratulál azon 

tagcsaládjainak, akiknek nemrég született kisbabájuk.  
Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket! 

 
 

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 

1. Dédai tóparti pihenés 

Idén újra megvalósítjuk az ingyenes dédai tóparti pihenés lehetőségét tagcsaládjaink számára.           
2017. június 1-től szeptember 1-ig 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.             
A belépéshez a TAGSÁGI KÁRTYA felmutatására lesz szükség, így aki még nem kapta meg              
a kártyáját jelezze elérhetőségeinken. Ezen az éven csak tagcsaládjaink vehetik igénybe a            
szektort, egy egy tagcsalád alkalmanként egy-egy vendégcsaládot viszont magával hívhat.  

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 egy-egy településről több család szeretne egyszerre kiutazni, az ő            
számukra is biztosítjuk, támogatjuk a busz bérlését. 

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet:  +380958386256, +380995580392; 

Várjuk a jelentkezőket! 

2. Bababörze 
 
Kedves Anyukák, érdeklődők!  
Június 3-án megtartjuk idei második bababörzénket, ahol nem csak baba- és gyerekruhákat            
lehet majd áruba bocsátani, hanem saját készítésű dolgaikat is. A bababörze a szokásos             
helyszínen, a beregszászi római katolikus templom udvarán, rossz idő esetén az plébánia            
előadótermében kerül majd megrendezésre.  
 



3. Nagycsaládos gyereknap  
 
Idén 3. alkalommal szervezzük meg a Nagycsaládos Gyereknapot Péterfalván a vidámpark területén            

2017. június 10-én, szombaton! JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ JÚNIUS 3! Találkozzunk,         

kapcsolódjunk ki együtt! 

Jelentkezni az alábbi linken:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAZqULSPmC7X2QQzXmyeGmUKCcqR0rl
RB-JFCRl7yQYle2kQ/viewform 

Vagy a következő telefonszámokon lehet:  +380958386256, +380995580392; 

Igény esetén közös buszt szervezünk az egész megyéből. 

 

4. Biciklitúra 

 
Egyesületünk 2017. június 17-én ismét 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! 
A következő linkre kattintva regisztrálhattok a biciklitúrára, JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ         
június 10! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZtdSu0CCfgiC1VjOsWQggglC9PXHol-JdVV
-jqTg2CZOLzw/viewform 

 
Vagy a  +380958386256, +380995580392; telefonszámokon!  
 

5. Apák napja 
Idén először a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében megrendezésre 
kerül Apák napja programunk. Terveink szerint egy éjszakai horgászatra fog sor kerülni, 
amelyre szeretettel várjuk a jelentkező apukákat! Az alábbi linken, illetve telefonszámokon 
lehet JÚNIUS 15-ig jelntkezni!  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTWjNn9dJQ1fuZAAbYLmE_ml9tdak-ztwWt
TTsdB3yQJ_fcQ/viewform 
+380958386256, +380995580392; 

6. Önellátó Nagycsalád 
 

A program keretén belül igény szerint csirkét, kacsát illetve nyulat fognak kapni a családok! 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és Dr. Grezsa 
István kormánybiztosa jóvoltából jön létre. A jelentkezés nem jelenti automatikusan a 
programba való részvételt is. túljelentkezés esetén előnyt élveznek, akik az elmúlt években 
nem vettek részt ebben a programban. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 1. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAZqULSPmC7X2QQzXmyeGmUKCcqR0rlRB-JFCRl7yQYle2kQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAZqULSPmC7X2QQzXmyeGmUKCcqR0rlRB-JFCRl7yQYle2kQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZtdSu0CCfgiC1VjOsWQggglC9PXHol-JdVV-jqTg2CZOLzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZtdSu0CCfgiC1VjOsWQggglC9PXHol-JdVV-jqTg2CZOLzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTWjNn9dJQ1fuZAAbYLmE_ml9tdak-ztwWtTTsdB3yQJ_fcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTWjNn9dJQ1fuZAAbYLmE_ml9tdak-ztwWtTTsdB3yQJ_fcQ/viewform


 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVM0qsiab7FYqUbDXjNdBBa8KQjMdpYm1
pg5NLaup5BkyOGg/viewform 
 

7. Egy napos vízi túra 
 

Egyesületünk idén első alkalommal egy napos vízi túrát szervez 2017. 07. 01-én, melyre 
szeretettel várjuk a jelentkezőket! JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 15. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnIEUqGk9-AXDTByPHLkUXj5_sWk3wW
BkJFcaoHTm6OY9CQ/viewform 
+380958386256, +380995580392; 
 

8. Önkéntes nap 
2017. július 9-én Önkéntes napot szervezünk, ahová szeretettel várjuk önkénteseinket! Ezzel           

szeretnénk megköszönni nekik áldozatos munkájukat, hogy számíthatunk rájuk programjaink,         

rendezvényeink munkálatainak lebonyolításában. 

 

 

9. Biciklitúra határok nélkül 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a helyi biciklitúrák sikerére való 

tekintettel ismét megrendezi határok nélküli biciklitúráját 2017. július 6-9. között. A túra 

Beregszászból indul, át a határon Tivadarba. A következő napokon a környező vidék 

látványosságait látogatjuk meg, majd az utolsó napon visszatekerünk Beregszászba. A 

szállást és étkezést biztosítjuk. Napi 20-50 km megtételére kell számítani. 

Ha szeretsz biciklizni és közben együtt lenni a családoddal, érdekes programokon részt venni,             
mindenképpen jelentkezz!  
JELENTKEZZETEK JÚNIUS 23 -ig a következő linkre kattintva:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1RtKn4lRD6XEETtbM7I9jDpYkZB4u3
al8txGq9zJIPzQLpg/viewform 
 

10. Felvidéki vendégek látogatása 
 

Felvidéki családlánc szervezetek látogatására kerül sor július 14-17 között. Július 14-én, 
pénteken közös találkozót szervezünk velük Beregszászban (konferencia, 
gyermekprogramok, stb) Korlátozott számban van lehetőség az érdekes programon való 
részvételre. Jelentkezzetek, ha részt kívántok venni a július 14-i programon. Különösen 
azokat várjuk, akik 2 éve résztvettek a felvidéki kiránduláson! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVM0qsiab7FYqUbDXjNdBBa8KQjMdpYm1pg5NLaup5BkyOGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVM0qsiab7FYqUbDXjNdBBa8KQjMdpYm1pg5NLaup5BkyOGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnIEUqGk9-AXDTByPHLkUXj5_sWk3wWBkJFcaoHTm6OY9CQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnIEUqGk9-AXDTByPHLkUXj5_sWk3wWBkJFcaoHTm6OY9CQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1RtKn4lRD6XEETtbM7I9jDpYkZB4u3al8txGq9zJIPzQLpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1RtKn4lRD6XEETtbM7I9jDpYkZB4u3al8txGq9zJIPzQLpg/viewform


 
Ezen alkalommal fogjuk átadni a KMNE beregszászi új irodáját, közösségi tertét.  
Jelezzétek részvételi szándékotokat július 1-ig! 
 

11. KMNE Lovastábor Nagyszőlősön 

Egyesünk immár második alkalommal szervez lovastábort Nagyszőlősön, a Szelíd Lovas          
Központban két turnusban július 17-21 és 24-28 között. Az öt napos tábor alatt szakemberek              
foglalkoznak majd a gyerekekkel, szerveznek nekik programokat, ahol felejthetetlen         
élményekkel gazdagodhatnak, játékosan fejlődhetnek. Jelentkezni 10 éves kortól lehet a          
KMNE elérhetőségein. A helyek száma korlátozott, így aki szeretne részt venni, jelentkezzen            
minél hamarabb, legkésőbb JÚLIUS 1.-ig! A tábor költségeit a KMNE vállalja, a résztvevők             
hozzájárulása 30 gr. Előnyben részesülnek, azok a jelentkezők, akiknek kevés lehetőségük           
van nyaralásra, ezért kérjük a jelentkezésnél tüntessék fel, hogy a jelentkező gyermek hol             
nyaral még idén nyáron. Az alábbi linkre kattintva JELENTKEZZ!  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdboxwOEv1NHdN5KmIHeQTZUqkOAl-RFL
vEjX3aA9m8FlFG-A/viewform 
 

12. Ciklus Show/ Titkos küldetés 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megszervezzük a Ciklus-Show és Titkos küldetés nevet             
viselő egy napos tréninget 10-14 éves lányok és fiúk számára. A foglalkozásokat külön             
csoportban vezetik majd a női létről, férfivá válásról, nemiségről, lelki fejlődésről. A játékos,             
szemléletes bemutatás mód keresztény megközelítésben történik, szakemberek segítségével.        
Szeretnénk, ha a fiatalok nem az internetről és kortárscsoportoktól kapnának információikat,           
hanem felnőtt, érett édesanyáktól. 

A szülők számára is szervezünk csoportot, ahol segítséget kaphatnak a gyerekekkel való            
beszélgetéshez. 

Július 27-én , 28-án , 29-én kerül megrendezésre a Ciklus-show/Titkos küldetés. Ha van             
olyan vidék, ahol szeretnétek, hogy megvalósuljon a program, tudnátok helyszínt és           
résztvevőket (legalább 10-15 fő nemenként) biztosítani, akkor elvinnék oda is a tréninget. A             
gyermek program 2*3 órát (összesen 6 óra!) vesz igénybe, a szülőknek szóló program kb 2               
órát. Részvételi díj: 20 gr/gyermek. 

Ha szeretnétek, hogy gyermeketek részt vegyen a programon jelezzétek ezt legkésőbb           
JÚLIUS 10-ig elérhetőségeinken. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciDGsuHxeL2XfwBnuMYIppHTgeNqKRAlD
9BbXxSAX-8yIA4A/viewform 
 

 
13. Viztitúra határok nélkül 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciDGsuHxeL2XfwBnuMYIppHTgeNqKRAlD9BbXxSAX-8yIA4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciDGsuHxeL2XfwBnuMYIppHTgeNqKRAlD9BbXxSAX-8yIA4A/viewform


 
2017. 08. 3-6 között 4 napos vizitúrát tervezünk Munkács - Sárospatak útvonalon! 
Feltétel: biztos úszás tudás, teherbíró képesség, részvétel a július 1-i egy napos  túrán!  
Az alábbi linken lehet jelentkezni ! 
Jelentkezési határidő Július 1!  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPv7Tq3CgY1HD8HPGtLTnxZXBArGV_cOd
Ps_P_LMuUk6JQDA/viewform 
 

14. Jelentkezz bicikliért 
 

Egyesületünk 33 darab használt, jó állapotú (leginkább felnőtt) biciklit kapott, melyeket az 
igénylők között fogunk szétosztani. Előnyt élveznek azok, akiknek nincs autójuk, ill akik 
több gyereket nevelnek a családjukban. Amennyiben túljelentkezés lenne a kerékpárokra, úgy 
sorsolni fogunk a jelentkezők között. Családonként max egy biciklit lehet igényelni! 
 
A kerékpárok átvétele Beregsurányban lesz JÚLIUS 6-án, csak azoknak tudjuk odaadni a 
bicikliket, akik aznap el tudnak jönni és onnan haza tudnak tekerni. Ezt a jelentkezésnél 
mindenki vegye figyelembe! 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjcozpp61l3i_wLDi1QgaJkCdyGLA4POHK7o
fdnSdhTsC_Pw/viewform 
 
 
A jelentkezéseket JÚNIUS 8-IG várjuk!  
  

15. Tisztújító közgyűlés a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél 
 
2017. szeptember 16-án lesz az egyesület éves közgyűlése, ahol az alapszabály értelmében 
sor kerül a két évenként esedékes tisztújításra is, elnök, elnökségi és felügyelőbizottsági 
tagok választására. Kérjük, hogy az egyesület elérhetőségein, vagy az alábbi linken tegyél 
javaslatot a tisztségviselők személyére (amennyiben bármelyik feladatra szívesen vállalkozol, 
magadat is beírhatod, javasolhatod!) 
 
https://goo.gl/forms/0LIayUiXWozkF8652 
 
  
 

2017-es éves programtervezet 
 

KMNE 2017-es évi programtervezete 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjcozpp61l3i_wLDi1QgaJkCdyGLA4POHK7ofdnSdhTsC_Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjcozpp61l3i_wLDi1QgaJkCdyGLA4POHK7ofdnSdhTsC_Pw/viewform
https://goo.gl/forms/0LIayUiXWozkF8652


№ Programok megnevezése Dátum Helyszín 

JÚNIUS  

 Dédai tóparti pihenés 2017.06.01. - 09. 1. Déda 

 Bababörze 2017.06.03. Beregszász 

 Nagycsaládos gyereknap Péterfalván 2017.06.10. Péterfalva 

 Biciklitúra 2017.06.17.  

 Családi játékos vetélkedő döntője 2017.06.18. Beregszász 

 Apák Napja 2017.06.24.  

 Önellátó Nagycsalád Projekt 2017.06.20.  

JÚLIUS  

 Vizi túra (egy napos) 2017.07.01. Huszt-Nagyszőlős 

 Önkéntes nap 2016.07.09.  

 
Biciklitúra határok nélkül 

Kerékpár átadás 2017.07.06. - 09.  

 
Felvidéki Családláncosok látogatása 

KMNE új irodájának átadása 2017. 07. 14-16.  

 KMNE Lovastábor Nagyszőlősön 2017.07.17. - 21., 24.-28. Nagyszőlős 

 Ciklus Show/Titkos küldetés 2017.07.27., 28., 29.  

AUGUSZTUS  

 Vízi-túra határok nélkül (UA,SK,HU) 2017.08.03.-06. 
Munkács-Sárospa

tak 

 
Kézműves napok (Csongor, Rát, 

Salánk, Aknaszlatina, Beregrákos) 2017.08.01.-15. 

Csongor, Szürte, 
Salánk, 

Aknaszlatina, 
Beregrákos 

 
Felvidéki utazás, KCSSZ szervezetek 

meglátogatása 2017.08.18.-22.  

 Csodaszarvas c. musical 2017.08.26. 
Beregszász, 

Amfiteátrum 

 Nyárbúcsúztató 2017.08.26. Kovászó 

SZEPTEMBER  

 Nagyszülők Napja 2017.09.02. Beregszász 

 Biciklitúra 2017.09.02.  



 MunKaland-járat 2017.09.08.  

 Bababörze 2017.09.09. Beregszász 

 Közgyűlés, tisztújítás 2017.09.16. Beregszász 

 Honismereti kirándulás 2017.09.23. Kárpátalja 

OKTÓBER  

 Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban 
2017. 09. 29- 2016. 10. 

01. Beregszentmiklós 

 Gyalogos túra 2017.10.07. Kárpátalja 

NOVEMBER  

 Házaspárok hétvégéje 2017. 11. 10.- 12.  

 Vándorbölcső átadás 2017.11.13.  

 
Könyvbemutató, riportkötet a 

Kárpátaljai nagycsaládokról, II. rész 2017.11.20.  

DECEMBER  

 Bababörze 2017.12.02. Beregszász 

 
KMNE Karácsonyi 

ünnepségek/csomagosztások 2017. 12. 16.-17. 

Beregszász, 
Munkács, Ungvár, 

Nagyszőlős 
 

 
 
 

BESZÁMOLÓK 
 

16. Horgászsuli 
 

2017.04.07-én megrendezésre került Horgász sulink Birta János vezetésével. 
Szviatkó György-1.helyezést érte el 7 db hal kifogásával;  
Buda Zsolt-2. helyezés, 5 db hal; 
Molnár Tamás-3. helyezés 3 db hal; (a legnagyobb halat Ő fogta) 
Kurmai Kornél -Különdíjas, első alkalommal vett részt Horgász sulin, 1db halat fogott  
 
A szeles időjárás ellenére nagyon jó hangulatban telt az esemény!  
 

17. Honismereti kirándulás 
 



Április 29-én ismét Honismereti kirándulásra  került sor Varju Zoltán idegenvezető 
vezetésével. 
Az egy napos kiránduláson résztvevők olyan helyekre juthattak el, mint a vereckei emlékmű, 
a szolyvai bunkerek, szolyvai emlékpark, stb. Értékes, felejthetetlen napot tölthettek el 
kellemes társaságban a családok. Kedves résztvevő családok! Köszönjük a türelmet, a 
szervezett, fegyelmezett, ám rendkívül jókedvű hangulatot, s külön elismerés a Gyerekeknek, 
akik mindnyájunk közül talán a legjobban bírták a "kiképzést" !  
 

18. Édesanyák hete 
 
Május 1-7-ig az édesanyákat méltattuk Kárpátalján.  
A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, a 
Kezünkben a Jövő Alapítvány, a Sámuel Alapítvány és a Szt. Márton Karitász közös 
szervezésében elindítjuk az Édesanyák hete Kárpátalján c. programunkat. 
Célunk felhívni a figyelmet az anyaság gyönyörűségére és fontosságára.  
Eseményünknek lett egy Védnöke is, akinek a fotója a facebook-on profilképeként szolgált az 
Édesanyák Hete nevű oldalunknak: Palya Bea, Prima-díjas és kétszeres Artisjus-díjas magyar 
dalszerző, előadóművész. 
 

19. Beregi Családi Nap 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete és az Együtt Nagyberegért civil 
szervezet közös szervezésében immár második alkalommal került megrendezésre a 
Nagyberegi Nagycsaládos Gyereknap május 13-án. 
Hiába a rossz idő, a nap szépségét és melegségét nem vette el tőlünk, hisz közel 
négyszáz ember önfeledten szórakozott, beszélgetett, kávézott, játszott. A melegség, a 
lágyság bennünk van. Nem a körülmények határozzák meg. Mindenkiben ott van 
valahol, csak nem mindenki tudja felszínre hozni ezeket az érzéseket. A gyermekek 
még nem rejtik el, ők maguk sugározzák a meleget a puhaságot, a fényt. 
Gyönyörködjünk hát bennük, ragyogásukban, amelyet helyettünk is közvetítenek a 
Világ felé, s tartsunk minél gyakrabban „rendkívüli gyereknapot”. 
 
 
 

Felhívások 

 
20. KMNE Vándorbölcső 

 

Egyesületünk keresi a Czotter Andrástól, az Ágymester manufaktúra vezetőjétől kapott          
minőségi, fából készült bölcsőnek, a KMNE vándorbölcsőjének az új tulajdonosát.          
Januárban új családhoz került a bölcső, ők is 4 hónapos időszakra kapták meg. A KMNE               
szeptemberben szeretné átadni a következő családnak. A bölcsőre azon családok          

https://hu.wikipedia.org/wiki/Prima_Primissima_d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Artisjus-d%C3%ADj


pályázhatnak, akiknél augusztusban,szeptemberben 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.  

NE HAGYJÁTOK KI EZT A LEHETŐSÉGET!!!  

 

21. Gólyahír 

 
Mint hírlevelünk elején láthatjátok, elindult GÓLYAHÍR programunk. Ezen program keretén          
belül szeretnénk azokat a tagcsaládjainkat köszönteni, akik gyermekáldásban        
részesültek/fognak részesülni. Ezért szeretnénk megkérni mindenkit, akinek kisbabája        
született a közelmúltban, vagy várandós, jelezze felénk, hogy majd a baba születésekor            
köszönteni tudjuk őket, át tudjuk adni a számukra készített kisebb ajándékcsomagot. 
 

 
22. 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 szakember képzés végzett,          
illetve jelenlegi hallgatói. 
 

INFORMÁCIÓK 
 

23. 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 jogi ügye, problémája van, forduljon           
hozzánk, ugyanis jogász biztosításával segíthetjük a bírósági ügyintézést, a peres ügy           
lebonyolítását is. Érdeklődni a következő telefonszámokon: 0958386256, 0995580392 
 

24. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 
 

Már több, mint 4 éve működik az egyesületünk és immár 520 családot tudhatunk a tagjaink               
között. Azonban, még sok olyan magyar nagycsaládos él Kárpátalján, akik nem hallottak a             

mailto:kmne2012@gmail.com


létezésünkről, vagy nem tájékozottak azzal kapcsolatban, hogyan csatlakozhatnak hozzánk.         
Arra kérünk, hogy szólítsd meg a környezetedben élő magyar nagycsaládokat, és vigyél            
nekik jelentkezési lapot. 
 

25. 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 2017. januárjától 50 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, 2015-ös években januártól             
inaktív státuszba ( = nem kapnak hírlevelet és értesítéseket) kerülnek mindaddig, míg a             
tagdíjat be nem fizetik.  
Újdonság, hogy a Beregszászi Református Iratmisszió és Könyvesboltban 5 százalékos          
kedvezményt kapnak majd tagcsaládjaink a tagsági kártyákat felmutatva. 
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! 
 
 

26. 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); 097-6008005 (Kyivstar). A vonal         
túloldalán magyarul beszélő szakemberek éjjel-nappal várják azon bajba jutottak névtelen          
hívásait, akik lelki segítségre, tanácsra, bíztatásra vágynak. 

 
27. 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. 
 






