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KEDVES NAGYCSALÁDOS BARÁTAINK!
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK:
1. Tisztújító közgyűlés szeptember 16-án! Küldd el javslataidat!
2. Dédai tóparti pihenés, egész nyáron!
3. Kézműves napok /Salánk (augusztus 6. Református parókia udvar), Bátyú
(augusztus 13. iskola udvar), Tiszacsoma (augusztus 19.)/
4. Csodaszarvas c. musical augusztus 26.
5. Nyárbúcsúztató augusztus 26.
6. Nagyszülők napja szeptember 2.
7. Biciklitúra szeptember 2.
8. MunKaland járat szeptember 8.
9. Bababörze szeptember 9.
10. Honismereti kirándulás szeptember 23.
11. Gyalogos túra szeptember 30.
12. Családi hétvége a Kárpátokban október 6-8.
BESZÁMOLÓK
13. Anya- lánya kirándulás
14. Családok Világtalálkozója
15. Lovas nap Nagyszőlősön
16. Nagycsaládos gyereknap Péterfalván
17. Apák napja
18. Önellátó nagycsalád
19. Vízitúra
20. Biciklitúra határok nélkül
21. Együttműködési megállapodás
22. Iroda megnyitó
23. Bicikli átadó
FELHÍVÁS
24. KMNE Vándorbölcső
25. Gólyahír - jelentkezzetek!
26. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre
INFORMÁCIÓK

27. Folyamatosan működik a jogsegély szolgálat egyesületünknél!
28. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
29. Éves tagsági díj
30. Lelki elsősegély telefon szolgálat Kárpátalján
31. Nagycsaládos műsor működik a Pulzus rádióban
GÓLYAHÍR
A Kurmai családnál megszületett a legkisebb gyermek!
Kisgyőri családnak ikrei születtek!
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.Tisztújító közgyűlés a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél,
szeptember 16.
2017. szeptember 16-ánBeregszászban 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 tegyél javaslatot a tisztségviselők személyére. Amennyiben
bármelyik feladatra szívesen vállalkozol, magadat is beírhatod, javasolhatod!
2. 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.
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtök 14:00 - 21:00
péntek - vasárnap 9:00 - 21:00
Ha a megadott időpontokon kívül szeretnétek ott tartózkodni, akár több napot
sátorozni, keressétek Buda Eleonórát a 0997375873-as számon. Minden tagcsalád
egy vendégcsaládot hozhat magával!
3. Kézműves napok, augusztus 6,13,19.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél már hagyománnyá vált, hogy
minden évben megrendezi kézműves napjait Kárpátalja különböző vidékein. A
program lényege, hogy a gyerekek, felnőttek ne csak megismerkedjenek a népi
mesterségekkel, hanem ki is próbálják azokat, készítsenek is valamit a délután
folyamán. Szeretnénk, hogy a családok együtt töltsenek egy kellemes napot, hogy
az itt élő magyar családok érezzék azt, milyen fontos szerepet játszanak a
magyarság megmaradásában, valamint, hogy gyermekeik is megismerjék a nemzeti
hagyományainkat. A rendezvény során kézműves foglalkozásokon, családi

vetélkedőkön és további érdekes, szórakoztató, családépítő programokon vehetnek
részt az érdeklődők. A nap táncházzal zárul!
Helszínek, időpontok:
Salánkon augusztus 6.
Bátyúban augusztus 13.
Tiszacsomán augusztus 19.
4. Csodaszarvas musical, augusztus 26.
... a legenda visszatér…
2017.augusztus 26-án este 19:30-kor a Beregszászi Amfiteátrumban!
Gulyás Levente – Belinszki Zoltán: Csodaszarvas -musicalA szarvasi Cervinus Teátrum előadása.
Közreműködik a Duna Művészegyüttes teljes tánckara
Koreográfus: Juhász Zsolt, Harangozó-díjas
Rendező: Varga Viktor
Mit jelent eredetmondánk az új generációknak? A férfi vagy a nő irányítja a
családot? Itt élnünk-halnunk kell, vagy tovább vándoroljunk a jobb élet reményében?
Egy nagyszabású táncjátékban mutatjuk meg, mit gondolunk ma anyaságról,
testvérharcról, hagyományról és újításról - a történelmi Magyarország kellős
közepén.
Jegyrendelés 
(30 gr/család)
:
BEREGSZÁSZBAN Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete és a Pro
Cultura Subcarpathica irodáiban.
Van lehetőség UNGVÁRON, MUNKÁCSON és NAGYSZŐLŐSÖN is a jegyek
átvételére. Érdeklődjetek elérhetőségeinken!
5. Nyárbúcsúztató, augusztus 26.
Kedves Barátaink! Augusztus 26.-ánn nyárbúcsúztató szervezünk, amelyre minden
tagunkat szeretettel várjuk reggel 9-től délután 3 ig. EBÉD LESZ! (: Célunk az, hogy
eltöltsünk együtt egy kellemes délutánt. Sok érdekes program várja majd a
gyerekeket (kézműves sátrak, trambulin, íjazás stb.) és a felnőtteket egyaránt. A nap
során mindenki találhat maga számára érdekes programot és nem utolsó sorban a
többi családdal együtt tölthet egy élménydús napot. Részvétlei díj 50 hr/család.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: augusztus 20.
6. Nagyszülők napja, szeptember 2.
Idén először szeretnénk megünnepelni a nagyszülőket, a Nagyszülők Nemzetközi
Napján, szeptember 2-án. Családjaink mindennapjait legtöbbünknél nehéz
elképzelni a nagyszülők áldozatos támogatása, segítsége nélkül. Ezért ezen a

napon szeretnénk számukra kedveskedni egy olyan programmal, ami
kikapcsolódást, feltöltődést biztosít számukra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen a napon a gyermekek, unokák kiemelten figyeljenek
a nagyszülőkre, köszöntsék őket valami apró kedvességgel, mellyel kifejezhetik
feléjük hálájukat, szeretetüket.
JELENTKEZÉSI határidő: augusztus 20.
7. Biciklitúra, szeptember 2.
Egyesületünk 2017. szeptember 2-án 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! Részvételi díj: 50
hr/család.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: augusztus 27.
8. Munkaland járat, szeptember 8.
A KMNE által a tavalyi évben útjára indított MunKaland-Járat idén is gőzerővel
halad, szeptember 8-án valósul meg a program. 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: szeptember 4.
9. Bababörze, szeptember 9.
Szeptember 9-én megtartjuk idei harmadik 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.
Ha eladnál valamit, igénylesz hozzá asztalt, jelentkezz!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 4.
10. Honismereti kirándulás, szeptember 23.
Egyesületünk idén második alkalommal szervez honismereti kirándulást tagcsaládjai
részére szeptember 23-án. Az egynapos kiránduláson résztvevők olyan helyekre
juthatnak el, mint a kendereskei kilátó, Munkács-Szerednye-Ungvár: a felújított
püspöki palota stb. Értékes, felejthetetlen napot tölthetnek el kellemes társaságban a
családok. Részvételi díj 50 hr/család.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 17.
11. Gyalogos túra, szeptember 30.

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 30 -én megrendezésre kerül egy egy napos gyalogos túra, melynek
alkalmával a Kárpátok mesés tájain kalandozhatnak a jelentkezők. A részletekről
pontosabb tájékoztatást a későbbiekben nyújtunk. Részvételi djí 50 hr/család.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 24.
12. Családi hétvége a Kárpátokban, október 6-8.
A hétvégi programról Kozma-Vízkeleti Dániel, család-pszichoterepauta, klinikai
szakpszichológus és tanítványi gondoskodnak. Rendhagyó módon nem lesz külön
gyermek és felnőtt program, henem a családok együtt töltik beszélgetéssel, játékkal
a teljes hétvégét a szakemberek irányításával, támogatásával! Azok jelentkezését
várjuk, akik szívesen vállalkoznak erre a kalandra!
Ez alkalommal vendégeink lesznek a Nagykállói Nagycsaládos Egyesület tagjai.
A jelentkezéseket korlátozott számban tudjuk fogadni! A jelntkezést a hozzájárulás
befizetésével tekintjük véglegesnek! Részvételi díj: 100 gr/fő/hétvége.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 15.
BESZÁMOLÓK
13. Anya- lánya kirándulás
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete tavaly egy fantasztikus pályázatot
hirdetett meg, ahol az apák és fiaik tölthettek el egy csodálatos hétvégét egymással.
Mivel nagyon jól sikerült a program, ezért megszületett az a döntés, hogy az anyák
és lányaik se maradjanak ki ebből a gazdag élményből. Így az idén az anyukák
utazhattak el egy kis kikapcsolódásra, ami az anya-gyermek kapcsolat
megerősítését vette célul. A programra május 19–20. között került sor az ungvári
járásban lévő kis faluban. A felejthetetlen program után ki hamarabb, ki egy kicsit
később indult haza. Az anyukák és lányaik elmélyítették kapcsolatukat, jobban
megismerték egymást, s a legfontosabb, hogy együtt tölthettek egy teljes napot, ami
csak róluk szólt.
14. Családok Világtalálkozója
2017. május 25 - 28 között a családok fővárosává vált Budapest, hisz a Családok
Budapesti Világtalálkozója programsorozatra a világ minden tájáról érkeztek
családok, civil szervezetek, szakemberek, politikusok, akiknek közös
meggyőződése, hogy a nemzetek, a világ jövője a családokban rejlik. A
világtalálkozó részeként a Kongresszusi Központban megrendezett Családok XI.
Világkongresszusának második napján és a vasárnapi családfesztiválon a
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének 47 tagú küldöttsége is részt vett.
15. Lovas nap Nagyszőlősön

Megrendezésre került idei lovas napunk Nagyszőlősön, a Szelíd Lovas Központban.
A résztvevők elmondása szerint rendkívül családias hangulatban telt. A program
nagyon színes és érdekes volt. Házaspásoknak szóló előadást tartott a jurta
sátorban Molnár Erika, a nagyszőlősi református tiszteletesasszony az öt
szeretetnyelvről.
A családfők íjászversenyen vehettek részt, ahol értékes nyereményt, mégpedig egy
libát vihetett haza a győztes. A liba befogása külön látványosság volt- mesélte
Margitics Ildikó, elnökségi tagunk, a program szervezője, mosollyal az arcán.
Érdekesség volt, hogy mindenki magának készíthette el az uzsonnáját. Előre
elkészített alapanyagokból lángos sütésre volt lehetőség, kondérban , bő olajban,
ahol mindössze három másodperc alatt készül el egy lángos. Gyerekek, felnőttek
egyaránt nagyon élvezték.
Ezen kívül volt lovasbemutató, lovaglási lehetőség is.
15. Nagycsaládos Gyereknap Péterfalván
Idei évünk talán legnagyobb rendezvényére került sor június 10-én: Nagycsaládos
Gyereknap Péterfalván.
Gyereksereg, gyerekzsivaj, játék, zene móka és kreativitás töltötte meg a vidámpark
területén. Közel hatszáz ember vett részt az eseményen.
Mindenki nagyon élvezte a színes programokat, amelyeken részt vehettek. A
gyerekek kipróbálhatták a kerámia művészetét, gyöngyfűzést, kukoricacsuhéból
virágot és egyéb gyönyörűségeket készíthettek, sőt, megtanulták, hogy még
harisnyából is lehet különféle díszeket készíteni. Ezen kívül fafaragó, babakészítő és
bőrdíszművesek fogadták az érdeklődőket. Alkotásaik felmutatásával jutalomban
részesülhettek a gyermekek.
Népszerű volt továbbá a lovaglás illetve a vidámparki attrakciók, amit szintén nagyon
élveztek a gyermekek, felnőttek egyaránt!
Ebédre finom töltöttkáposztával vártak minden jelenlévőt a konyhatündérek!
Hatalmas köszönet a kemény munkáért Filep Évának és csapatának.
Köszönet továbbá minden segítőnek, önkéntesnek, támogatónak, buszvezetőknek
és busz-társaságoknak! Nélületek nem sikerült volna!
Csodás napot zártunk magunk mögött!
17. Apák napja
Idén először került be a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete éves
programjába az Apák Napja méltatása. Ezt az ünnepet a XX. század első felétől
tartják számon, és magyar nyelvterületen június harmadik vasárnapján tartják.
Az idei alkalom során közös esti-éjszakai horgászásra és bográcsfőzésre gyűltek
össze a program iránt kedvet érző nagycsaládos édesapák és fiaik a Tutu-tónál.
Sem alsó-, sem felső korhatár nem volt a jelentkezés során. Nyilvánvalóan a
horgászatot kedvenc szabadidős tevékenységének tekintő gyerekek és apukák
jöttek el a programra, akik az érdeklődő fiúsereg kérdéseire adtak szakmailag és
tapasztalatilag megalapozott választ. Nagy öröm volt a kisfiúk számára, amikor
horogra akadt egy hal, aminek később már a fajtáját is meg tudták nevezni.
Megismerkedtek a horgászfelszerelés kellékeivel, a kényelmes horgászszéktől

kezdve az öltözeten keresztül egészen odáig, hogy milyen halra milyen horoggal,
csalival érdemes próbálkozni. Rekordot döntő nagy fogás nem volt, elszakított húr
viszont igen. A gyermekek fantáziájában pedig olyan nagy hal elevenedett meg,
amilyen a tóban talán nem is létezett. Mindeközben szabad tűzön bográcsgulyás
főtt, ami mindannyiunk örömére, éjfél előtt el is készült.
Az est hangulata, a meghitt beszélgetések, a párbeszédek, annak megtapasztalása,
hogy hogyan száll apáról fiúra a mesterség egy-egy családban, az est sötétjét
megtörő izzó parázs fénye és a lángnyelvek, a csillagok sziporkázása, ezzel együtt
egy-egy kisgyermek elszenderedése hozzájárult ahhoz, hogy erősítse bennünk az
apaság boldog és páratlan érzését, szeretetünket gyermekeink és családunk iránt.
Bárdos István, KMNE, Beregszász
18. Önellátó nagycsalád
Egyesületeünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Kárpátaljai Ferences Misszió
Alapítvány, a Miniszrelenökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával
idén is megszervezte az Önellátó nagycsalád programját, melyben kisállatokat és
terményeket, tápot kaptak azon tagcsaládjaink, akik tavaly nem vettek részt a
programba. Összesen 144 család jelentkezett, akik közül 74 részesült
támogatásban.
19. Vízitúra
2017. július 1-jén 36 izgatott szempár leste az eget, vajon eláll-e az eső. Az elszánt
evezni vágyókat a borús ég sem tántorította el – nekivágtak a kalandos útnak. A
busz begördült Huszt Tisza-partjára, ahol a vízi járművek már készültek az indulásra.
Kísérőnk derékig a vízben állva minket is bíztatott arra, hogy kövessük példáját már
most, előbb vagy utóbb úgyis menthetetlenül vizesek leszünk. Öt kenu és három
katamarán szállt vízre, az első evezőcsapásokat is kipróbálhattuk. Akinek sikerült az
elindulás, kanyarodás, árral szemben haladás, és a partra szállás, már sokkal
bátrabban indult el az előttünk álló kb. három órás vízitúrán. A próbakörök
alkalmával az első vízbe borulás is megtörtént, így láthattuk azt is, hogyan kell a
kenukat és magunkat menteni. A nap végén, fáradtan, örömmel érkeztünk meg
Nagyszőlősre, ahol meleg bográcsossal vátrak minden bátor túrázót.
12. Biciklitúra határok nélkül
2017. július 6-9. között Beregszászból indult 35 kerékpáros és 1 babaüléses
résztvevő Tivadarig biciklizett el. Itt szálltak meg, majd innen csillagtúráztak négy
napon át, megismerve a környék nevezetességeit, kisebb és nagyobb
látványosságait. Hihetetlen volt számukra, mennyi gyönyörű hely, milyen sok
csodálatos természeti jelenség és épített örökség van a határ túloldalán, csupán
néhány kilométerre Beregszásztól vagy Nagyszőllőstől. Felidézhették Kölcsey
Ferenc, Móricz Zsigmond, a Kölcsey-Kende család, a Lubyak életének fontos
állomásait. Részt vehettek a Zoárd napi sokadalomban Vásárosnaményban, illetve
fürödhettek a Tiszában.
21. Együttműködési megállapodás
Egyesületünk együttműködési megállapodást írt alá a Kárpátaljai Magyar
Vállalkozók Szövetségével. Ennek értelmében a programba jelentkező kárpátaljai

vállalkozók 5, 10, 20 %-os kedvezményt biztosítanak a KMNE tagkártyával
rendelkező családoknak.
A programba jelentkező vállalkozók névsorát, elérhetőségét folyamatosan
közzétesszük honlapuunkon, Facebook oldalunkon.
22. Iroda megnyitó
Július 14-én került sor a KMNE új irodájának megálldására. Ezen a napon
vendégeink voltak a felvidéki, magyarországi családlánc szervezetek képviselői,
egész napos családi programon vehettünk közösen részt.
Új irodánk címe: Beregszász, Bethlen u 16/2.
23. Bicikli átadó
Harminchárom kerékpárt adott át adományként kárpátaljai rászoruló családoknak a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Beregsurányban. A használt, de jó állapotban lévő,
karbantartott kerékpárokat egy németországi egyesület gyűjtötte össze és a máltaiak
segítségével jutott el a családokhoz, akik a bicikliket a napi közlekedéshez
használják majd.
FELHÍVÁSOK
24. KMNE Vándorbölcső
Egyesületünk keresi a Czotter Andrástól, a magyarországi Ágymester manufaktúra
vezetőjétől kapott minőségi, fából készült bölcsőnek, a KMNE vándorbölcsőjének az
új tulajdonosát, akik 4 hónapra megkaphatják ezt az igen praktikus és szép
bútordarabot. A KMNE szeptemberben szeretné átadni a következő családnak. A
bölcsőre azon családok pályázhatnak, akiknél augusztusban,szeptemberben fog a
gyermek megszületni.
Várjuk a jelentkezőket a vándorbölcsőre!
25. 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.
26. 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
27. Folyamatosan működik a jogsegély szolgálat egyesületünknél!
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából folytatódik a 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.
28. 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 létezésünkről, vagy nem tájékozottak azzal kapcsolatban, hogyan
csatlakozhatnak hozzánk. Arra kérünk, hogy szólítsd meg a környezetedben élő
magyar nagycsaládokat, és vigyél nekik jelentkezési lapot.
29. 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 nyilvánul 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 elmulasztják a tagdíj befizetését inaktív státuszba kerülnek
(nem kapnak hírlevelet és értesítéseket) mindaddig, míg a tagdíjat be nem fizetik.
30. 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.
31. 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.
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