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Tarpai Józsefnek és feleségének, Zsuzsának megszületett
ötödik kislánya, Johanna!
Kisgyőri Attilának és Erikának ikrei születtek, Attila és Julianna!
Petrás Andrásnak és Évának megszületett hatodik gyermeke, Kevin!
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szívből gratulál azon tagcsaládjainak,
akiknek nemrég született kisbabájuk.
Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket!
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK
0. Felmérés a KMNE 2018-as programjairól
Kedves Tagcsaládunk!
Szeretnék felmérést készíteni annak érdekében, hogy 2018-as programjainkat úgy tudjuk
összeállítani, hogy az a leghasznosabb legyen számotokra. Nagyon fontos, hogy mindegyik
programot jelöljétek be, amelyiken szívesen részt vennétek a 2018-as évben, mivel
válaszaitok alapján és anyagi lehetőségeink szerint tervezzük a KMNE 2018. évi programjait.
A mellékelt kérdőívet juttassátok vissza a KMNE irodájába.
HATÁRIDŐ: 2017. OKTÓBER 6.
1. Gyalogos túra
Kedves túrázni szerető tagok!
A KMNE úgy döntött, hogy a biciklitúrák sikerén felbuzdulva a gyalogos túrák
szerelmeseinek is szervez programot, így Egyesületünknél második alkalommal, szeptember
30-án egynapos gyalogos túrát rendezünk, melynek alkalmával a Kárpátok mesés tájain
kalandozhatnak a jelentkezők. Az idén Beregszászból indulunk közös busszal Szinyákig,
onnan indulunk gyalog az obavai kőig. Részvételi díj: 50 hr/család.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 24.
2. Energiatakarékos izzók ajándékba!
A 
Johannita Segítő Szolgálattól kaptunk energiatakarékos izzókat, melyeket szeretnénk
szétosztani tagcsaládjaink körében. Átvételi lehetőség októberben lesz a KMNE irodában,
minden családnak 5 izzó jut. 
A Nagyszőlősi járásban lakók Nagyszőlősön, a Korjatovics út
19. szám alatt Tihor Ibolyánál vehetik át.
3. Kedvezményt adó vállalkozók a Tagsági kártyát felmutatóknak!

Monte Carlo (Beregszász) 
– 10%
Református könyvesbolt (Beregszász) 
– 10%
Lady Lambre Karpat – 20% – k ozmetikai termékek
Jakab Sándor (Beregszász) – 10% – b or
Szűcs Zoltán (Mezőkaszony) – 10% – m
 éz és méztermékek
Huszár családi pincészet (Bene) – 10% – b or
Petrusinec Vladimir (Tiszaújlak) – 5% – k ézműves termékek
Tender Centrum (Beregszász) – 10% – p ályázatírás
Anicka-Hadady Csilla (Bene) – 5% – h orgolt termékek
Radvánszky Ferenc (Mezőkaszony) – 10% – hústermékek
Barkaszi Ferenc (Som) – 5% – zöldségfélék
Margitics Ildikó (Nagyszőlős) – 10% – lovas szolgáltatás
Turóczy Gábor (Beregszász) – 5% – n yomdai szolgáltatások
Nagy György – 5% – hústermékek
Barkaszi Levente (Som) – 10% – sajt
Bíró Ferenc – 5% – méz és méztermékek
Berecky István (Nagymuzsaly) – 10% – b or
4. Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban, Beregszentmiklós, október 6-8.
A hétvégi programról Kozma-Vízkeleti Dániel család-pszichoterepauta, klinikai
szakpszichológus és tanítványai gondoskodnak. Rendhagyó módon nem lesz külön gyermekés felnőtt program, hanem a családok a teljes hétvégét együtt töltik beszélgetéssel, játékkal 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 jelentkezést a hozzájárulás
befizetésével tekintjük véglegesnek! Részvételi díj: 100 gr/fő/hétvége.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 15.
5. MunKaland
A KMNE által a tavalyi évben útjára indított MunKaland járat idén is gőzerővel halad,
október 21-én 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: október 18.
6. Házaspárok hétvégéje, november 3-5.
Egy különleges és kihagyhatatlan lehetőséget szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. November
3-5. között gyönyörű környezetben tartalmas kikapcsolódás várja azokat a házaspárokat, akik
hajlandók egy hétvégére a gyerkőcöket a nagyszülők, barátok gondjaira bízni.
Részvételetekkel megragadhattok egy ritka alkalmat arra, hogy megerősíthessétek
házasságotokat, miközben kellemesen kikapcsolódtok, megfeledkeztek a rohanó
hétköznapokról. Érdekes előadások, beszélgetések, pihenés várja a résztvevőket!
Helyszín: Bagolyvár üdülőközpont, Antalóc

Részvételi díj : 700 hr/házaspár/hétvége
Jelentkezési határidő: október 20.
7. Vándorbölcső-átadás
Novemberben új család kapja meg a bölcsőt, szintén 4 hónapos időszakra. A bölcső ezúttal
Tarpai Józsefékhez kerül.
2018. márciusában kaphatja meg a következő család a vándorbölcsőt. Jelezd, ha ismersz
olyan családot, ahol ekkorra várják a gyermek születését!
8. Könyvbemutató, interjúkötet a kárpátaljai nagycsaládokról, II. rész, november 20.
A Marosi Anita által készített interjúkból összeállított könyv második kötetét november
20-án mutatják be Beregszászban. Ez a kötet nagycsaládosaink életébe enged betekintést.
Szeretnénk, ha a közeljövőben házasságot kötő kárpátaljai párok is kézbe kaphatnák e
könyvet, és reményt, erőt merítenének belőle. Mindenkit sok szeretettel várunk a könyv
bemutatójára.
9. Bababörze, december 2.
December 2-án megtartjuk idei negyedik 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.
10. KMNE karácsonyi ünnepségek/csomagosztások, december 16., 17.
Az elmúlt évekhez hasonlóan régiónként nagycsaládos karácsonyt szervezünk, amire idén
december 16-17
-én kerül sor. Most is lehetőséged van cipősdobozt igényelni és a KMNE
karácsonyi rendezvényén átvenni azt. Szeretnénk megkérni, hogy csak abban az esetben
igényelj csomagot, ha el tudsz jönni érte, vagy ha küldesz valakit érte, mivel a megőrzést és a
kiszállítást nem tudjuk vállalni. A pontos időpontról, helyszínről értesítünk, amint tudunk.
Régiófelelősök: Munkács: Tegze József (tel.: 0501732650), Beregszász: KMNE iroda (tel.:
0958386256), Nagyszőlős: Margitics Ildikó (tel.: 0959060892).
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: december 6.

BESZÁMOLÓK
11. Vízitúra
Első nap – tapasztalt túravezetővel az élen – 27 km-t tettünk meg Nagyszőlőstől Újlakig. A
határátkelésre gyalogosan került sor. Tiszabecsen a Vidám Delfin Kempingben szálltunk
meg, ahol egy kellemes estét töltöttünk tartalmas beszélgetésekkel. Reggel friss erővel ültünk
hajóba és vettük az irányt a szatmárcsekei strandra, amit 24 km 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. Otthonos ellátásban volt részünk, megkóstolhattuk Szatmár
finomságait: a házi készítésű szilvalekvárt, somlekvárt és a kisüsti szilvapálinkát. A harmadik
nap Tivadarnak vettük az irányt, a megtett táv 15 km volt. Mindennap közös áhítat után
indultunk útnak Isten vezetésével. Rengeteg élményben volt részünk a vízen: vízicsaták,
borulások, a palajon való fürdőzések tették színesebbé utunkat, amit a gyerekek és a felnőttek
is nagyon élveztek. Negyedik nap a Gergelyugornyai kikötőig evezett kis csapatunk, a
megtett táv 20 km volt. Délutánra kellemesen elfáradva, a gyönyörű tiszai tájjal betelve
indultunk haza.
12. Felvidéki utazás
Egyesületünk 2017 tavaszán családi játékot hirdetett “Művészetek és mesterségek” címen. A
játék két fordulóból és egy döntőből állt. A két körben legtöbb pontot gyűjtő családok 2017.
június 26-án részt vehettek Beregszászban a döntőn. A nyeremény egy ötnapos felvidéki
utazás volt.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete jóvoltából 10 család vehetett részt az
ötnapos kiránduláson 2017. augusztus 18-22. között. Szervezett busszal utaztak, amely a kint
töltött idő alatt is rendelkezésükre állt. Felvidéken nagyszerű programokban volt részük és
csodás helyekre kirándultak, többek között ellátogattak Pozsonyba és felfedezték a főváros
nevezetességeit.
A családoknak a Dunaszerdahelyi Műszaki Szakkollégium biztosított szállást, ahol igény
szerint étkezésre is volt lehetőség. Egy félnapos program keretében, a gyerekek nagy
örömére, a Dunaszerdahelyi Thermalpark vendégei lehettek, ahol kedvükre pancsolhattak
kicsik és nagyok egyaránt. Dunaszerdahely látnivalóit szintén szervezett idegenvezetéssel
fedezhették fel a családok, ami maradandó emlék marad mindannyiuk számára.
A kárpátaljai nagycsaládosok egy teljes napot tölthettek a FEMIT táborban, amely nagyszerű
programok színtere volt minden korosztály számára. A kisebb gyerekeknek bábszínházi
előadást tartottak, míg a felnőttek Gáspár Károly előadásán vettek részt, akinek 21 éves fia 16
hónap leforgása alatt vált a drog áldozatává. Délután pedig a Szekszárdi Gitár Kvartett
koncertje kápráztatta el mindannyiukat.
A felvidéki kirándulásról feltöltődve és élményekben gazdagon érkeztek haza a családok,
többen könnyes szemmel és a viszontlátás reményével búcsúzkodtak.
13. Dédai tóparti pihenés, egész nyáron!
Pihenni vágyó tagcsaládjaink idén június 1. és szeptember 1. között használhatták a dédai
tóparti parcellát. Az idei éven minden tagcsalád egy vendég családot is vihetett magával. A jó
meleg időre való tekintettel igencsak aktívan látogatták a partszakaszt családjaink.
Számokban nézve ez 1678 fő.
14. Kézműves nap Salánkon
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) hagyományteremtő céllal
kézműves napot szervezett Salánkon augusztus 6-án.
Az alkalmat megelőzte a Vakációs Bibliahét, ahol Dániel történetét hallhatták a gyerekek.
Dániel gyerekként egy olyan országba került, ahol rá akarták kényszeríteni hite és
hagyományai megtagadására, de ő rendíthetetlen maradt, és egy teljes országnak
bebizonyította, hogy Istennel minden lehetséges, mert megőrizte őt és barátait az oroszlánok
vermében és a tüzes kemencében is.

Erre a rendíthetetlenségre gondolva szerveztük meg a kézműves napot, ezzel is erősítve a
hagyományok megőrzésének fontosságát.
A megnyitó a templomban kezdődött. Balogh Attila tiszteletes az Úr áldását kérte erre az
alkalomra. Ezt követően Török Dénes, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének
elnöke köszöntötte a résztvevőket.
A megnyitó után a gyerekeké lett a főszerep; bemutathatták tudásukat, ismereteiket, a nap
folyamán bepillanthattak a cserépedény-készítés és a matyó hímzés rejtelmeibe, ami
hozzátartozik a magyar nép hagyományaihoz. Kipróbálhatták magukat kézművesként, és aki
elfáradt, egy fodrászszékben pihenhetett. A nagy meleg ellenére is nagy volt az érdeklődők
száma.
A salánki gyülekezet asszonytestvérei finom péksüteményekkel és frissítő italokkal kínálták a
résztvevőket. Gondoskodtak arról, hogy a nap végére is maradjon elég energiájuk, ugyanis a
finom falatok után a BorzsaVári népi zenekar szórakoztatta a jelenlévőket.
15. Kézműves nap Bátyúban
Először tartott kézműves napot a Bátyúi Középiskolában a Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok Egyesülete. Az eseményre az egész faluból, illetve a környékbeli
településekről is összesereglettek a gyerekek és a felnőttek, hogy egy felejthetetlen délután
részesei lehessenek, illetve hogy megünnepeljék a kárpátaljai magyarság megmaradásának
zálogát: a családot. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az intézmény igazgatója, Baraté
Béla, Dmitro Taranenko, Bátyú polgármestere, valamint Horkay László nyugalmazott
református püspök.
Utóbbi párhuzamot vont nemzeti tragédiánk, a trianoni békediktátum egyik legfőbb okozója
és a jelen között, ami nem más, mint hogy a magyar házaspárok nem vállalnak elég gyereket.
A II. világháború utáni zűrzavarban, a kilátástalanság, a romokban heverő gazdaság ellenére
kevés olyan család volt, ahol csupán egy-két gyerek nevelkedett. Az újszülöttekre Isten
áldásaként tekintettek az emberek. Ez most is így kellene, hogy legyen. A mai fiatalok
azonban az anyagiakat helyezik előtérbe, pedig ha elfogadjuk az Úr ajándékát, akkor ő
biztosítja számunkra azt is, hogy legyen miből felnevelnünk.
A felszólalást követően a lurkók különböző foglalkozásokon kamatoztathatták
kézügyességüket. Kiélhették kreativitásukat kerámiázás, fafaragás, babakészítés vagy éppen
gyöngyfűzés közben. A fölös energiákat a középiskola épülete előtt felállított trambulinon
vezethették le. A Borzsavári zenekar kalotaszegi muzsikákkal örvendeztette meg a
publikumot, a vállalkozó szelleműeket pedig táncházba invitálták.
A rendezvény a bátyúi művelődési ház műsorával, illetve Kajla Márk harmonikaszólójával
ért véget, amire egy jóízű bográcsgulyás tette fel a koronát.
16. Kézműves nap Tiszacsomán
2017. augusztus 19-én Tiszacsomán került sor a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesületének idei utolsó kézműves napjára. Az érdeklődők száma most is nagy volt, a
gyerekek betekinthettek a csuhéfonás, kerámiázás, babakészítés, gyöngyözés rejtelmeibe,
közkedvelt volt az arcfestés és a hajfonás, valamint a trambulint sem hagyták
kihasználatlanul.
A csomai nagycsaládos anyukák Papp Viktória segítségével szendvicseket készítettek a
gyerekeknek, hogy legyen erejük a délutáni táncházra. Az előző kézműves napokhoz
hasonlóan a napot a BorzsaVári zenekar zárta.

17. A Csodaszarvas c. musical
A Csodaszarvas mondát minden magyar ismeri, Belinszki Zoltán és Gulyás Levente azonban
sajátos módon dolgozták fel a magyarság eredetmondáját.
2014-ben a Szarvasi Vízi Színházban mutatták be először a musicalt. Azóta több helyen is
előadták a nagysikerű darabot, augusztus 26-án pedig a Beregszászi Amfiteátrumban láthatta
a kárpátaljai közönség a Szarvasi Cervinum Teátrium előadásában. A történet magyarságunk
eredetéről és letelepedéséről szól. Elmondja, honnan jöttünk és kik vagyunk, hogyan éltek
elődeink, Nimród hajdan hogyan kovácsolt törzsekből nemzetséget. Fiai, Hunor és Magor
versengését láthatjuk, majd azt, hogy mennyit ér a testvéri szeretet, a megbocsátás. Bese
sikertelenül próbálja véghezvinni feladatát, mely szerint meg kell, hogy ölje a két fiútestvért,
hogy eltörölje a magyarokat a föld színéről. Útjuk során a testvérek feleséget találnak: az
idősebb Emesével, míg a kisebb Arával köt házasságot. Az új haza keresése közben egy
pompás szarvason akad meg a szemük. Ez a Csodaszarvas, melyet Magyarország kellős
közepéig követnek, ahol végül le is telepednek. A monda szerint ez az a hely, amit ma
Kárpát-medencének, a magyarok hazájának neveznek. A darab a következő sorokkal zárul:
„Ez lenne az a föld, amire már évezredek óta nemzetünk vár.”
A közel 2 000 ember vastapssal nyilvánította ki tetszését a színvonalas musical-előadásért. A
közönség a színészekkel együtt énekelte el a nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.
18. Nyárbúcsúztató
A nyár utolsó rendezvényeként augusztus 27-én került sor Kovászón a nagycsaládos
nyárbúcsúztatóra.
Számos család érkezett a helyszínre. A gyerekek kipróbálhatták a gyöngyfűzés, csuhéfonás,
hímzés, kerámiázás, babakészítés, harisnyavirág-készítés rejtelmeit, valamint volt íjászat,
arcfestés és hajfonás is. Hogy a szülők se unatkozzanak, családi versenyt szerveztünk. Szülő
és gyerek együtt mérhette össze ügyességét ugrókötelezésben, talicskázásban, összekötött
lábbal való futásban, valamint az activity is nagy sikert aratott. Délben finom bogrács várta a
résztvevőket. Nyárbúcsúztatónkat megtisztelte jelenlétével a Csodaszarvas c. musical írója,
Belinszki Zoltán is, akinek segítségével a családok különböző műfajokban szöveget írtak és
aztán el is énekelték azokat. Végül lufis tánccal és eredményhirdetéssel zártuk a napot.
19. Nagyszülők napja
A nagyszülők áldozatos, fáradságos segítő munkájának, nem múló szeretetének méltatására a
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) első ízben szervezett programot a
nagymamák és nagyapák számára. A szeptember másodikán megvalósuló alkalmon a
huszonhárom résztvevő előbb a Gogola István keresztény pszichológus által vezetett
közösségépítő játék segítségével ismerkedhetett meg egymással. Ezt követően a nagyszülők a
testi-lelki egészség megőrzési lehetőségeiről hallgatták meg a pszichológus gondolatait. A
nevetés fél egészség – tartja a régi mondás, így egy egykori filmfelvétel révén Hofi Géza
humorista is megjelent a „színpadon”, hogy szórakoztassa az ünnepelteket.
Az alkalom egy jótékony hatású termálvizes fürdőben folytatódott a Kaszonyi
EcoTermálban, ahol a nagymamák és nagyapák kedvükre pihenhettek, fürödhettek. Közben
finom ebédre került sor és jóízű beszélgetésekre nyílt lehetőség.
20. Biciklitúra
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szeptember 2-án biciklitúrát szervezett
Beregszász-Nagybereg-Kovászó útvonalon. Kis csapatunk a jól felszerelt biciklikkel a reggeli
órákban indult útnak Nagybereg felé. Itt egy kicsit megpihentek a tájházban, ahol Kopor

Zoltán vezette őket körbe és mutatta be a tájház „kincseit”. Majd továbbindultak Kovászó
irányába, ahol a Beregi-hegyek festői tájaiban gyönyörködhettek. Kovászóra érkezésükkor
Filep Éváék finom töltött káposztával várták az éhes csapatot. Továbbindulva megnézték a
Borzsa folyó jobb partján emelkedő sziklás magaslaton található kovászói vár romjait.
Visszafelé a Bene-Muzsaly-Beregszász útvonalon haladtak. A kishegy lábánál megpihentek
és megnézték a nemrég felavatott honfoglalási emlékművet. A kishegyi kőbánya mellett
találták meg 1890 áprilisában azt a honfoglalás kori lovassírt, amelyből a híres süvegcsúcs, a
Magyar Nemzeti Múzeum egyik féltett kincse került elő.
A délutáni órákban érkeztek vissza Beregszászba. Kicsik és nagyok tele élményekkel tértek
haza.
21. Tisztújító közgyűlés
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szeptember 16-án közgyűlést
tartott Beregszászban, ahol egyúttal sor került a kétévenként esedékes tisztújításra is. Ennek
eredményeként Török Dénest újabb két évre a KMNE elnökének, az alábbi 17 embert pedig
elnökségi tagnak választották meg: Bárdos Péter, Birta János, Bunda Szabolcs, Csirpák
Viktória, Harapkó Marianna, Kurmai István, Margitics Ildikó, Marosi István, Pércsi Nóra,
Popovics Pál, Popovics Zita, Szilágyi Gabriella, Szilágyi Zoltán, Szűcs Zoltán, Taracközi
Ferenc, Tarpai József, Tegze József.
A KMNE felügyelőbizottságának feladatát Birta Ibolya, Harapkó György, Molnár Béla,
Nagy Barnabás és Szilágyi László vállalta el.
22. Honismereti kirándulás
Szeptember 23-án honismereti kirándulásra került sor Munkács-Ungvár útvonalon. 12 család
gyűlt össze, hogy egy felejthetetlen napot töltsenek el együtt. Először a munkácsi várat
látogatták meg, ahol idegenvezető segítségével nézték meg ezt a csodás történelmi helyszínt.
Később az ungvári várhoz utaztak fel, ahol szintén megnézték a várat és a várban lévő
múzeumot. A vár mellett található a falumúzeum, ahová kicsik és nagyok érdeklődve mentek
megtekinteni, hogyan éltek őseink. A nap csodás volt, sokat tanulhattak történelmünkből az
idegenvezető segítségével.
FELHÍVÁSOK
23. 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
márciusban szeretné átadni azt a következő családnak. A bölcsőre azon családok
pályázhatnak, akiknél február-márciusban fog megszületni a gyermek.
Várjuk a jelentkezőket a vándorbölcsőre!
24. Gólyahír
Mint hírlevelünk elején láthatjátok, elindult GÓLYAHÍR programunk. 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.
25. 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.comcímen.
A beszélgetés személyes. Munkatársaink a mentálhigiénés segítő szakemberképzés végzett,
illetve jelenlegi hallgatói.
INFORMÁCIÓK
26. Folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat 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.
27. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
Már több mint 4 éve működik 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, szólítsd meg a környezetedben élő magyar nagycsaládokat és vigyél nekik
jelentkezési lapot.
28. 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 hrn/év/család, amit a KMNE irodájában lehet átnyújtani, vagy át lehet
utalni az Egyesület bankszámlájára. Akiknek anyagi nehézségei vannak és problémát okoz a
tagdíj befizetése, kérjük, jelezze 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.
29. 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.

30. Nagycsaládos műsor működik 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. Pulzus Rádió az FM
92,1-en!!!
Ha valakinek bármilyen kérdése van, vagy témát javasolna, amiről szívesen hallana, jelezze
nekünk, igyekszünk vele foglalkozni; továbbá ha valaki szívesen bemutatná családját, az ő
jelentkezését is szívesen fogadjuk.
A KMNE ELÉRHETŐSÉGEI:
iroda: Beregszász, Bethlen u. 16/2.
e-mail: 
kmne2012@mail.com
telefon: 
0958386256, 0995580392

