
A KMNE ELÉRHETŐSÉGEI: 
iroda: Beregszász, Bethlen u. 16/2. 

e-mail: kmne2012@mail.com 
telefon: +380958386256 

 
KMNE HÍRLEVÉL 

2017/06. szám 
2017. december 

 
KEDVES NAGYCSALÁDOS BARÁTAINK! 

 
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK: 

 
1.  KMNE karácsonyi ünnepségek/csomagosztások, december 16., 17. 
2. Nagycsaládos nap, január 13. 
3. Vándorbölcső-átadás, január 13. 
4. Sí-suli, január 20. 
5. MunKaland-járat, január 26. 
6. Színház, január 26. 
7. Templomtúra, január 27. 
8. Helyi összekötők találkozója, február 3. 
9. Házasság hete rendezvény Kárpátalján, február 5-11. 
10. Színház: Mr. és Mrs./Segítség megnősültem, február 5-11. 
11. Házasság világnapja, Országház, február 9-11. 
12. Sí-suli, február 17. 
13. Sportnap, február 24. 
14.Tavaszi Testvércsalád Találkozók 
15. 2018-as éves programtervezet  

 
BESZÁMOLÓK 
 

16. Gyalogos túra 
17. Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban, Beregszentmiklós, október 3-5. 
18. Házaspárok hétvégéje, november 3-5. 
19. Bababörze, december 2. 
20. Könyvbemutató: interjúkötet a kárpátaljai nagycsaládokról, II. rész, december 7. 

 
FELHÍVÁS 
 

21. KMNE Vándorbölcső 
22. Gólyahír – jelentkezzetek! 
23. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre 

 
 
INFORMÁCIÓK 
 

24. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat! 
25. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 
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26. Éves tagsági díj 
27. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján 
28. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban 

 
 

GÓLYAHÍR 
Budnyicsenkó Viktóriának és Györgynek megszületett negyedik gyermekük, György. 

Biró Nórának és Andrásnak megszületett ötödik gyermekük. 
File Zsuzsannának és Lászlónak megszületett harmadik gyermekük, Jázmin. 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szívből gratulál azon tagcsaládjainak, 
melyekben nemrég született kisbaba. 

Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket! 
 

 
 
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK 
 
1. 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: Popovics Pál, Beregszász: KMNE iroda, Nagyszőlős: Margitics         
Ildikó. 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  december 6. 
Jelentkezni: e-mail: kmne2012@mail.com 
telefon: +380958386256 
 
 
2. Nagycsaládos nap, január 13. 
Szeretnénk meghívni Téged és kedves Családodat a KMNE 2018. január 13-án           
megrendezésre kerülő VI. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Napjára. A rendezvénynek ismét          
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont.  

Részletes programmal, meghívóval később jelentkezünk. A rendezvényre már most is          
jelentkezhettek a KMNE elérhetőségein 
Jelentkezni: e-mail: kmne2012@mail.com 
telefon: +380958386256 
Szeretnénk bevonni tinédzser tagjainkat az Egyesület működésébe, ezért ha nagyobb          
gyerekeid úgy érzik, szeretnének és tudnának segíteni programjaink során, akkor most           
jelentkezhetnek önkéntesnek januári rendezvényünkre. 
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Köszönjük szépen! Várjuk jelentkezéseteket! 

Jelentkezési határidő: december 30. 
 
3. Vándorbölcső-átadás, január 13. 
Januárban  új család kapja meg a bölcsőt, szintén 4 hónapos időszakra. 
 
2018. májusában kaphatja meg a következő család a vándorbölcsőt. Jelezd, ha ismersz olyan             
családot, ahol ekkorra várják a gyermek születését! 
 
4. Sí-suli, január 20. 
A téli sportok szerelmeseinek is kedvezünk, ugyanis sítúrára invitáljuk azokat a           
tagcsaládokat, akik szeretik a telet, szeretnek a családdal közös, aktív szórakozásban részt            
venni. A programot Sí-suli néven hirdette meg az Egyesület. 
További információkat a későbbiekben közlünk. 
Önrész: 50 hrn/család 
Jelentkezési határidő: január 10. 
Jelentkezni: e-mail: kmne2012@mail.com 
telefon: +380958386256 
 
 
5. MunKaland-járat, január 26. 
2018-ban újra útjára indul MunKaland-járatunk, melyre felszállhat minden érdeklődő, a          
szakmákat megismerni vágyó gyermek. Első utunkat január 26-ára szervezzük meg. 
További információkat a későbbiekben közlünk. 
Jelentkezni: e-mail: kmne2012@mail.com 
telefon: +380958386256 
Jelentkezési határidő : január 20. 
 
6. Színház, január 26. 
Közös színházi látogatást tervez a KMNE 2018. január 26-ára. Az előadás helyszínéről és a              
további részletekről később adunk tájékoztatást. 
Jelentkezni: e-mail: kmne2012@mail.com 
telefon: +380958386256 
Jelentkezési határidő: január 15. 
Önrész: 50 hrn/család 
 
 
 
7. Templomtúra, január 27. 
Kedves Nagycsaládosok! Ökumenikus imahét veszi kezdetét január 22-től, így arra          
gondoltunk, hogy saját településeteken ti is szervezhetnétek egy közös családi          
templomlátogatást. 
 
 
8. Helyi összekötők találkozója, február 3. 
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A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szeretné, ha minden nagycsaládoshoz         
eljutnának hírei, lehetőségei, ezért helyi összekötőkre lenne szükségünk, akikkel tarthatnánk a           
kapcsolatot. Ezen személy feladatai közé tartozna a helyi nagycsaládok informálása, helyi           
programok szervezésének segítése. Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék segíteni         
munkánkat, és vállalnák az önkéntes helyi összekötő szerepét. Az összekötők szerepét vállaló            
önkéntesek számára találkozót szervezünk, ahol megoszthatják velünk ötleteiket, részletesebb         
információkat kaphatnak tevékenységünkről, programjainkról. A találkozó időpontja 2018.        
február 3. Jelentkezni a KMNE elérhetőségein lehet. 

Mindenki jelentkezését szeretettel várjuk! 
 
9. Házasság hete Kárpátalján, február 5-11. 
A cél: a házasság népszerűsítése 
A Házasság hetével kapcsolatos pontos programot a későbbiekben tesszük közzé. 
 
 
10. Segítség megnősültem színházi előadás Beregszászban, február 5-11. 
A házasság hetében színházi előadás tervezünk Beregszászban: Pindroch Csaba – Segítség,           
megnősültem!, vagy Mr és Mrs című előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Pontos            
időpontot a facebook-eseményen közlünk. 
Részvételi díj: 50 gr/család 
Jelentkezési határidő: január 20. 
 
11. Országházi kirándulás, február 9-11. 
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége immár VI. alkalommal, idén 2018. február          
9-11. között rendezi meg hagyományos családi napját az Országházban. Az eseménnyel a            
Házasság hetéhez kapcsolódva a családot, a házasságot és a gyermekvállalást szeretnénk           
népszerűsíteni, főleg a fiatalok körében. Ezért elsősorban házasság előtt álló fiatalokat és            
fiatal házasokat, valamint gyermekes szülőket várunk a parlamenti rendezvényre,         
természetesen gyermekeikkel együtt. Töltsünk el közösen egy szép napot, legyen ez egy            
közös élmény a családnak! 
Önrész: 50 hrn/család 

 

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók: 
Határidő: 2018. január 20- 
Jelentkezni: e-mail: kmne2012@mail.com 
telefon: +380958386256 
 
 
12. Sí-suli, február 17. 
A téli sportok szerelmeseinek is kedvezünk, ugyanis sítúrára invitáljuk azokat a           
tagcsaládokat, akik szeretik a telet, szeretnek a családdal közös, aktív szórakozásban részt            
venni. A programot Sí-suli néven hirdette meg az Egyesület. 
Önrész: 50 hrn/család 
Jelentkezési határidő: február 10. 
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Jelentkezni: e-mail: kmne2012@mail.com 
telefon: +380958386256 
 
 
 
13. Sportnap, február 24. 
2018-ban először szervezünk tagcsaládjaink számára családi sportnapot. Igazán élménydús,         
csapatépítő napot szeretnénk tartani kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A programról          
bővebben később közlünk információt. 
Jelentkezési határidő: február 14. 
Jelentkezni: e-mail: kmne2012@mail.com 
telefon: +380958386256 
 
 
14.Tavaszi Testvércsalád Találkozók 
Ismét megrendezzük a kárpátaljai családok körében ismert budapesti Testvércsalád         
Találkozót. A programot alapító Családháló közösség 2018 februárja és májusa között több            
utazást szervez Budapestre, ahol a résztvevőket családi, ifjúsági és gyermekprogramokkal          
várják. Az ingyenes programsorozattal a szervezőknek az a céljuk, hogy a kárpátaljai és az              
anyaországi magyarságot élő, baráti kapcsolatokon keresztül kössék össze. 
 
A családtalálkozókat hétvégéken, péntek-szombat-vasárnap rendezik meg. Kárpátaljáról a        
családokat autóbuszok szállítják majd Budapestre, valamint a programok végén vissza. 
 
A találkozókra bárki számára nyitott a jelentkezés, a Családháló minden családot bátorít a             
részvételre. 
Jelentkezni: e-mail: kmne2012@mail.com 
telefon: +380958386256 
 
15. Pályázai lehetőségek 
 
Egyesületünk szeretne 3 témában segítséget nyújtani azon tragcsaládjaink számára, akik erre           
igényt tartanak, úgy érzik támogatás nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen tudják megoladi             
az ezzel kapcsolatos problémájukat: 
 

a. Útlevélkészítéshez szeretnénk támogatást adni, előnyben részesítve azokat a        
családokat, ahol eddig nem volt útlevele a család minden tagjának, ezzel szeretnénk            
segíteni, hogy a család közössen el tudjon jutni olyan programokra, amik külföldön            
kerülnek megrendezésre. 

Jelentkezési határidő december 30. 
Jelentkezni a hírlevél mellékletében található űrlap kitöltésével lehet. 
 
 

b. Fogászati ellátás igénybevételét is szeretnénk támogatni (elsősorban fogtöméseket)        
olyan családokban, ahol a rossz fogak megcsináltatása anyagi lehetőségek hiányában          
megoldott. 

Jelentkezési határidő december 30. 
Jelentkezni a hírlevél mellékletében található űrlap kitöltésével lehet. 

 

mailto:kmne2012@mail.com
mailto:kmne2012@mail.com
mailto:kmne2012@mail.com


 
c. Ösztöndíjjal szeretnénk támogatni a közép vagy felsőfokú tanulmányaikat végző         

tagcsaládok gyermekeit, ezzel hozzájárulva acsaládok ezzel kapcsolatos terheinek        
könnyítéséhez.  

Jelentkezési határidő december 30. 
Jelentkezni a hírlevél mellékletében található űrlap kitöltésével lehet. 
 
 
 
16. 2018-as éves programtervezet 
 
 

A KMNE 2018-as évi programtervezete 
№ Program megnevezése Dátum Nap Helyszín 

JANUÁR   

 
V. Kárpátaljai Magyar   
Nagycsaládos Nap 2018.01.13. Szombat Beregszász 

 Vándorbölcső-átadás 2018.01.13. Vasárnap  
 Sí-suli 2018.01.20. Szombat Kárpátok 
 MunKaland-járat 2018.01.26. Péntek Nagybereg 
 Színház 2018.01.27. Szombat Beregszász 
 Templomtúra 2018.01.27. Szombat Régiónként 

FEBRUÁR   
 Helyi összekötők találkozója 2018.02.03. Szombat Beregszász 

 
Házasság hete rendezvény   
Kárpátalján 

2018.02.05-
11.  Kárpátalja 

 Színház: Mr. és Mrs. 
2018.02.05-
11. Szombat Beregszász 

 Házasság világnapja, Országház 
2018.02.09-
11. Szombat Budapest 

 Sí-suli 2018.02.17. Szombat Kárpátok 
 Sportnap 2018.02.24. Szombat Karácsfalva 
 Úszásoktatás Karácsfalván   Karácsfalva 

 
Ösztöndíj, útlevél, fogászati   
program elindítása    

MÁRCIUS   

 Vetőmagosztás 
2018.03.01-
09.  Kárpátalja 

 Bababörze 2018.03.03. Szombat Beregszász 
 Sportnap 2018.03.17. Szombat Karácsfalva 
 Kamaszprogram 2018.03.24. Szombat  
 Nagy Családi Vetélkedő, I. forduló 2018.03.31. Szombat Online 
 Úszásoktatás Karácsfalván   Karácsfalva 

ÁPRILIS   

 



 Elnökségi hétvége 
2018.04.06-
08. P+Sz+V Poljana 

 Honismereti kirándulás 2018.04.07. Szombat Munkács, Ungvár 
 Gyalogtúra 2018.04.14. Szombat Kárpátok 
 Horgászsuli 2018.04.20. Péntek Beregszász 
 Családi fürdőzés 2018.04.21.  Mezőkaszony vagy Técső 

 Nagy Családi Vetélkedő, II. forduló 2018.04.28. Szombat Online 
MÁJUS   

 Édesanyák hete 
2018.04.30-
05.06.  Kárpátalja 

 
Utazás Lembergbe (városnézés,   
esetleg cirkusz) 2018.05.12.  Lemberg 

 Anya-fia kirándulás 
2018.05.19-
20.   

 Vándorbölcső-átadás    
 KMNE Lovasnap 2018.05.26. Szombat Nagyszőlős 
 Nagy Családi Vetélkedő, élő döntő 2018.05.27. Vasárnap Beregszász 

JÚNIUS   

 Dédai tóparti pihenés 
2018.06.01-
09.01.  Beregdéda 

 
Nagycsaládos gyereknap  
Péterfalván 2018.06.02. Szombat Péterfalva 

 Családi fürdőzés (Atlantika) 2018.06.09. Szombat Vásárosnamény 
 Apa-lánya kirámdulás 2018.06.16. Szombat  

 Apák napja 2018.06.22. Péntek  
 Kézműves/Nagycsaládos nap 2018.06.23. Szombat Visk 

 Önellátó Nagycsalád Projekt 2018.06.29. Péntek  

 Biciklitúra határok nélkül 
2018.06.28-
07.01. Cs+P+Sz+V  

JÚLIUS   

 Lovas tábor, 4 turnus (4*5nap) 
2018.07.02-
27. Szombat Nagyszőlős 

 Vízitúra (egynapos) 2018.07.07.  Huszt-Nagyszőlős 

 
Utazás Erdélybe 
(a családi vetélkedő nyereménye) 

2018.07.11-
15. Sz+Cs+P+Sz+V  

 Ciklus Show/Titkos küldetés 
2018.07.20-
21.   

 Kézműves/Nagycsaládos nap 2018.07.21.  Sárosoroszi 

 Kamaszprogram/Forma-1 
2018.07.27-
29. P+Sz+V Mogyoród 

AUGUSZTUS   

 Vízitúra határok nélkül (UA, HU) 
2018.08.02-
05. Csüt.-vas.  

 



 Kézműves/Nagycsaládos nap 2018.08.04.   

 
Egri csillagok c. előadás, Agria     
Színház 

2018.08.18. 
(esőnap: 
19.) Szerda Beregszász, Amfiteátrum 

 Aug.20-ai tűzijáték (utazás Bp-re) 
2018.08.20-
21. Hétfő+kedd Budapest 

 Nyárbúcsúztató 2018.08.25. Szombat Kovászó 
SZEPTEMBER   

 Nagyszülők napja 2018.09.01. Szombat  
 Biciklitúra 2018.09.08. Szombat  
 Gyalogtúra 2018.09.15. Szombat  
 Vándorbölcső-átadás    

 
Nyíregyházi 
állatkert-látogatás/fürdőzés 2018.09.22. Szombat  

OKTÓBER   

 
Nagycsaládos hétvége a   
Kárpátokban 

2018.10.05-
07. P+Sz+V  

 Honismereti kirándulás 2018.10.13.   
 Szüreti bál 2018.10.20.   
 Beregszászi félmaraton futás    

NOVEMBER   

 Házaspárok hétvégéje 
2018.11.08-
11.   

 Vándorbölcső-átadás 2018.11.09.   
 MunKaland 2018.11.09.   
 Disznóvágás 2018.11.17.   
 Sportnap 2018.11.24.   

DECEMBER   
 Bababörze 2018.12.01.   

 
KMNE karácsonyi  
ünnepségek/csomagosztások 

2018.12.15-
17.   

 
BESZÁMOLÓK 
 
17. Gyalogos túra  
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete – a biciklitúrák sikerén felbuzdulva – a            
gyalogos túrák szerelmeseinek is szervezett programot, így második alkalommal, szeptember          
30-án egynapos gyalogtúrát rendeztünk, melynek alkalmával a Kárpátok mesés tájain          
kalandozhattak a jelentkezők. 
Beregszászból 45 fős csoport indult busszal Szinyákig, onnan pedig gyalog tovább az            
Obavai-kőig. Az Obavai-kő a Vihorlát hegységhez tartozik. A csapatot Baráth Ágnes vezette.            
Kemény volt a túra, de mindenki derekasan viselte, az őszi színekben pompázó hegyi táj              
látványa pedig mindenkit kárpótolt. Az idő szép volt, útközben sokan gombát is gyűjtöttek. 
 

 



18. Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) idén hatodik alkalommal         
szervezte meg őszi nagycsaládos hétvégéjét. Már hagyománnyá vált, hogy ezt a programot az             
Egyesület Beregszentmiklóson, a Vodograj Hotelben tartja, ahol festői környezetben         
pihenhetnek a résztvevők. A program célja, hogy a családok közösen töltsenek együtt egy             
élményekkel teli hétvégét, erősítsék családjukat, valamint ismerkedjenek, barátságokat        
kössenek. 
 
A hétvégi programról Kozma-Vízkeleti Dániel család-pszichoterapeuta, klinikai       
szakpszichológus és munkatársai gondoskodtak. Rendhagyó módon a nagyobb gyerekek is a           
felnőtt programon maradtak, így a családok beszélgetéssel, játékkal a teljes hétvégét együtt            
töltötték a szakemberek irányításával, támogatásával. Ez alkalommal a Nagykállói         
Nagycsaládos Egyesület tagjai is vendégeink voltak. 

Péntek este került sor a megnyitóra, melyen elsőként Török Dénes, a KMNE elnöke, majd              
Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) elnöke        
köszöntötte a résztvevőket. A majd 150 résztvevő megemlékezett az aradi vértanúkról, majd            
az ismerkedésé volt a főszerep. Másnap reggeli után Kozma-Vízkeleti Dániel a család két             
legfontosabb szerepéről: a biztonságról, állandóságról, valamint a változásokhoz való         
rugalmas hozzáállásról beszélt. Ezután négy csoportban folyt a munka; hol a saját            
családjukkal dolgoztak a résztvevők, hol más családokkal ismerkedtek. A         
csoportfoglalkozások célja az volt, hogy a résztvevők minél mélyebb beszélgetés közben           
ismerkedjenek meg egymással, saját megoldásaik eszköztárát más családoktól hallott         
ötletekkel bővítsék, megtapasztalják a hasonlóságokat, és a nehézségeket is megoszthassák          
egymással. Az előadások alatt a 10 évesnél fiatalabb gyerekeknek külön programot           
biztosítottak a szervezők. A fiatalabb korosztályt gyerekfoglalkoztató segítségével kötötték         
le. Énekeltek, tornáztak, kifestőztek, labdáztak, ügyességi játékok és egyéb, kinek-kinek          
kedve szerint való foglalkozások között választhattak a gyerekek. A játszótéren felállított           
trambulint sem hanyagolták el: kígyózó sorokban várták a kicsik, hogy sorra kerüljenek, s             
kedvükre ugrándozhassanak. A nagyobb fiúk együtt fociztak. 

A szombat délután is tartalmasan telt. A KMNE úgy döntött, hogy csatlakozik egy, a magyar               
nyelv megőrzését, a magyarság megtartását szorgalmazó mozgalomhoz, és – Bunda Szabolcs           
tagtárs hathatós segítségével – a 150 résztvevő közösen énekelte el az Örökségünk című dalt.              
Hatalmas élmény volt ennek a dalnak az előadása szülők, gyerekek, határontúliak és            
anyaországiak közös előadásában. 

Délután folytatódtak a csoportfoglalkozások. Akik elfáradtak, vacsora után mesét néztek, a           
többiek pedig Szilágyi László és Gabriella vezetésével vidám táncházat tartottak. Kicsik és            
nagyok egyaránt élvezettel ismerkedtek a különböző népek táncaival, kis gyakorlás után           
pedig már magabiztosan táncolták is azokat. 

Az Egyesület fontosnak tartja a résztvevők lelki feltöltődését is, így most sem maradt el a               
szentmise és az istentisztelet. 

 



Vasárnap délelőtt a csapat ellátogatott a közelben található vízeséshez is, ami hatalmas            
élményt nyújtott számukra. Egy játék keretében megtapasztalták az egységet egymással és a            
természettel. 

A hétvége ismét tartalmasan telt, a KMNE élményekben gazdag programot biztosított a            
résztvevők számára. Köszönet a Nemzeti Együttműködési Alapnak és a Bethlen Gábor           
Alapnak a támogatásért! 

 
19. Házaspárok hétvégéje 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) a hozzá tartozó házaspárok          
számára szervezett háromnapos hétvégi programot november 3–5. között Antalócon, a          
Bagolyvár pihenőközpontban. 
A testi és lelki feltöltődést ígérő együttlétre 21 házaspár jelentkezett, akik péntek délután             
érkeztek meg az Ungvári járásban fekvő antalóci Bagolyvárba. 
A dombokkal körülvett, patakparti pihenőhely ideális környezetet és számos szolgáltatást          
(szauna, fürdő, masszázs) biztosított ahhoz, hogy a párok félretegyék a mindennapi gondokat,            
s ha rövid időre is, de egymásra tudjanak koncentrálni. 
A szálloda által nyújtott kényelem mellett a KMNE szervezői a hétvége lelki tartalmáról is              
gondoskodtak. A házaspárok dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta         
és Kozma-Vízkeleti Dániel család-pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus      
videofelvételei alapján beszélgettek a családban és a házasságban fellépő krízisekről, a           
házasság megerősítésének lehetőségeiről, a házastárs mint legjobb barát kérdéséről, valamint          
a szülőkkel való kapcsolat házasságra gyakorolt hatásáról. Az Egyesület tagjai között számos            
mentálhigiénés szakember van, akik a házas hétvége tapasztalatai után felajánlották          
segítségüket a KMNE számára, hogy a problémákkal küzdő házaspároknak legyen kihez           
fordulniuk. 
Vasárnap, a program utolsó napján római katolikus szentmisén, illetve református          
istentiszteleten vehettek részt a házaspárok, valamint fórum keretében beszélhették meg a           
hétvége élményeit. 
A házaspárok hétvégéje közös ebéddel ért véget. 

20. Bababörze, december 2. 
Megtartotta az idei év utolsó bababörzéjét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete,           
a Kezünkben a Jövő Alapítvánnyal közösen. A börzének a Pásztor Ferenc Közösségi Ház             
adott otthont. A rendezvényen részt vevő anyukák családbarát áron ajánlották fel a jól             
megőrzött, jó minőségű babaholmikat. A gyerekek a vásár során Kopinec Emesével           
ügyeskedhettek. 
 
 
21. Könyvbemutató, interjúkötet a kárpátaljai nagycsaládokról, II. rész, december 7. 
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete által          
“Hit és megmaradás” címmel kiadott, kárpátaljai magyar nagycsaládokat bemutató         
interjúkötet bemutatójára került sor december 7-én a Pásztor Ferenc Közösségi Házban. A            
kötetből a történelémi egyházak képviselőinek is ajándékoztunk, azzal a kéréssel, hogy a            
hozzájuk jelentkező jegyespároknak adjank belőle. Reményeink szerint a kötet a leendő           
házaspárok számára inspiráló lesz, megláthatják belőle, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is            
érdemes, lehet és kell vállalni a családokba áldásként érkező gyermekeket. 

 



 
 
 
FELHÍVÁSOK 
 
22. 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            
december-januárban  fog megszületni a gyermek.  
 
Várjuk a jelentkezőket a vándorbölcsőre!  
 
23. 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. 
 
24. 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 
 
25. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat! 
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.  
 
26. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása 
Már több mint 4 éve működik Egyesületünk, s 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. 
 
27. 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.  
 
28. 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. 
 
29. Nagycsaládos műsor 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 foglalkozni vele; továbbá ha valaki szívesen bemutatná családját, az ő            
jelentkezését is szívesen fogadjuk. 
 
 

A KMNE ELÉRHETŐSÉGEI: 
 

iroda: Beregszász, Bethlen u. 16/2. 
e-mail: kmne2012@gmail.com 

telefon: 0958386256 
 

A bankszámlaszámunk változott: ЄДРПОУ 38325116 

Р/р 26002000017106 в АТ "Укрексімбанк" МФО 312226 
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