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2018/01. szám
2018. február

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK:
1. Sportnap, február 24.
2. Vetőmagosztás, március 1-9.
3. Bababörze, március 3.
4. Sportnap, március 17.
5. Kamaszprogram, március 24.
6. Nagy Családi Vetélkedő, I. forduló, március 31.
7. Honismereti kirándulás, április 7.
8. Gyalogtúra, április 14.
9. Horgászsuli, április 20.
10. Családi fürdőzés, április 21.
11. Nagy Családi Vetélkedő, II. forduló, április 28.
12. A KMNE is propagálja az EU-s kisebbségvédelmi nyilatkozat aláírását
13. Úszásoktatás
14. Klubok hirdetései, időpontok stb.
15. Köldökzsinór Program: anyasági támogatás, babakötvény

BESZÁMOLÓK
16. 
A KMNE 2017. évi beszámolója
17. Karácsonyi csomagosztások
18. VI. Nagycsaládos Nap
19. MunKaland
22. Templomtúra
21. Színházlátogatás Lembergben
22. Útlevélpályázatok
23. Ösztöndíjpályázatok
24. Fogászati pályázat
25. Klubfoglalkozások
26. Elnökségi ülés
FELHÍVÁS
27. KMNE vándorbölcső
28. Gólyahír 
– jelentkezzetek!
29. Lehetőség mentálhigiénés segítő beszélgetésekre
INFORMÁCIÓK

30. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat!
31. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
32. Éves tagsági díj
33. Lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján
34. Nagycsaládos műsor a Pulzus Rádióban
GÓLYAHÍR
Peleskey Lászlónak és Erzsébetnek megszületett harmadik gyermeke, Orsolya.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete szívből gratulál azon tagcsaládjainak,
melyekben nemrég született kisbaba.
Az Úr Jézus áldja meg és vigyázza életüket!

PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK
1. 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. Helyszín: Karácsfalva.
Jelentkezési határidő: február 14.
Jelentkezni az alábbi linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUZpoT7SObcVJJ6R3mO8z1JJZ7zh-MxeX--1
B9va6rkk6jvw/viewform
2. Vetőmagosztás, március 1-9.
A KMNE idén is kapott támogatásként vetőmagokat, melyből tagcsaládjaink részesülnek.
Átvételükre március 1. és 9. között van lehetőség.
3. Bababörze, március 3.
Március 3-án megtartjuk idei első nagy tavaszi 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 a
plébánia előadóteremében kerül sor.
Ha eladnál valamit, és igényelsz hozzá asztalt, jelentkezz!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: február 26.
4. Sportnap, március 17.
A KMNE sportnapot szervez tagcsaládjai számára. Egész napos program lesz, amelynek a
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tornaterme ad otthont.
Jelentkezési határidő: március 9.
Jelentkezni az alábbi linken lehet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR1HAYGByABsC7iCsmiSXRwMiS1Hcp4Hl
JAhxbINJtDZDA1A/viewform
5. Kamaszprogram, március 24.
Eddigi működésünk leginkább a gyerekeknek szólt, most a kamasz korosztályt szeretnénk
megcélozni. Terveink szerint az első ilyen egynapos programunk paintbollozás lenne egy
ebéddel összekötve, a nap további részében pedig egy szabadulós szobás játékot szeretnénk
elhozni nektek. Korhatár : 12+
Jelentkezési határidő
: március 15.
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv1WsIq1ZyhQAVnHtP43BAwItTAvdcrw5_S
W31PkRG97rHYw/viewform
6. Nagy Családi Vetélkedő, I. forduló, március 31.
Az elmúlt évek online játékainak sikerén felbuzdulva a KMNE idén újabb vetélkedőt indít.
Játékos kedvű tagcsaládjaink figyelmébe ajánljuk ezt a vetélkedőt is, az e-mail címmel
rendelkezők figyeljék az üzeneteiket, mert hamarosan érkezik a felhívás, a játék részleteit
akkor tudhatják meg. Akinek nincs e-mail címe, és szeretne részt venni a játékban, jelezze ezt
a KMNE elérhetőségein. A legjobb eredményt elérő családok július 11-15. között
jutalomutazáson vehetnek részt Erdélyben, valamint tárgyi nyereményben részesülnek.
Érdemes részt venni a játékban!
7. Honismereti kirándulás, április 7.
Egyesületünk idén első alkalommal szervez honismereti kirándulást tagcsaládjai részére
április 7-én. Az egynapos kiránduláson részt vevők olyan helyekre juthatnak el, mint a
kendereskei kilátó, Munkács-Szerednye-Ungvár: a felújított püspöki palota stb. Értékes,
felejthetetlen napot tölthetnek el a családok, kellemes társaságban. Részvételi díj: 50
hr/család.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: március 26.
Jelentkezés:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjwBxnDU6Et0UJC6W5BDlxtIvIBls4clZ1Gp6
leuWRwdMfcQ/viewform#start=openform
8. Gyalogtúra, április 14.
Kedves túrázni szerető tagok!
A KMNE úgy döntött, hogy a biciklitúrák sikerén felbuzdulva a gyalogos túrák
szerelmeseinek is szervez programot, így Egyesületünk április 14-én egynapos gyalogos túrát
rendez, melynek alkalmával a Kárpátok mesés tájain kalandozhatnak a jelentkezők.
Részvételi díj: 50 hr/család
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: április 5.

Jelentkezés:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKph7xZcpm1VS6OJIbduPUUmx
USVJHvCpeVi5UXuXp3KsKtw/viewform

9. Horgászsuli, április 20.
Pecázni szeretők figyelmébe!
Újra lehetőség nyílik azok számára, akik szeretik a természetet, szeretnének pecázni, de nem
igazán tudják, hogyan is kellene belekezdeni, vagy hogyan kell jól csinálni. A Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Horgászsulit (szakkört) indít 
2018. április 20-án azon
gyerekek számára, akik szeretnék megtanulni a pecázás csínját-bínját. 9 év felettiek
jelentkezését várjuk.
Jelentkezési határidő: április 10.
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKsO2wkCmSpycuJa6aBa__SQyXAy1y1geY
9hQBkb0Pd_Cliw/viewform
10. Családi fürdőzés, április 21.
Családi fürdőzést tervezünk a kaszonyi termálfüdőben, egész napos kikapcsolódást a család
számára.
Részvételi díj: 100 hr/család
Jelentkezési határidő: április 5.
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScECGepqqKe-zl_-ngo_av5i5EkCWEpX7O5d3
vfKeN-9IjHvQ/viewform
11. Nagy Családi Vetélkedő, II. forduló, április 28.
Az elmúlt évek online játékainak sikerén felbuzdulva a KMNE idén újabb vetélkedőt indít.
Játékos kedvű tagcsaládjaink figyelmébe ajánljuk ezt a vetélkedőt is, az e-mail címmel
rendelkezők figyeljék az üzeneteiket, mert hamarosan érkezik a felhívás, a játék részleteit
akkor tudhatják meg. Akinek nincs e-mail címe, és szeretne részt venni a játékban, jelezze ezt
a KMNE elérhetőségein. A legjobb eredményt elérő családok július 11-15. között
jutalomutazáson vehetnek részt Erdélyben, valamint tárgyi nyereményben részesülnek.
Érdemes részt venni a játékban!
12. 
A KMNE is propagálja az EU-s kisebbségvédelmi nyilatkozat aláírását a kettős
állampolgárok körében
Ha Önök is fontosnak tartják a kisebbségvédelem támogatását, akkor írják alá:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/
13. Úszásoktatás

A KMNE úszásoktatást hirdet gyerekek számára, amelynek a Karácsfalvai Sztojka Sándor
Görögkatolius Líceum ad otthont. Feltétel: 145 cm-es magasság. Úszósapka használata
kötelező. Egy úszáselem megtanulása 10 alkalmat jelent. Az oktatás péntekenként 17 órakor
kezdődik. Szükség esetén közös buszt szervezünk.
Önrész: 100 hr/fő
Jelentkezési link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHEozpbE3mCe1-rM1EwPDdVRUdsLsp3eTN
z_7HRuJMdeJWqQ/viewform
14. Klubfoglalkozások
Robotika klub Kurmai István vezetésével 14 órától a KMNE irodában – havonta kétszer
Édesanyák klubja Bárdos Viktória vezetésével, 9:30-tól a KMNE irodában, minden 2. héten
kedden
Baba-mama klub Pércsi Nóra vezetésével a KMNE irodában, minden hónap 2. és 4. péntekén
10-11 óra között
Kézműves klub, Harapkó Mariann tartja minden hónap második keddjén (Tiszaújlakon
), és
csütörtökén (a KMNE irodában
) 15:00-tól
Ifiklub Kurmai Szilvia vezetésével. Első alkalom: január 23., utána minden második héten
kedden délután 3-5 óra között
Nagyszülők klubja, minden hónap 1. és 3. szombatján 13 órától a KMNE irodájában
15. Köldökzsinór Program
2018. január 1-jétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás
elérhetővé válik a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két
támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény).
„Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget
visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és
fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi
jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való
boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.”
(Magyarország Alaptörvény D) cikk)
KÖLDÖKZSINÓR PROGRAM
Tájékoztatás a külhonban született magyar gyermekek után járó családtámogatásokról
ANYASÁGI TÁMOGATÁS
Ki jogosult az anyasági támogatásra?
• Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon
anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja;
• Szlovákiában vagy Ukrajnában született és ott élő, a szomszédos államokban élő
magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek vér
szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja;
Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?
• A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése;
• Szlovákiában vagy Ukrajnában élő gyermek részére „Magyar igazolvány” kiadása;
• Örökbefogadó szülő esetén további feltétel, hogy az örökbefogadást a gyermek születését
követő hat hónapon belül jogerősen engedélyezzék;

• Gyám esetén további feltétel, hogy a gyermek a születését követő hat hónapon belül jogerős
határozat alapján a gondozásába kerüljön.
Ki, mikor, hol és hogyan igényelheti az anyasági támogatást?
Ki igényelheti?
Az anyasági támogatást a magyar származású gyermekére tekintettel a támogatásra jogosult
vér szerinti anya állampolgárságától függetlenül igényelheti, valamint igényelheti az
örökbefogadó szülő vagy gyám is.
Mikor igényelheti?
A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes
benyújtás esetén igazolási kérelemnek van helye.
Az anyasági támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető. Amennyiben az Ön
gyermeke 2017. június 30. napja után született, benyújthatja az anyasági támogatás iránti
kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül.
Hol és hogyan igényelheti?
• Személyesen
– a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek
– Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál)
https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
• Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A)
• Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően): 
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
Az igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek
esetén” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.
Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?
Magyar állampolgárságú gyermek esetén a kérelemhez csatolható:
• a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a gyermek külföldön
történt születésének hazai anyakönyvezése már megtörtént.
Amennyiben Ön a magyar állampolgárságú gyermekének külföldön történt születését
Magyarországon még nem anyakönyveztette, akkor is benyújthatja az anyasági támogatás
iránti kérelmet. Ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a hazai
anyakönyvezési eljárás.
Szlovákiában vagy Ukrajnában élő, nem magyar állampolgárságú, „Magyar igazolvánnyal”
rendelkező gyermek esetén a kérelemhez csatolni kell:
• a gyermek „Magyar igazolványának” másolatát és
• a gyermek külföldi anyakönyvi kivonatának másolatát.
Örökbefogadó szülő által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:
• az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.
Gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:
• a gyámkirendelő határozat másolatát.

BESZÁMOLÓK
16. A KMNE éves beszámolója

https://docs.google.com/document/d/1ZMLIV8VpDyrOVbeWX35wE7AvxDz9SpALdA
DmCEQQ3QI/edit

Taglétszám
Az Egyesülethez 2017. december 31-ig 568 család csatlakozott Kárpátalja egész
területéről. Az év során 177 családdal nőtt a taglétszám.

Elnökségi gyűlések
Az év során az elnökség 9 elnökségi gyűlést, a gazdasági bizottság pedig 7 ülést
tartott.

Körlevelek
Tagjaink az év során 6 hírlevelet kaptak tőlünk, amelyben a KMNE munkájáról, az
elmúlt és közelgő eseményekről, hírekről értesítettük őket.

Irodai tevékenységek
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének irodája hétfőtől péntekig
(09:00-15:00 óra között, Beregszász, Bethlen út 16/2.) állt az érdeklődők
rendelkezésére. A kapcsolattartáson, pályázatíráson, szervezésen kívül irodánk egyik
célja, hogy ingyenes jogsegélyszolgálatot nyújtson azon magyaroknak, magyar
nagycsaládosoknak, akiket magyarságuk miatt jogsérelem ért.

Nemzetközi kapcsolatok:
A KCSSZ és a Családlánc rendezvényein való részvétel
Aktív kapcsolatot tartunk fenn a KCSSZ-el és Családlánc-tagokkal. Az Egyesület több tagja
részt vett a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 2017. évi novemberi
találkozóján.
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségével közösen több programot szerveztünk
itt, Kárpátalján, mint például a nagycsaládos napunkat és a nagycsaládos hétvégét a
Kárpátokban.
KJI Konferencia Budapesten
Egyesületünk megalakulása óta együttműködik a Kisebbségi Jogvédő Intézettel, melynek munkatársai
novemberben meghívtak minket a kisebbségi jogvédő konferenciára, ahol Kajla Brigitta és Gorzó
Klaudia képviselte a KMNE-t.

Brüsszeli konferencia
Margitics Ildikó, Bárdos Péter, Szilágyi László, Tarpai József képviselte a KMNE-t.
A konferencián 60-70 ember vett részt. Elsősorban a V4-ek tagállamaiból jöttek küldöttek, de
voltak még résztvevők Svédországból, Olaszországból, Litvániából stb. is, valamennyien a
család értékeit képviselő szervezetekből. A konferencia első és alapvető célja az volt, hogy
ráirányítsa a figyelmet a hagyományos értelemben vett családnak mint intézménynek a

társadalomban betöltött fontos, semmivel sem pótolható szerepére. Ezen belül is elsősorban a
politikai képviseletek, csoportosulások figyelmét kívánják felkelteni, amelyek a nemzeti
családpolitikát és annak alakulását hivatottak befolyásolni. Nem kevésbé fontos célja volt a
konferenciának a hálózatépítés az egyes civil szervezetek között, amelyek a rendezvény
interaktív résztvevői voltak.

Vezető tisztségviselők díjazása
Az Egyesület tisztségviselői (elnök, elnökség, felügyelőbizottsági tagok) önkéntesen,
ingyenesen végezték feladatukat, semmiféle juttatásban nem részesültek.

2017-es programjaink, rendezvények
Januárban történt
V. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap – január 14.
Sí-suli – január 20-22.
MunKaland járat – január 27.
Februárban történt
Házasság hete rendezvény Kárpátalján – február 12-19.
Házasság világnapja, Országház – február 18.
MunKaland járat – február 15.
Márciusban történt
Vetőmagosztás – március 1-4.
Bababörze – március 4.
MunKaland járat – március 10.
Utazás Kassára – március 24-26.
Áprilisban történt
Horgászsuli – április 7.
Munkaland járat – április 21.
Elnökségi hétvége – április 21-22.
Honismereti kirándulás Kárpátalján – április 29.
Májusban történt
Édesanyák hete – május 1 - 7.
Nagy Családi Vetélkedő, I. forduló – május 6-14.
Beregi családos nap – május 13.
Helyi összekötők találkozója – május 13.
Anya-lánya kirándulás – május 19-21.
Nagy Családi Vetélkedő, II. forduló – május 20-28.
Családok világtalálkozója – május 25-28.
Horgászsuli – május 26.
KMNE lovasnap – május 27.
Júniusban történt

Dédai tóparti pihenés – június 1-szeptember 2.
Bababörze – június 3.
Nagycsaládos gyereknap Péterfalván – június 10.
Biciklitúra – június 17.
Nagy Családi Vetélkedő döntője – június 18.
Önellátó Nagycsalád Projekt – június 20.
Apák Napja – június 24.
Júliusban történt
Vízitúra (egynapos) – július 1.
Biciklitúra határok nélkül – július 6-9.
Felvidéki Családláncosok látogatása – július 14-16.
KMNE iroda átadása – július 14.
Lovastáborok (3 hét) – július 3-28.
Ciklus Show/Titkos küldetés – július 28., 29.
Együttműködési szerződés aláírása a Vállalkozók Szövetségével – július 15.
Augusztusban történt
Vízitúra határok nélkül (UA, HU) – augusztus 3-6.
Kézműves napok (Tiszacsoma, Salánk, Bátyú) – augusztus 1-15.
Felvidéki utazás – augusztus 18-22.
Csodaszarvas c. musical – augusztus 26.
Nyárbúcsúztató – augusztus 26.
Augusztustól sikerült az eddigitől is több önkéntest meghívnunk, hogy programjaink
lebonyolításában segítségünkre legyenek.
Szeptemberben történt
Nagyszülők napja – szeptember 2.
Biciklitúra – szeptember 2.
MunKaland járat – szeptember 8.
Bababörze – szeptember 9.
Közgyűlés, tisztújítás – szeptember 16.
Honismereti kirándulás – szeptember 23.
Gyalogos túra – szeptember 30.
Tisztújító közgyűlés – szeptember 16. Módosítottuk az alapszabályt: a jelentkező családnak a
belépés időpontjában legalább egy kiskorú gyereket kell nevelnie.
Részvétel a tiszavasvári nagycsaládos hétvégén – szeptember 29-30.
Októberben történt
Nagycsaládos hétvége a Kárpátokban, a Nagykállói NOE látogatása – október 6-8.
Részvétel a nyíregyházi nagycsaládos hétvégén – október 27-29.
Novemberben történt
Házaspárok hétvégéje – november 3-5.
Részvétel a Kisebbségi Jogvédő Intézet konferenciáján – november 16.
Decemberben történt:

Bababörze – december 2.
Adventi jótékonysági vásár Budapesten – december 1-3.
Brüsszeli konferencia – december 4-5.
Hit és megmaradás – kárpátaljai magyar nagycsaládok interjúkötet bemutatása – december 7.
KMNE karácsony/csomagosztás – december 17.
Ezen programjaink mindegyike megjelent a Kárpátinfó (20 cikk), Kárpátalja.ma (12 cikk) és
a Kárpáti Igaz Szó (2 cikk) című lapokban.
17. Karácsonyi csomagosztások
Tegyük meghitt ünneppé magát a karácsonyi készülődést, raktározzunk el sok-sok jóságot a
szívünkben, ezekben a napokban gyakoroljuk maximálisan az önzetlenséget, a másokra való
odafigyelést, hogy jusson mindegyikből az év többi napjára is 
– hangzott el a Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egyesületének karácsonyváró ünnepségén. Továbbá őrizzük a fényt,
hogy az a lelkünket minél tovább beragyogja.
A Rákóczi főiskola átriumát teljesen megtöltő nagycsaládosok ünnepségre való
ráhangolódását segítette az együttlét kezdetén közösen előadott néhány karácsonyi ének.
Taracközi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkésze igei köszöntőjében
arról szólt, hogy ne csak a külsőségekben – a karácsonyfára való díszek készítésében, az
ajándékok vásárlásában – készüljünk a Megváltó születésére, hanem elsősorban lelkiekben.
Gondoljunk arra, hogy karácsonykor a Fiú születésével megtörtént a csoda. Isten
megajándékozott bennünket azzal, hogy az ő szeretett gyermekeivé legyünk.
A következőkben a Ficseri Gyermekstúdió modern feldolgozásban készült betlehemi
történetet adott elő, amely nagy sikert aratott a jelentős részben gyerekekből álló nézősereg
körében.Az ünnepi alkalomból több mint 500 csomagot – cipősdobozt és élelmiszerpakkot –
osztottak ki.
18. VI. Nagycsaládos nap
A házasságról, a családról, annak fontos szerepéről sok szép gondolat született. Az már szinte
közhelyszámba megy, hogy a család a társadalom alapja, de mindenképpen itt tanulhatók
meg az emberi együttélés szabályai, a családban születnek a legfontosabb
szeretetkapcsolatok. Pláne egy nagycsaládban! Örömmel tölt el, hogy Kárpátalján egyre
többen vannak, akik nem csupán vállalják a nagycsaládos létet, de boldogan fogadják Isten
ajándékait, a harmadik, negyedik, ötödik – sokadik gyermeket. Ez pedig azt jelenti – ahogy a
január 13-án immáron hatodik alkalommal megszervezett Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos
Napon Popovics Pál, a KMNE elnökségi tagja fogalmazott –, hogy van pozitív jövőképünk.
A Főiskola átriuma ezen a napon sok-sok csillogó szemű gyermekkel, boldog szülőkkel,
unokáikra büszke nagyszülőkkel telt meg, akiknek életére a történelmi egyházak képviselői
kérték Isten áldását. A család ma is védelemre és oltalomra szorul, fogalmazott Demkó
Ferenc görögkatolikus esperes, aki Mária és József példáján arra hívta fel a figyelmet, hogy
Istenre hallgatva, Őrá figyelve tudunk megmenekülni, s ezt meg kell tanítanunk
gyermekeinknek is, hogy majd felnőtt fejjel ők is biztató jövőképet tudjanak adni az
övéiknek. Molnár János római katolikus esperesplébános a megbocsátás, az irgalmasság és a
szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Sok szülő az anyagiak miatt aggódva nem vállal
több gyermeket. Persze a jövőért, azért, hogy meg tudnak-e adni minden szükségeset a
csemetéiknek, a nagycsaládosok is aggódnak. Taracközi Ferenc református lelkész a Máté
6,31-33 igeverseket helyezte valamennyiük szívére: „Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne
kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk?... Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek

van... Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind
megkapjátok hozzá!” Orosz Ildikó, a Rákóczi főiskola rektora örömmel állapította meg, hogy
a kárpátaljai (nagy)családok egy még nagyobb családhoz, a magyar nemzethez tartoznak, s a
mostani magyar kormány cselekvő szeretettel gondoskodik e kis nemzetrészről is.
Mi az életet ünnepeljük – fogalmazott Török Dénes, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesületének elnöke. Ennek jelképe az a vándorbölcső is, amelyet négy-öt hónapra olyan
nagycsaládosok kapnak meg, akikhez újabb gyermekáldás érkezett. Ezúttal a tiszaújlaki
Peleskey család harmadik gyermeke gyarapítja a vándorbölcső-testvérek számát.
Bemutatkoztak a KMNE berkein belül működő baba-mama klub, nagyszülők klubja,
édesanyák klubja, kézműves klub, ifiklub stb. vezetői, s minden érdeklődőt soron következő
foglalkozásaikra invitáltak az Egyesület székházába.
Ezt követően mozgalmassá vált a program. A felnőttek a Magyarországról érkezett Gorove
László és felesége, Krisztina (akik öt gyermek szülei és tíz unoka nagyszülei) előadásában
sok hasznos tanácsot kaptak, hogyan lehet egy házasságban boldognak lenni. Elsősorban úgy,
ha mindkét fél arra törekszik, hogy a másikat boldoggá tegye. Ehhez fontos a nyitottság, hogy
tudjunk beszélgetni és meg tudjuk beszélni, ami bánt, ami örömet szerez. Nagyon fontos a
hit, hogy hiszek-e a házasság szentségének erejében. A házaspár olyan vitaminokat ajánlott
A-tól K-ig, amelyek erősítik a házasság „immunrendszerét”: Átadottság, Beszélgetés, Csók,
Dicséret, Érdeklődés, Figyelmesség, Humor, Ima, Játékosság, Kettesben töltött idő.
Használjuk mi is ezeket, hogy boldog legyen a házaséletünk! Ehhez legyen a házasságunk, a
családunk a szeretet gyakorlótere.
Közben a gyerekek sem unatkoztak. A legkisebbek a Bagolyvár Bábszínház előadásában
Szent László történetekkel ismerkedtek meg, kézműveskedhettek, Kovácsovics Fruzsina
koncertjén tapsolhattak, énekelhettek, táncolhattak. A kamaszok Szilaj István vezetésével a
barantával ismerkedtek, Egri Józsefnével pedig kódvadászaton vehettek részt. A mezővári
szorgos asszonykezek által elkészített finom töltött káposzta elfogyasztását követően az
átriumban Varázs Tamás bűvölte el mutatványaival az érdeklődőket, majd az Everdance
Táncszínház művészei varázsolták el a nagyérdeműt. A programokban gazdag nap végén a
szerencsések értékes ajándékokkal – monitor, görkorcsolya, ajándékcsomag stb. –, de
mindenki élményekben gazdagodva térhetett haza.
19. MunKaland
2018. január 26-án MunKaland járatunk Nagyberegre indult.A középiskola szövőtantermét és
néprajzi múzeumát tekintethették meg a velünk tartók. Furman Éva vezetésével
megismerkedhettünk a beregi szőttes történetével, a helyi minták sokszínű változatosságával,
a szövéshez szükséges eszközökkel és a munka teljes folyamatával. A bátrabbak ki is
próbálhatták a szövőszéket. Ezek után megtekintettük az iskola diákjai által összegyűjtött régi
népi eszközöket, megismerhettük azok elnevezéseit és használati módját.
20. Templomtúra
2018. január 27-én Egyesületünk templomtúrát szervezett az ökumenikus imahét kapcsán. Az
egybegyűltek Beregszász négy templomát tekintették meg. Először a pravoszláv templomot

nézték meg az érdeklődők, majd a római és görögkatolikus, valamint a zsinagógát . Mind a
négy templomban körbevezették az érdeklődőket, megmutatták a papi ruhákat, ikonokat, és
elmagyarázták minden templom sajátos jegyeit. A zsidó templomban a gyerekeket a végén
finom süteménnyel és teával várták.
21. Színházlátogatás Lembergben
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete január 28-án színházlátogatást szervezett
Lembergbe tagcsaládjai számára. A kora hajnali indulás sem vette el a családok lelkesedését,
hisz több mint 50 fővel indultunk a hosszú útra. Az odavezető úton a Kárpátok hegyei között
gyönyörű tájakban gyönyörködhettünk, a havas hegycsúcsok csodálatos látványt nyújtottak
kis csapatunknak. Lembergben az előadás előtt kívülről és belülről is megcsodálhattuk a
Szolomija Kruselnicka Állami Opera- és Balettszínházat, mely az egyik legszebb Európában.
A színház klasszicista stílusban épült, de számos reneszánsz és barokk stílusjegyet is magán
visel. Belsejének ragyogását gazdagon díszített több színű márvány, továbbá festmények,
díszlécek és szobrok adják. A bejárati csarnokból márványlépcső vezet fel az emeletekhez. A
csarnok mennyezetén kilenc szimbolikus alak látható, melyet a festők közösen készítettek el.
Az első emeleten található a tükörterem, a színpad feletti szoborcsoport pedig a színház
történetét mondja el.
Miután megnéztük a színházat, sor került az előadásra. A majdnem kétórás előadás, melynek
során a Hófehérke és a hét törpe című mesét mutatták be balett formájában, kicsik és
nagyobbak számára egyaránt szemet gyönyörködtető produkció volt. A telt házas előadás
végén mindenki állva tapsolt.
Az előadás után megebédeltünk és hazaindultunk. A hazavezető hosszú út
élménybeszámolóktól volt hangos. Köszönet a közreműködésért Harapkó Marianna
elnökségi tagunknak, valamint a támogatásért Magyarország Miniszterelnökségének.
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. Útlevél pályázatok
Az útlevélpályázat nagyon sikeresnek bizonyult, a legtöbb tagcsalád azért igényelte,
hogy részt tudjon venni a KMNE külföldi programjain. Összesen 57 család nyújtotta be
kérelmét, ők mind támogatásban is részesültek. Számokban kifejezve ez 149 útlevél
elkészítését jelenti.
23. Ösztöndíj pályázatok
A nehéz ukrajnai helyzet miatt a tanulók helyzete is igen nehéz, mivel drága az
útiköltség, a tandíj, így ösztöndíj-támogatásban részesítettük tagcsaládjaink gyermekeit. A
beérkező 22 pályázat mindegyike pozitív elbírálásban részesült. Az összegek 3000-10 000 hr
között mozognak.
24. Fogászati pályázat
Azokban a családokban, ahol több gyerek is van, a fogászati kezelés nagyon sokba
kerül. Így idén beindítottuk fogászati pályázatunkat. 54 pályázat érkezett be, néhány
kivétellel mindenki támogatásban részesült.

25. Klubfoglalkozások
Az új esztendőben több szakkört is beindítottunk.
Az egyik ilyen a 
Robotika 
szakkör. Egy olyan programba szeretnék bevonni a tagcsaládok
gyermekeit, amely megismerteti őket az innovatív technológiákkal. A foglalkozások során
lehetőségük lesz Lego Mindstorms robotok használatára, illetve megismerkedhetnek azok
programozásával. A jövőben kéthetente szeretnénk foglalkozásokat tartani Kurmai István
vezetésével. A Lego Mindstorms egy programozható robotikai építőkészlet, amely lehetővé
teszi, hogy a gyerek megépíthesse, programozhassa és irányíthassa saját Lego robotjait. Az
5+12 robot bármelyike összerakható.

Ifiklub
Lezajlott az első ifiklubos alkalom. Ismerkedés, közösségi játékok, jó hangulat, őszinte
beszélgetések jellemezték.
Ha elmúltál 12 éves, Téged is szívesen látunk a körünkben!
Mi elfogadunk olyannak, amilyen vagy, meghallgatunk mindent, amit mondani akarsz, és
nyugodtan vállalhatod az érzéseidet!
Következő találkozásunk február 6-án 15.10-kor veszi kezdetét.
Az alkalmakat mentálhigiénés szakemberek vezetik.
Kézműves klub
Harapkó Marianna segítségével csokicsokrot készíthettek a résztvevők. A klub jó
hangulatban telt, a gyerekek nagyon kretívan tüsténkedtek, készítgettek, és nagy örömmel
vitték haza alkotásaikat.
Nagyszülők klubja
Kellemes délutánt tölthettek el a nagyszülők Gogola István előadóval a nagyszülők klubja
alkalmával. Meghitt beszélgetések jellemezték a délutánt egy finom tea mellett.
Baba-mama klub
Meghitt pillanatok, babagőgicsélés jellemezte első baba-mama klubunkat. Az anyukák, míg
babáik játszanak, megosztják egymással tapasztalataikat, tanácsaikat.
Édesanyák klubja
Gyerek nélkül, csak édesanyák egyedül kicsit kimozdulnak egy kis beszélgetésre,
tapasztalatcserére.

26. Elnökségi ülés
2018. január 31-én elnökségi ülést tartottunk, ahol elfogadtuk a 2017. évi beszámolót és 6 új
tagcsaládot vettünk fel. Tervezzük soron következő programjainkat is. A t
agok felvételével
kapcsolatos eljárás megújításárol is szó esett, és a következő döntés született: az egyházi
házasságlevelet kérjük még az eddigieken kívül. A döntés előtt az ajánló családot felhívja az
iroda, és beszámol róla az elnökségnek.
FELHÍVÁSOK
27. KMNE vándorbölcső
Egyesületünk keresi a Czotter Andrástól,
vezetőjétől kapott minőségi, fából készült
tulajdonosát. 4 hónapra lehet megkapni ezt az
szeretné átadni azt a következő családnak. A
májusban fog megszületni a gyermek.

a magyarországi Ágymester manufaktúra
bölcsőnek, a KMNE vándorbölcsőjének új
igen praktikus és szép bútordarabot. A KMNE
bölcsőre azon családok pályázhatnak, akiknél

Várjuk a jelentkezőket a vándorbölcsőre!
28. 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.
29. 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
30. Egyesületünknél folyamatosan működik a jogsegélyszolgálat!
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány jóvoltából folytatódik az Egyesületnél a megszokott
jogsegélyszolgálat. Előzetes telefonos bejelentkezés után jogász segítségével nyújtunk
tanácsadást, egyéb segítséget a hozzánk fordulóknak. Idén nem csak tanácsadásra van
lehetőség: ha valakinek konkrét jogi ügye, problémája van, forduljon hozzánk, ugyanis jogász
biztosításával segíthetjük a bírósági ügyintézést, a peres ügy lebonyolítását is.
31. A környezetedben élő nagycsaládosok megszólítása
Már több mint 4 éve működik Egyesületünk, s immár 588 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.
32. Éves tagsági díj
Az Egyesület 2012 szeptemberi megalakulása óta számos rendezvényt és programot
valósított meg tagjai számára, melyeket pályázatokból, adományokból sikerült finanszírozni.
Az Elnökség úgy határozott, hogy 2014-től kéri a tagcsaládok hozzájárulását az Egyesület
működésének biztosításához, ami éves tagdíj befizetésében nyilvánul meg. A tagdíj összege
2017. januárjától 50 hr/év/család, amit a KMNE irodájában lehet átnyújtani, vagy át lehet
utalni az Egyesület bankszámlájára. Akiknek anyagi 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.
33. 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.
34. 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.
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