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                                        ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 
 

                  

                Kedves Barátaim! 

 

 

Jó volt ismét találkozni Veletek Kárpátalján, a Szövetség őszi találkozóján. Májusi 

megválasztásom óta ez volt az első alkalom arra, hogy ilyen nagy létszámban együtt 
lehessünk, dolgozhassunk és beszélgethessünk. A feladat, ami a Találkozón ránk várt, 

jól tudom, nehéz volt. Az Alapszabály módosítását ugyan nem sikerült befejeznünk, 

viszont az elért eredményeket nem szabad lebecsülnünk.  Munkatársaimmal 

átbeszéltük a történteket és levontuk tanulságokat: a Küldöttgyűlés a jövőben minden 

programmal szemben előnyt élvez majd. A Küldöttgyűlés napjára más, jelentős eseményt nem fogunk 

tervezni. A legfontosabb szempont a közös jövőnk konszenzuson alapuló megtervezése lesz. 
Köszönöm a lelkesedéseteket, azt, hogy a külhoni védőnő szolgáltatások és a családpolitikai támogatások 

megtervezését segítő fókuszcsoportos beszélgetéseket egyaránt el tudtuk indítani a szombati nap folyamán. 
Ezek a kezdeményezések nagyon fontosak a határon túli magyarság számára. Jó érzés volt megtapasztalni, 

hogy erről mindannyian egyformán gondolkodunk.  

A III. Kárpát-medencei Demográfiai Konferencián egy jelenlegi és egy volt tagszervezeti vezetőnket, Szabó 

Csabát és Balásházy Imrét hallgatva ismét bizonyosságot kaptam arról, hogy nektek köszönhetően, milyen 

hihetetlenül sokrétű ismeret és tapasztalat birtokában vagyunk. Azon kell dolgoznunk, hogy ezt a tudást minél 

szélesebb körben terjeszthessük, hasznosíthassuk!  
Ehhez a munkához kívánok magunknak sok erőt, kitartást az elkövetkező időszakban!    

 

 

 

 

►  ▼  ◄ 
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                                                TAGSZERVEZETI HÍREK 

 

Megemlékezés Pereden 

1849. október 6-a a magyar történelem egyik leggyászosabb napja. A 

tizenhármakat, az 1848–49-es szabadságharcban hősiesen küzdő magas rangú 

katonai vezetőket Aradon végezték ki. Pásztor Csaba, a Mátyusföldi 

Nagycsaládosok Egyesületének elnöke a peredi megemlékezésen rávilágított, miért 
fontos megemlékeznünk az aradi vértanúkról. Az ünnepségeket több éve a 

MÁNCSE szervezi a településen. Az eseményen felszólalt Mgr. Agócs Kőrösi Ildikó polgármester is, aki 
beszédében elmondta, hogy kik is voltak az aradi vértanúk, és vértanúságuk mit üzen mai felvidéki 

magyarságnak.  

 

                               ELNÖKSÉGI HÍREK 

 

Könyvadomány a Kárpát-medencei magyar családok számára 

A Külhoni Magyar Gyermekek Éve alkalmából könyvgyűjtést szerveztek a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársai, amelyhez a Mátrix és a Karitáció 

Alapítvány, valamint magányszemélyek is csatlakoztak. A hónapok óta tartó akció 

eredményeként több mint 500 könyvet sikerült összegyűjteni, amelyeket ünnepélyes 

keretek között szerdán délután a Csongrád Megyei Kormányhivatalban adtak át a 

94 határon túli és anyaországi civil szervezetet tömörítő Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségének. Az átadón Juhász Tünde kormánymegbízott elmondta, bíznak benne, hogy a 

mesekönyvekből, verseskötetekből és ismeretterjesztő kiadványokból álló adománycsomag segít orvosolni azt 
a hátrányt, amely a határon túli magyar gyerekeket a kisebbségi lét miatt éri. – Sokadjára mutatjuk meg, hogy 

ez a hivatal emberarcú, és képesek vagyunk az állami feladatok ellátásán túl fontos ügyek mellé állni – mondta 

a kormánymegbízott. A gyűjtés ötlete Ács Ibolya nevéhez fűződik, aki maga is határon túli gyerekként nőtt 

fel, így személyes tapasztalatból tudja, hogy a kisebbségben élő gyerekek számára milyen fontosak az  

 



     KCSSZ - HÍREK 
                 2019. október 
               

 
 

anyanyelvű kiadványok. Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke a 

külhoni családok és gyermekek nevében is köszönetet mondott az adományokért, elmondta, hogy a könyvek 

olyan határon túli közösségekhez kerülnek majd, ahol a tudásszomj ugyan megvan, csak sokszor nincs mivel 
csillapítani. Az átadóra meghívtak délvidéki fiatalokat is Hajdújárásról, Zentáról és Királyhalmáról, akik 

táncos-zenés műsorukkal színesítették a programot. Az átadót követően előadások hangzottak el, amelyekben 

beszámoltak a családszervezetek közti összefogásról, külön kitérve a délvidéki és a Csongrád megyei 
szervezetek munkájára. 

 

Szüreti Bál Kárpátalján  

Idén is megrendezte nagy sikerű szüreti bálját a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) október 11-én. Az esemény célja, hogy 

szórakozási lehetőséget és találkozási pontot adjon a Kárpátalján élő 

nagycsaládosok számára. Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetségének elnöke köszöntőjében kiemelte: „Ha valakik 
bátran ünnepelhetik az eredményeket szőlővel vagy szőlő nélkül, azok a kárpátaljai magyar nagycsaládosok. 

Mi, a Kárpát-medencei családszervezetek és családláncosok mindig elismeréssel és csodálattal figyeltük 

munkabírásotokat. Az összes elcsatolt terület közül Kárpátalján a legmostohább a helyzet. Ti vagytok az 
igazolása annak a bölcs mondásnak, hogy ami nem öl meg, az megerősít.” Példát mutattok a sokkal jobb 

körülmények között élő Pató Páloknak is. Hiszem, hogy a jó példa ragadós, kérem tőletek, hogy továbbra is 

ezzel a lelkesedéssel tegyétek a dolgotokat, és hallassátok a hangotokat” – jegyezte meg az elnök. A 

rendezvényen köszöntőt mondott Loppert Balázs ungvári magyar főkonzul és Hajgató Tamás beregszászi 

magyar konzul is. A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői mondtak áldást a megjelentekre. A 
program további részében a Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes szüreti nyitótánca következett, a Sodró 

együttes zenei közreműködésével. A nyitótáncot követően ünnepi fogadással várták az érdeklődőket, majd 

pedig Szilágyi László és Szilágyiné Tóth Gabriella közreműködésével moldvai tánc tanulására is alkalom 
nyílott. Az est folyamán lehetőség volt feldíszített lovaskocsin szekerezni. A nagycsaládos anyukák számára 

süteménykészítő versenyt is szerveztek, a legfinomabb sütemény tulajdonosai szintén értékes ajándékokkal 

gazdagodtak.  A báli hangulathoz a muzsikát a Két Kanál együttes szolgáltatta. 
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Életmese Felolvasó és Illusztrációs Verseny Debrecenben 

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 11 éve hirdette meg az 

Életmese írói pályázatát, azaz a családok igaz történeteinek összegyűjtését. A legjobb 

pályázati műveket minden évben kötetbe szerkesztve is megjelentetik. Ötödik éve a 

legszínvonalasabb munkákból minden ősszel felolvasó és illusztrációs versenyt 

szerveznek. Október 19-én Debrecenben ismét megrendezték az Életmese Kárpát-
medencei Életmese és Illusztrációs Versenyt. Az eseményt Márton Zsuzsanna, a KCSSZ és Radnainé Filep 

Ildikó, a Mosolyvirág elnöke nyitotta meg. Az illusztrációs versenyre 25 településről beérkezett 101 pályázat 
fele határon túli volt. A felolvasó megmérettetésen 128 résztvevő olvasott fel. A versenyre 38 településről 

érkeztek versenyzők, a hazaiakon kívül a legtöbben Felvidékről és Erdélyből, de volt résztvevő a Délvidékről 

és Kárpátaljáról is. 

Otthonra leltek a csongrádi nagycsaládosok 

Elkészült a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesületének közösségi háza. Az 

átadó ünnepségen részt vett Gajda Nóra, a KCSSZ elnökhelyettese is.  A felújítás 

során a főfalakon kívül gyakorlatilag mindent kicseréltek, a jó adottságú, de 
korábban nagyon rossz állapotú házból igazi otthon vált. A nagycsaládosok 2012 

óta használják a Bercsényi utcai házat, eleinte a Piroskavárosi Nyugdíjas Egyesülettel 

közösen, majd az idősek egyesületének megszűnése után egyedül. Az épületen és az 

udvaron is sokat dolgoztak társadalmi munkában, külső garázst építettek, járdát fektettek, térköveztek, 

festettek, szigeteltek, de a házra így is ráfért egy komoly felújítás. Egy pályázati lehetőségnek köszönhetően az 
utóbbi egy évben lázasan folyt a munka, aminek gyümölcsét most szakíthatták le a nagycsaládosok. – 

Hihetetlen érzés, kimondani is jó, hogy a miénk. Lehet, hogy másnak ez csak egy a Bercsényi utcai házak közül, 

de nekünk ez az otthonunk – mondta el Erősné Szabó Mária, az egyesület elnöke. 
 

A KCSSZ Őszi Találkozója Kárpátalján 

Október 25-e és 27-e között Kárpátalján került sor a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetsége őszi találkozójára. Az esemény programja 

rendkívül feszes és színes volt. A szombat délelőtt legfontosabb eseménye a 

Szövetség Alapszabályának módosítása érdekében összehívott Küldöttgyűlés 
volt. A küldöttek számos módosítási javaslatot tárgyaltak meg és fogadtak el,  
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azonban az Alapszabály, illetve a Szervezeti Működési Szabályzat véglegesítése egy következő küldöttgyűlés 
feladata lesz.  

Délután a KINCS munkatársai szervezésében a határon túli egészségügyi és védőnői tanácsadói szolgáltatások 

kiterjesztésnek lehetőségeit felmérő és a külhoni magyarság családpolitikai támogatásának megtervezését 

segítő fókuszcsoportos beszélgetések zajlottak. A beszélgetések vezetői a rendezvényeket sikeresnek 

minősítették. Az eredményekről készült összefoglaló elemzés elkészítése folyamatban van. 
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége szintén ezen a napon tartotta meg a III. Kárpát-medencei 

Demográfiai Konferencia elnevezésű rendezvényét. A konferencia célja a Kárpát-medencei, ezen belül 

kiemelten a kárpátaljai magyarság demográfiai helyzetének elemzése volt. A jelenlévőket Márton Zsuzsanna, 
a KCSSZ elnöke köszöntötte. „A hagyományokat az utódoknak kötelességük folytatni. Kitartással és sok 

munkával azt hiszem, mi is megmaradhatunk Kárpátalján magyarnak” – hangsúlyozta.  

Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja örömét fejezte ki aziránt, hogy a KCSSZ 

szívügyének tartja a kárpátaljai családok megmaradását. 

„2018 a magyar családok éve volt. Ennek szerves folytatása az idei év, amely a külhoni gyermekek éve. Így 
minden magyar gyermek születése fontos számunkra” – emelte ki Molnár Balázs, a KINCS alelnöke.  

Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesület elnöke a külhonban született magyar gyermekek 

után járó családtámogatásról, a Köldökzsinór Program fontosságáról szólt.  
„A gyermekeink a jövőnk. A védőnők a családokat szolgálják. Felkészítik a szülőket a gyermekvállalás 

szépségére és nehézségeire egyaránt” – tudatta Várfalvi Marianna, a Védőnőkért, Új Szülőkért és 

Újszülöttekért Alapítvány elnöke.  

A köszöntőket követően neves szakértők előadásait hallhattuk. Molnár József a születési mutatók alakulását 

ismertette a kárpátaljai magyarok körében, Molnár D. István a kárpátaljai magyar munkavállalók migrációját  
mutatta be, Szabó Csaba a kémiai szerek káros hatásáról tartott tájékoztatást, Balásházy Imrétől pedig 

a Megmaradásunk kulcsa a háromdimenziós családpolitika című előadást hallgathattuk meg.  
    

Egyeztetés a KINCS-ben  

Október közepén a KINCS, a KCSSZ és a Nemzetpolitikai Kutató Intézet 
részvételével egyeztető megbeszélésre került sor a határon túli magyarság 

problémáinak feltárási lehetőségeiről, lehetséges kormányzati orvoslásáról. Az erre 

vonatkozó javaslatokat a KINCS december végén nyújtja be a Család- és 

Ifjúságügyért felelős Államtitkárság felé. A KCSSZ a határon túli problémák 

felmérésével és a beérkező javaslatok összegzésével fogja segíteni a KINCS és az NKI 

munkáját. 
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Támogatási kérelem benyújtása 

A KCSSZ 8 millió forintos támogatási kérelmet nyújtott be a Család- és 

Ifjúságyügyért Felelős Államtitkárságához a csepeli iroda és az új honlap 

létrehozásának, valamint a régiófelelősi rendszer kiépítésének finanszírozására.  

Márton Zsuzsanna elnök Budapesten írta alá a beadványt, amely ezt követően 
hivatalosan is beadásra került az Államtitkárság felé. 

 

 

Novemberi programok: 

- Szülők Iskolája a modern apaságról Csíkszeredában 
- Szent Erzsébet-napi magyar tábor Gyöngyösön 
- Márton-napi rendezvény Orosházán 
- Népi táncház Kondoroson 
- Tony – színházi bemutató a Gödöllői Királyi Kastélyban a Magyar Női Unió szervezésében  
- Advent Erzsébetlakon 
- Szentmihályi Advent 
- Suli Sztár Tiszakálmánfalván 
- Példakép Díjátadó és Gálaest a Férfiak Klubja szervezésében 

 

 

 

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 


