
      Moszkvában járt az Életmese! 

A KCSSZ, azaz a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége delegációja, valamint a 
Lauticia kórus tagjai március 13-18-ig Moszkvában jártak. A Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) tagszervezete – a Debreceni Mosolyvirág 
Nagycsaládos Egyesület, mint az Életmese-program képviselői és a Debreceni Lautitia 
Kamarakórus a kultúra két ágának, az irodalom és a zene kultúrákon, határokon átívelő erejével, 
közvetítésével mutatták fel a családokban lévő értékeket, hagyományokat. A kórust Kocsis 
Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolita is elkísérte.  

Sor került találkozókra, megbeszélésekre a szervezetek kölcsönös megismerkedésére, a jó 
gyakorlatok átadására. A moszkvai és magyar szervezetek közel jövőbeli programjairól, 
együttműködésük lehetőségeiről is tárgyaltak a KCSSZ nemzetközi projektvezetői. Az 
együttműködések folytatásaként kölcsönös konkrét meghívások is kidolgozásra kerülnek. 

 Az utazás céljainak megvalósítása több szálon és módszerrel került megvalósításra.  

A moszkvai magyar nagykövetség március 15-ei ünnepségén szerepelt a Lauticia kórus. Kocsis 
Fülöp érsek-metropolita beszédet mondott valamint szólót énekelt iskolájával a Szent Efrém 
Görögkatolikus Általános Iskola vegyeskarával. Beszédében kiemelte, hogy a családok alkotják 
a nemzetet, és csak a családok által lehet a magyar név újra szép. Pataki János, a KCSSZ elnöke 
hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy „A magyar név megint szép” legyen, s „Méltó legyen régi 
nagy híréhez”; sok még a tennivaló, ezek közt az elsődleges feladataink egyike a népesedési 
helyzet javítására törekvés. 

A méltán nagyhírű Vesna kórussal közös koncert keretében a debreceni nagycsaládosok 
Életmese köteteiből is felolvasásra kerültek igaz családi történetek. Ennek célja a családokban 
rejlő örök emberi értékek, a családi összetartozás, szeretetet és ezek felemelő példáinak 
bemutatása. S ami egyenként egy-egy család története, ám együtt már népünk, nemzetünk 
története is.  

A koncert után a magyar kórus tagjai kokárdát adtak át a moszkvai gyerekeknek, ezzel 
jelképezve a hazaszeretetet, a hagyomány őrzését, tiszteletét. A koncert résztvevői és nézői 
megkapták az idei, orosz nyelvre lefordított Életmese pályázati felhívást, melyben a résztvevők 
bátran beküldhetik családjuk ’életmeséjét’. A közönség ígéretet kapott arra, hogy a legjobb 
műveket a kötetben láthatják majd, természetesen magyarra fordítva. 

 


