
Egy Fazekasos diák beszámolója első repülőútjáról, mely egyenesen Brüsszelbe vezetett. Tóth 

Szabolcs Balázs 12. A osztályos tanuló eljutott az Európai Parlamentbe 

 

2017. 12. 04 – 05-én lehetőségem nyílt arra, hogy a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ), illetve a „Mosolyvirág” NADE 

Egyesület támogatásával kijussak Brüsszelbe, ahol részt vettem az 

Európai Parlamentben megrendezett nemzetközi tanácskozáson, 

melynek címe: „Family First? – Dillemas of Modern Youth” " (Család 

az első? A modern fiatalság dilemmái") volt. A konferencia Hölvényi 

György - a Fidesz-KDNP EP - képviselője - nyitószavaival kezdődött, 

majd a továbbiakban az előadók a téma kérdéseivel foglalkoztak s 

élményeiket, tapasztalataikat osztották meg velünk. 

A konferencián egyrészt a házasság problémái kaptak hangsúlyt, hogy 

miért fontos már fiatalon tervezni. Személyes példákat felhasználva és 

prezentációk segítségével színesítették az előadásokat. Néhány számomra értékes gondolatot 

osztok itt meg. 

"A probléma már ott elkezdődött, amikor legálissá tették a válást" – emelte ki az amerikai 

Stephen Baskerville PhD. 

A fiatalok nézőpontját is részletezték, tanulmányokkal alátámasztva. Rávilágítottak, hogy 

ebben a sikerorientált világban egyre később vállalnak gyereket a párok. Megvizsgálták a 

téma politikai, társadalmi és nemi kérdéseit is. 

A konferencia munkanyelve mindkét nap angol 

volt, angol-magyar szinkrontolmács biztosítása 

mellett. 

Nagyon sok új és hasznos információt tudtam 

meg. A különböző előadók rámutattak mai 

világunk családszerkezeti, házassági és ifjúságot 

érintő súlyos problémáira. 

Egy szép és fontos gondolat: „A természetes 

család nagyon fontos mind az Európai Uniónak, mind az egész világnak!" – hangsúlyozta a 

cseh MUDr Vladislav Chvála orvos, pszichoszomatikus orvosszakértő, családterapeuta. 

„Az egész életen át való tanulás az egyik módja, hogy javítsunk a helyzeten” vélekedett Joó 

Kinga, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) elnökhelyettese.  



 „Noha a világ változik, az értékek, amelyeket a családdal kapcsolatban őrzünk, állandóak" – 

fogalmazott Mihálffy Andrea, a KCSSZ nemzetközi projektjének vezetője.  

Másnap, képviselhettem a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesületét az Interaktív 

kapcsolatépítő rendezvényen. Más civil szervezetek is bemutatkoztak. A prezentációs 

előadások révén minden civil szervezet tevékenységeibe, elképzeléseibe bepillanthattunk. A 

konferencián a magyar küldöttségen kívül részt vettek Romániából, Szlovákiából, 

Olaszországból, Spanyolországból és Lengyelországból delegáltak is.  

Mindegyik civil szervezetnek nagyon fontos a család, az anyaság, az apaság s minden, ami a 

családdal kapcsolatos. 

Én is bemutattam egy 5 perces, 

angol nyelvű előadással az 

egyesületünk munkáját, célját. 

A prezentációk után alkalmunk 

volt interaktív beszélgetésre. 

Sok delegálttal tudtam 

beszélgetni, így építve számos 

új kapcsolatot. 

 

Nagyon jó volt hallani, hogy szerte a világon sok hasonló gondolkodású civil szervezet 

tevékenykedik. 

Remélem, a közeljövőben találkozhatok néhányukkal egy másik konferencia alkalmából. 

Nagy élmény volt fazekasos diákként kijutni külföldre. 
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