
Családi körben a Házasság Világnapja 1O éve 
Pécsett rendezett ünnepségén  

 
 

A magyar egyben az európai történelem és kultúra sok jeles eseménye köthetı 
Pécshez.Talán ezért  vonzó  számunkra ez a város. Nemcsak ezért , mőködik itt egy 
egyesület mégpedig a Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok egyesülete, amellyel már 
13 éve komolyan  együttmőködünk. Mégpedig a Mátyusföldi Nagycsaládosok 
Egyesülete Felvidékrıl. Szent István idejében még egy egyházmegyébe tartoztunk 
3OO km távolságából is. Ez már a múlté, de a szeretet a közös érdek a múltra épített 
jövı, amelyet tollvonással nem lehet kettéosztani. ez a jelen. 
Elıször a Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok egyesülete szervezésében a NOE 
kongresszusára látogattunk el Pécsre - és ismertük fel lehetıségeinket. 
Azóta már İk is 3 szor tiszteletbıl ellátogattak Mátyusföldre egyesületünk 
meghívására. 
    2O13 február 9-én ismét mi látogattunk el 6. alkalommal a Házasság Világnapja 1O 
éve Pécsett rendezett ünnepségére. 
Bizonyára sokat tanulhattunk ismét ettıl az egyesülettıl, hogy hogyan kell egy jó 
hangulatú ünnepséget megszervezni és lebonyolítani. Sok jóakaratú ember imájának 
és áldozatának a gyümölcse az, hogy minden évben ezen az ünnepségen 
találkozhatnak itt  a Kárpát-medence magyar családszervezetei. 
Soltész Miklós is jelen volt a minisztérium részérıl, jelenleg családügyi államtitkár a 
Nemzeti Erıforrás és az Ifjúság Minisztériumában. Négyerekes édesapa. Komoly 
támogatónk és sorstársunk.Szeretettel várjuk Mátyusföldre, hiszen erkölcsi 
támogatása sokat jelent nekünk is. 
Biró László Püspök úr a mise keretében a házasságról és a családról beszélt   sok 
érdekes témát érintett egyben beszámolt a Világtalálkozóról,ahol szintén jelen volt.İ is 
közös jóbarátunk és támogatónk. 
Dr Páva Zsolt polgármester tehát egy értékes és a nemzet megmaradását ösztönzı 
ünnepséget nyithatott meg,mert az egészséges társadalom alapja és modellje a jó 
házasságon nyugvó család. 
  Továbbra is biztatom egyesületünk családjait, akik gyermekeik által gazdagok,hogy 
ragadják meg az alkalmat, ha úgy érzik, hogy az összetartozás egy közös ügy, 
segítsenek építeni ezt a családláncot, hiszen ezáltal erısödik érdekképviseletünk és 
helyzetünk ott is  ahol jelenleg élünk. 
     Ez az ünnepség megadta az ösztönzést a folytatáshoz. 
                              Pásztor Csaba 
                             a MÁNCSE elnöke 

 
 


