
Tóth István 

"Ili és Társai, egy alakuló dosszié munkacíme a magyar kultúra honlapján A szövetkezés 

anyanyelvünk és kultúránk éltetésére esküdött össze. Az összeesküvők a nyelvében és 

kultúrájában veszélyeztetett külhoni magyarok szállásterületein fejtik ki kinek tetsző, kinek 

nem tetsző tevékenységüket. Csöndesen azt kívánjuk: a Teremtő jó szívvel tekintsen 

áldozatos munkájukra." 

 

Kovács András 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nevében köszönjük a KaMIKA a kárpátaljai 

magyar könyvtárakért immáron 10. éve végzett áldozatos munkáját, sokrétű támogatását. 

Hálásak vagyunk a kárpátaljai magyar iskolai könyvtárak állományának folyamatos 

bővítéséért, az újabb kiadványokért, a magyar nyelvű folyóiratokért, szaklapokért, digitális 

adathordozókért, az előadásokért, a továbbképzésekért és a személyes jelenlétért, mellyel 

segítik a magyar kultúra terjesztését, az anyanyelvi olvasóvá nevelést, erősítik a kárpátaljai 

magyarság nemzettudatát. 

A mással jóltevő ember megkövéredik; és aki mást felüdít, maga is üdül.” 

Példabeszédek 11, 25 

 Isten gazdag áldását kívánjuk az alapítvány és a benne dolgozók munkájára! 

 
 

Dr Bartos Éva 

„A külhoni magyarság életében a tanító és a lelkész mellett a könyvtáros lehet,  legyen az a 

harmadik személy, aki hivatásánál fogva nélkülözhetetlen szerepet tölt be az írott és beszélt 

anyanyelv megtartásának, a kulturális hagyományok és a nemzeti azonosságtudat 

megőrzésének támogatásában, elősegítésében. Ezért szükséges, hogy egységes rendszerben 

történjék a Kárpát-medencei magyar könyvtárosok folyamatos szakmai továbbképzése, 

mentális, érzelmi és erkölcsi támogatása a hivatásuk  minél magasabb szintű ellátása 

érdekében.” 

 

Tóth Angéla 

„Nagyon örülünk mi Kárpátaljai magyar iskolai könyvtárosok a KMIKIE létrejöttének . Jó 

érzés tudni , hogy az anyaország sajátjának tekint bennünket , fontos az összetartozás érzése, 

hogy kisebbségben élő magyaroknak van kihez fordulni a szakmai továbbképzéseken ,ápoljuk 

az egymás közötti kapcsolatokat ,fejlesztjük egymás hivatástudatát. Köszönet a 

megszámlálhatatlan sok könyvért ami Kárpátaljára érkezett számunkra felbecsülhetetlen 

érték, hogy gyermekeink ezáltal saját anyanyelvükön olvashatnak.” 

 

Vénig Gabriella 

„Ha anyánk nyelvét és hitét átadjuk unokáinknak, bárhol is éljünk a világon, nem éltünk 

hiába. Ez a munka nem sok, de nem is kevés!” 

 
 

Dr Kövér Tibor 

„Tisztelet minden segítőnek, aki ehhez az ügyhöz csak egy szót, egy könyvet is hozzátett.”  
 

Parászka Teréz 



„Bízom abban, hogy az alapítvány továbbra is működni fog segítve az iskolakönyvtárakat. 

Arra szeretném bíztatni Önöket, hogy továbbra is folytassák önzetlen munkájukat, hisz nagy 

szükségünk van rá. Önök adnak erőt ahhoz, hogy itt, Kárpátalján, ahol már lassan a 

mindennapi betevő falat beszerzése is gondot okoz, legyen erőnk ebben a nehéz helyzetben is 

életbe tartani a magyar kultúrát, megőrizni a magyar szó erejét, olvasásra buzdítani a felnövő 

nemzedéket.” 
 

 

Punykó Mária 

„… adjon úgyis, ha nem kérem…” 
                                  (Nagy László) 

 

 

Espán Margaréta 

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, 

tevékenységre tevékenységgel felel.” (Mérei Ferenc) 

 

Marián Éva 

"Hiszem, hogy ez az alkalom nem csak engem tölt fel szakmailag és lelkesít arra, hogy 

munkám ezentúl is szeretettel, odaadással végezzem." 

 

Dr Fábiánné Bartovics Ibolya  
"Nekünk könyvtárostanároknak első és legfontosabb feladatunk, hogy a mostani generáció 
tagjait olvasóvá és könyvtárhasználóvá neveljük és varázsoljuk." 

 

Gáspár Ferenc 

„Gondoljatok az emberi erőre: 

nem születtetek tengni, mint az állat, 

hanem tudni és haladni előre!" 

Igy tettem bennük élessé a vágyat, 

e kis beszéddel, útra; úgy hogy őket 

alig tarthattam: nem volt egy se fáradt. 

A far keletre és az evezőket 

bolond repülés szárnyaivá tettük, 

s vitorláink mind balfelé verődtek. 

Új ég, új csillag ragyogott felettünk.” 
                                      (Dante: Isteni színjáték) 

Dr Reidl Károly 

"Könyvtár, ami összeköt" - Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése, az 

összetartozás ereje és öröme."  
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