
Köszöntőbeszéd – ENSZ Vidéki Nők Nemzetközi Napja és ENSZ Élelmezési Világnap 

nemzetközi konferencia 

Szeretettel köszöntök minden kedves előadót és résztvevőt, akik elfogadták a meghívásunkat, 

hogy immáron harmadszor együtt ünnepelhessük a Vidéki Nők Nemzetközi Napját! 

Kiemelten köszöntöm nemzetközi vendégeinket:  

 Sophie Treinen az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének 

tudásmenedzsment szakértőjét 

 Willemien Koning-Hoeve-t, a Copa-Cogeca Női Munkacsoportjának elnökasszonyát 

 Francesca Gironit, a World Farmers Organization Női Munkacsoportjának szakértőjét  

 az angolai nagykövetet, Lizeth Satumo Pena asszonyt  

 az albán nagykövet úr feleségét, Elda Spasset  

Fővédnökeinknek innen is megköszönöm támogatásukat. Balog Zoltán miniszter úrnak, 

Dr Fekete Károly püspök úrnak és Papp László polgármester úrnak, valamint: 

 Kustár Zoltán - rektor, Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

 Dr. Fekete Károly || püspök, Tiszántúli Református Egyházkerület 

 Fűrész Tünde || Emberi Erőforrások Minisztériuma, bölcsődei rendszer átalakításáért 

felelős miniszteri biztos 

 Orosz Aurélia || képviselőasszony || Debreceni Polgármesteri Hivatal  

 Rónaszékiné Keresztes Mónika || budapesti alelnök, FIDESZ 

 Nagy Erzsébet || ügyvezető, Magyar Nemzeti Kereskedőház 

Mint bizonyára tudják, az ENSZ közgyűlése - felismerve a mezőgazdaságban és 

vidékfejlesztésben tevékenykedő nők komplex helyzetét – 2007-ben tűzte ki célul a falusi 

szegénység felszámolását és a Vidéki Nők Nemzetközi Napjának évenkénti megünneplését. 

 

A Magyar Női Unió egy újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett hiszen a kecskeméti és 

harkányi konferencia után immáron harmadszor rendezzük meg a Vidéki Nők Nemzetközi 

Napja hazai eseményt, most is épp mint az előző években az Élelmezési Világnappal együtt. 

 

Engedjék meg, hogy egy pár személyes gondolattal üdvözöljem Önöket:  

Az elmúlt hetekben hallottam Székely János püspök atyától egy amerikai tudós gondolatait a 

globalizáció legfőbb ellenségeiről, melyek a következők: a hit, a család, a nemzet, a föld és a 

közösség. 

 

Fontosnak tartom ezt megosztani Önökkel, hiszen világunk, kontinensünk és hazánk is 

többszörösen változóban van, különösen kulturális értelemben. Úgy véljük, hogy bár ha mi 

nők nem is rendelkezhetünk közvetlen befolyással a világ eseményeire, erőnkre, és 

kitartásunkra biztosan szükség lesz. Mi nők – genetikai kódolásunkból is adódóan – nagy 

szerepet tudunk játszani a változások kezelésében. 

Képesek vagyunk alkalmazkodni, és bármivel is kell szembe néznünk, teremtő erőnkkel 

pozitívvá tudjuk azt változtatni.  

 

Nézzük tehát sorban. 

 

Az első a Hit 

Megtiszteltetés, hogy rendezvényünknek a Debreceni Református Kollégium ad otthont, 

ráadásul a Reformáció 500. évfordulóján itt lenni a kálvinista Róma díszteremben, magunk 

mögött, támogatónak tudni püspök urat mindennél jobban jelzi, hogy az egyháznak igenis 

nagyon fontosak vagyunk mi nők és a családok. Nekünk nőknek pedig– bármilyen vallást is 



gyakorolunk - óriási a szerepünk abban, hogy a családon belül a hitet erősítsük. A család és az 

egyház kapcsolata nagyon szoros, ezt az értéket eseményeinken keresztül is igyekszünk 

erősíteni. 

 

A második a Család  

Mi a Magyar Női Unióban hiszünk a férfiak és a nők egységében, a család intézményében, 

ezért is örülünk annyira, hogy a magyar kormány 2018-at a Családok Évének jelölte ki. Úgy 

véljük a sikeres házasság és a boldog család egyik titka, hogy a nők és a férfiak nem csak 

együtt, de egyedül is boldogok, megtalálják magukat, erősek és stabilak. – ha ez rendben van, 

akkor tudnak kölcsönösen adni a másiknak. Ebben igyekszünk mi segíteni a hölgyeknek, őket 

kívánjuk megerősíteni. Hiszen úgy véljük, amilyen a nő, olyan a család és végső soron a 

társadalom is. Hisszük, hogy az egészséges nő a kulcsa az egészséges családnak és az 

egészséges új generációnak!  

 

A harmadik a Nemzet 

A nemzettudat, a hazaszeretet egy olyan érték, melynek közvetítésében a gyermeknevelésen 

keresztül, az anyanyelven szólva mi nők óriási szerepet játszunk. A Magyar Női Unió 

szellemiségének zászlóshajója a hazaszeretet, mely azonban soha nem egyenlő más nemzetek 

elutasításával vagy nem becsülésével. Épp ellenkezőleg, az erős nemzetek, nem elnyomják, 

hanem felemelik egymást. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy konferenciáink mindig 

nemzetköziek, hogy évek óta tartó kiváló szakmai együttműködésben dolgozhatunk más 

országok képviselőivel. Konferenciánk nemzetközi szaktekintélyeinek és előadóinak ezért is 

külön szeretném megköszönni, hogy elfogadták meghívásunkat, köszönjük, hogy nyitottak a 

párbeszédre és a tapasztalatcserére.  

 

A negyedik érték a Föld 

 

Talán ezen az eseményen ez szorul a legkevésbé magyarázatra. Sokan közülünk az 

agráriumban tevékenykedünk. Mi mind tudjuk, érezzük a vidék és a termőföld tisztaságát, 

becsüljük azok értékeit, akik a mezőgazdaságban dolgoznak. Mindennek az alapja a föld, az 

élet alfája és omegája. Az élet onnan csírázik. Nem véletlenül hívjuk anyaföldnek, amelyet a 

magyar nyelv.csodásan fejez ki  

 

Az ötödik a Közösség 

 

Mikor életre hívtuk a Vidéki Nők Nemzetközi Napját Magyarországon, célunk az volt hogy 

egy közös platformon, nemzetközi előadóink segítségével tanuljunk egymástól, közösen 

feltárjuk a vidéki élet kihívásait, majd erre válaszként hazai és nemzetközi jó gyakorlatokkal 

és tapasztalatcserével segítsük a vidék fennmaradását, a biztonságos élelmiszer-előállítást és 

kiemelten az ebben szerepet vállaló nőket. Továbbra is hisszük, hogy a vidéki nő az agrárium 

és az ország motorja, hogy szerepük megkérdőjelezhetetlen és meghatározó az egészséges 

vidék fennmaradásában és fejlődésében. Hiszünk a családok és kis közösségek erejében, az 

alulról jövő kezdeményezések létjogosultságában.  

Hiszem, hogy ezen tudásunkat, mint egy közös tudat alatti erőt ápolni, fejleszteni és tovább 

adni kötelességünk a felnövő új generáció érdekében.  

 

Szerencsére nem egyedül hiszek ebben. Nem is jutottam volna el idáig.  

„Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül; ha messzire akarsz menni, menj másokkal!” - tartja 

az afrikai közmondás. Én nem egyedül járom az utam. „Útitársaimnak” ezúton is szeretném 

megköszönni a segítségüket és támogatásukat és engedjék meg, hogy bemutassam őket:  



- Édesanyám 

- Ökrös Mariann 

- Torda Márta  

- Kósa Klára 

- Vajda László 

- Venczel Endre 

- Szilágyi Edina és Nyakas Andrea 

3 külsős személyt szeretnék külön megemlíteni: Kiss Emesét, Kiss Margitot és Porkoláb 

Gyöngyit. 

 

Végezetül pár szót a mai programról:  

Mélyen hiszünk a testi, lelki és szellemi egyensúly megteremtésében és ennek szellemében a 

szakmai programok mellett mint minden évben, egyéb érdekességekkel is készültünk. A 

konferenciát kísérő kiállításon megismerhetjük például Faludi Gabriella ékszertervező, Kósa 

Klára keramikusművész és Simon Ilona grafikus, könyvtervező művész alkotásait, a Bio-

Fungi Kft. mellrák elleni kezdeményezését. Ráadásul szakértő coachunk a mai napon Beke 

Sándor lesz, az ő segítségével lelki egyensúlyunkat is megerősíthetjük. 

Szeretném hinni, hogy konferenciánk egy olyan platformot biztosít, melyen erőt adhatunk 

egymásnak és ezáltal magunknak is.  Még egyszer köszönöm, hogy velünk tartanak, és 

kívánom, hogy a mai konferencia mindezen szempontból gyümölcsöző legyen 

mindnyájunknak.  

 

Áldás Békesség Mindannyiunknak!  


