
Tisztelt Résztvevők!  

Budapesten születtem, nevelkedtem, tanultam, Budapesten élek, még csak nem is kertes 

házban, a fővároslegkevesebb zöld felületével rendelkező kerületében. 

Kérdezhetné bárki, hogy akkor ugyan mit keresek itt, Debrecenben egy vidéki nőkhöz szóló 

konferencián. 

Először is, mert kaptam egy igen megtisztelő felkérést a Magyar Női Unió elnökétől, 

Batthyány Schmidt Margótól, aminek nagyon örültem és köszönettel elfogadtam. 

Másodszor pedig azért, mert úgy érzem, hogy ha a jövőnkért, családunk, nemzetünk, Európa 

jövőjéért jöttünk össze ma közösen gondolkodni, tapasztalatokat cserélni, elsősorban 

Nőként vagyunk pótolhatatlanok, Nőként van fontos hivatásunk, feladatunk és 

mondanivalónk a világ számára, akár Budapesten, akár vidéken, akár Európa más 

településén élünk. 

„Ha férfit nevelsz, egy férfit nevelsz, ha nőt nevelsz, egy egész generációt nevelsz” – 

halottam már több helyről ezt a mondást. 

És valóban így van. Nem kevesebb van ránk bízva, mint a jövő, vagyis az ÉLET csupa 

nagybetűvel! 

Szenvedélyesen szeretem Budapestet! Szeretem fényeit, pezsgő kulturális életét, a Dunán 

átívelő hidakat, templomait, az Országházat. Ott születtek és nőttek fel gyermekeim. 

De a vidék, Kaposvár, Somogyország, ahogy ő hívta, adta Édesapámat, Kiskőrös adta a 

férjemet és nagyon friss áldásként, két napja, épp itt a debreceni klinikán jött világra egy 

gyönyörű, erős kisfiú, a mi hatodik unokánk. 

 

Szívesen jöttem hát, egyrészt hozva az ÉLET üzenetét, másrészt tanulni a magyar vidéktől.  

A nagyvárosokban, Budapesten is az élet minőségét nagymértékben meghatározza 

táplálkozásunk, hogy mit eszünk nap, mint nap, tudom, hogy a városi ember mozdulni sem 

tudna a vidék nélkül, hiszen a mezőgazdaságban dolgozó vidéki nők, élelmiszereink 

alapanyagainak egészségünk szempontjából biztonságos megtermelésével, nemcsak saját 

otthonuk asztalát terítik meg naponta, hanem egy egész országét, sőt annak határain túl is.  

Ha nem is naponta gondolunk bele ebbe, de őszinte köszönetet szeretnék mondani ez úton 

is minden ezért fáradozó kéznek! 

Ugyanis, sajnos létezik egy állandósult, (kimondott, vagy kimondatlan) feszültség Budapest 

és vidék között. A Budapestiek állítólag lenézik a vidékieket, a vidékieknek pedig valamiféle 

kisebbrendűségi érzésük van a fővárosiakkal szemben, akik ugye fenn hordják az orrukat… 

Viszont évtizedekig nagyon intenzíven élt a tudat és nem alaptalanul, hogy munkahely csak a 

fővárosban van, nagyon sok vidéki fiatal próbált és próbál ma is szerencsét születési helyétől 

távol, Budapesten. És ez a tendencia sokáig kizárólag egyirányú volt. 



Egy nagyon intenzív élmény kellett számomra is, hogy tudatosan nézzek szembe ezzel a 

gyakorlattal, mellé álljak és lehetőségeim szerint segítsem a különbségek lebontását, város 

és vidék közeledését egymáshoz. 

Ez 2005-ben történt, a vidéki gazdák, gazdasszonyok kezdeményezésére, akik az egész ország 

terített asztalára valók megtermelésének feltételeiért küzdve jöttek tüntetni a fővárosba. 

 Ennek történetnek a végén a gazdák tiszteletbeli MAGOSZ taggá fogadtak és átvehettem 

Budapest kenyerét. Ez is egy ok, amiért itt vagyok 

 

 Istent imádni 

Életet védeni 
Családért élni 
Nemzetet szeretni 
Népet tisztelni 
Országot vezetni 
Földet művelni 
AKARUNK! 
 
A fenti idézettel jött haza február 22-én este az akkor hatéves Jancsi fiam édesapjával a 
fellobogózott traktorok mellől, kipirult arccal. 
 Hídépítés történt a fővárosban február derekán a Hősök terén, ma már Magyar Gazdák 
terének is nevezik, Jégcsapok között, zsilipek nyíltak meg Budapest és a magyar Vidék között. 
Hazánk szívében ott volt egész Magyarország. 
A fővárosért, szülővárosomért, annak fejlődéséért aggódva, amit tudok cselekedve, 
természetes tisztelettel hallgattam a hírt, Budapestre jönnek a Gazdák. Nem volt osztatlan 
sikere, hisz a városiak is küzdöttek ezer gonddal: a közlekedés, munkahelyek, a fagyos szél 
már a májusi érettségi botrányok hírét fújta a diákok szemébe. 
Ment is a szóbeszéd. Mit akarnak ezek itt? Tán piknikelni jöttek? Lusták dolgozni? Ilyen és 
még durvább vádaktól volt harsány az országos média egy része. Érdekelt mi a valóság, és 
mivel közel is lakunk kinéztem hát a térre, kíváncsi voltam rá saját szememmel. 
A fogcsikorgató hidegben átkelve a Dózsa György úton példás rendben felsorakozott 
traktorok százai, a rendőröknek is tiszteletet parancsoló méltósággal sugározták a békés 
erőt. 
 
 A felállított sátrakban és környékén megteremtetett minden alapvető, higénikus létfeltétel! 
A bográcsban gőzölgött Ferenc gazda birkapörköltje. A gazdák nyílt, bár még bizalmat kereső 
tekintettel előre köszöntek a térre belépő budapestieknek. 
 
 Ez a kép fogadott hát, bizony szokatlan volt városi tömegközlekedésben elfásult 
szememnek, mely gyakran egykedvűen néz keresztül akár több száz emberen is, naponta pl. 
a metrón, villamoson. 
Felajánlottam segítségünket, mind a családunk, mind a VII. kerület, Erzsébetváros nevében. 
Mentünk is másnap kora reggel zsíros kenyeret kenni. Na ettől kezdve csodálatos folyamat 
vette kezdetét. A Főváros legkülönbözőbb pontjairól jöttek az emberek táskákkal, benne 
minden földi jó, a palacsintától a habkönnyű pogácsákig, a forró kávétól a házi levesekig. 



Farsangi időszak lévén magam is sütöttem szalagos fánkot a gazdáknak. Senki nem szervezte 
ide az embereket, jöttek naponta egyre többen, a cselekvő szeretet jegyében, és mivel az 
kevésbé harsány, jó ideig nem is foglalkozott vele az országos média.  

A jó szándékú emberek pillanatok alatt megszervezték önmagukat. Mindennap más baráti, 

polgári kör jött főzni az ebédet, ajánlották fel segítségüket a szállás megoldásoktól kezdve a 

kulturális programokig. Az idős István bácsi nagy kanna, forró teát cipelt és hogy ne kelljen 

messziről bejönnie úgy nyugodott meg, hogy vállaltuk mi hozunk benne naponta friss teát. 

Így vált szinte szimbólummá a nagy kék teáskanna. 

Jöttek óvodás, iskolás csoportok, közülük sokan most láttak először traktort, hallották első 

kézből, hogy mi különbség a paradicsom és a ketchup között. Fiaim a napi tanulás után 

traktorra ülhettek. Beszéltek velük a gazdák ízes magyar szóval, egészséges 

természetességgel. Olyan volt ez számukra, mint egy remek téli tábor. 

 Ma már felnőtt, családos emberként sem felejtik, mint én sem, mikor a böszörményi Ferenc 

gazda traktorján büszkén ülve haladtunk a térről az Országház felé… 

Pedig ez nem egy hangulatos életkép volt, se piknik, se szórakozás. A Gazdák a létükért 

jöttek küzdeni. Mert, ha egy nagyrészt mezőgazdasági profillal rendelkező ország 

vezetésében pont ezen a területen párosul a szakmai gyengeség a tudatos rosszakarattal ott 

nagy baj van. 

Márpedig akkor Magyarországon nagy baj volt! Annyira, hogy nem sokkal később, 2008-ban 

hatalmas, 20 milliárdos hitelkeret felvételére szorult a IMF-től, cserébe póráz került a 

nyakunkra és úgy nézett ki, Magyarország végleg elveszíti függetlenségét. 

 A Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormány működése idején megszűnt a 13. havi nyugdíj, 

egyúttal néhány éves átmenettel megemelték a korhatárt, a közszférában befagyasztották 

a fizetéseket, elvették a 13. havi bért, továbbá a szociális juttatások inflációs korrekcióját 

szintén leállították. 

A tüntetésből kis híján forradalom lett. Megmozdult az ország egészének igazságérzete. Hogy 

mégsem lett belőle értelmetlen erőszak, azt Márai Sándor írónál jobban én sem tudnám 

megfogalmazni: 

„Ezer éven át egy kis nép mely nagyhatalmak állandó viharzónájában él megtanulja, hogy 
egyetlen kötelessége van önmagával és a világgal szemben: megmaradni. Túlzással, 
igazságtalansággal, méltánytalansággal, vad indulatokkal, kegyetlenséggel lehet hódítani, 
megmaradni csak méltányossággal, türelemmel és arányérzékkel lehet. Nem él még egy 
nép a Duna medencéjében, melynek történelmi arányérzéke oly fejlett, oly öntudatos 
lenne, mint amilyen mértékben a magyar rendelkezik a megmaradás törvényének 
legfontosabb képességével.  
A magyar soha nem volt politikai gyújtogató a világban. Nem szerezni akart – ismételjük el 
nem fáradó makacssággal, mert ez az igazság -, hanem megtartani.” 
 
Ezt az erőt éreztem én a gazdáknál és vezetőiknél! 
Ez az erő azonban nem állt meg a diagnózis felállításánál.  



Hála Istennek, az emberek döntöttek és 2010-től új kormánya lett Magyarországnak. És talán 

nemzetközi szinten sem hitték, sőt voltak, finoman szólva ellendrukkerek is bőven, mégis 

Orbán Viktor kormánya felvette a küzdelmet a hanyatlás tendenciájával és rendbe rakta 

hazánk gazdasági helyzetét.  

2013-ban fizettük vissza az IMF-nek a hiteltartozás utolsó, mintegy 1.5 milliárd eurós tételét. 

Ezt az időszakot jól ismerem, országgyűlési képviselőként aktív közreműködője voltam 

ennek, az Új Alaptörvény megalkotásának, az arra épülő törvényhozási folyamatnak. 

Azóta úgy érzem, hogy csökkent, ha nem is szűnt meg teljesen a szakadék város és vidék 

között. Az az elv, hogy a szabad mozgás és választás mellett, a vidék felemelése lehetőséget 

adjon a fiatalok helyben történő boldogulásához, már oldja a feszültséget. 

Magyarország mára elérte, hogy az 5. legesélyesebb ország legyen a nők munkavállalási 

helyzetét tekintve. 

Az Országszerte létrehozott mintegy 67 Női Információs központ, mely helyspecifikusan 

segíti a nők munkaerőpiacon való elhelyezkedését, az „Esély otthon” pályázat, a Nők 40 

program, az Európában egyedülálló családpolitikai intézkedések, a Kárpát-medence és a 

diaszpóra számára is szóló Köldökzsinór program, a Babakötvény, hogy csak néhány 

intézkedés példaként, mind, mind segíti felemelkedni az ország egészét és hátszelet ad 

ahhoz, ha az egyébként sok munkát igénylő fejlődés szándéka és felelőssége megvan az 

emberben.  

Nemcsak kívülről látom ezt és nem a levegőbe beszélek. Képzeljék el, Budapesten 

nevelkedett hét gyermekünkből éppen öten költöztek vidékre, alapítottak fiatal 

értelmiségiként családot az ország különböző településein. Balázs fiam a debreceni példa. A 

főváros közepén, egy elit budai gimnáziumban tett érettségi előtt állva, határozott 

elképzeléssel ált elénk: Ő pedig Debrecenbe vágyik és felvételizni akar az Agrártudományi 

Egyetem vadgazda mérnöki karára. Mit tehettünk egyebet, a sikeres felvételi után szépen 

leköltöztettük őt a kollégiumba. Még a tanulóévek alatt önszántából kiköltözött egy halápi 

tanyára dolgozni. rengeteget tanult belőle és azt mondta, soha nem érezte magát olyan 

egészségesnek, mint akkor. Most is tart a szerelem Debrecen iránt, sőt megtestesült egy 

gyönyörű debreceni feleségben és mostanra egy kicsi fiúban is! 😊 

 Összetartani és megtartani ez a dolgunk. Egymást és értékeinket. Városnak és vidéknek. 

Mindenkinek a maga helyén, nem feledve, hogy közös a vérkeringésünk, és ennek motorja a 

cselekvő szeretet. Ez volt a kisugárzása a Gazdák terének is akkor a dermedt télben. Hiszen 

mi pestiek segíteni mentünk, de rengeteget kaptunk egészséges derűből, józan 

bölcsességből, köszönet érte. 

A három hét végére 12 kosárral gyűlt össze nem csak a finom falatokból, hanem abból a 
történelemformáló lelki töltetből is, ami Budapestet és a magyar vidéket ott összekapcsolta. 
Ezt érezhették meg saját gyermekeim is. 
 Külön megbecsülés és köszönet illeti minden gazda feleségét, lányát, vagy édesanyját, 
amiért küzdőtérre engedték a ház urát, míg otthon sem volt könnyű nélkülözni a családfőt. 



 Küzdelemre, a nők ösztönző erejére azóta és folyamatosan óriási szükség van, mert a 
magyar föld lelkünk része, gyermekeinkkel nem csak kóstoltatni szeretnénk gyümölcseit, a 
„szóló szőlőt, mosolygó almát, csengő barackot”, hanem táplálni őket velük. 
Sőt, ennél többről is szó van. Az egészséges ételek előállítása mellett, születendő 
gyermekekre van szükség, akiket mindezzel táplálni lehet és felnőve ők művelhetik azt 
tovább. 
Épp ennek súlyos hiánya emészti most Európát, mert sokáig kényelmesnek tűnt a fejlett 
nyugat számára a természetes születések hiányát vendégmunkásokkal pótolni. A rövidtávú 
érdekekből túlzottan befogadóvá vált országok ezzel egyidőben fokozatosan, de biztosan 
elveszítették egészséges immunrendszerüket. A most előttünk tornyosuló népvándorlás 
problémájára igen lassú reakcióidővel, sok-sok emberáldozattal a hátuk mögött még most is 
csak óvatosan reagálnak és alighanem későn. 
 A schengeni szabályok értelmében legálisan megépített kerítés és a magyar rendvédelmi 

szervek által sikeresen védett Magyarországon a nők, érzékenységükből és 

rátermettségükből fakadóan az otthonok folyamatos érzelmi védelmével, a családi kohézió 

erősítésével komolyan hozzá tudnak járulni az előttünk álló, a választási kampány időszakát 

egyébként, sajnos úgy tűnik, jóval meghaladó, küzdelmekhez.  

És erre mi nők igenis képesek vagyunk, a rátermettség különösen jelen van a magyar 

lélekben. Ebben erősít bennünket is a V4-ek országainak szövetsége, ebben kell erősítenünk 

egymást, nekünk nőknek, tanulni, fejlődni saját szakmánkban és az élet iskolájában egyaránt. 

És amíg van szívünk és állnak mellettünk bátor férfiak, amíg születnek gyerekek, akiknek 

merjük átadni az értékeinket, ameddig vannak működő családok, ameddig van bennünk 

életösztön és cselekvő szeretet, mely képes oldani a közönyt, általa országszerte egyre több 

ember kapcsolódhat be a közös vérkeringésbe, addig biztos, hogy nem csak jogunk, de erőnk 

is lesz megmaradni, sőt nagy mértékben fejlődni Európa szívében.  

Tiszta szívvel hiszek ebben. 
 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

 
 
 


