
 

 

2020. október 20. / Nagyoroszi 

Batthyány-Schmidt Margó köszöntője 

 

Szeretettel köszöntök valamennyi jelenlévőt, akik megtiszteltek bennünket és elfogadták 
meghívásunkat mai programunkra!  

Szeretettel köszöntöm a ténylegesen itt lévő Közönséget és Közösséget!  

Érdekes két szó: közönség és közösség. Egyetlen betű csupán a különbség, mégis az utóbbi sokkal 
mélyebb jelentéssel bír: a közös cél érdekében végzett együttes tevékenység, aktivitás, „együtt 
működés” van benne.  

Rendhagyó ez a köszöntés több szempontból is: 

Méltathatnám e jeles napot, hiszen 2007-ben az ENSZ Közgyűlése hívta életre a vidéken élő nők 
világnapját, és minden évben október 15-én erre hívjuk fel a figyelmet. 

Hangsúlyozhatnám, hogy alapvetően nem kedvelem a világnapokat, mert minden nap tesszük a 
dolgunkat: egyénként, anyaként, nőként, egymást elfogadó emberként kisebb-nagyobb közösségek 
tagjaiként. Nem kedvelem, de a mai információáradatban szükség van egy-egy fontos megállóra, 
emlékeztető/figyelemfelhívó táblára, amely az igazán fontos értékekre hívja fel a figyelmet: ilyen a 
vidék és a nő is, külön-külön és együtt, kontextusban is. Anya és föld. Anyaföld. Földanya. Ki-ki szője 
tovább a magyar nyelv szépséges varázsát, kinek mit jelent külön-külön és együtt.  

Kiemelhetném, hogy a vidék, mint társadalmi, gazdasági és kulturális rendszer a mindennapi élet 
alapjait teremti meg annak a Magyarország lakosainak 40 %-ának a szerepvállalásával, akik a 
mezőgazdaságban és az ahhoz tartozó ágazatokban dolgoznak, vidéken élnek. Munkájuk gyakran 
nehéz fizikai tevékenység, amiért nem mindig kapják meg a méltó elismerést.  

Utalhatnék arra, hogy  a Magyar Női Unió idén hatodik alkalommal rendezi meg vidéki 
programsorozatát, sorolhatnék statisztikákat, mutathatnék ábrákat: hányan vettek részt a 
programjainkon, hogy tudtunk együttműködni, milyen változást hozott az Önök/Ti életetekben az 
MNU jelenléte, stb.  

Emlékeztethetném Önöket/Titeket magunkat arra az 5 sarokkőre, az alapértékeinkre - Hit, Család, 
Nemzet, Anyaföld, Közösség -, amelynek mentén a Magyar Női Unió céljait, üzeneteit megfogalmazta 
és tevékenységét végzi sok-sok éve. Örökérvényű értékek ezek, melyek nekünk itt magyaroknak Közép-
Európában segítenek túlélni, élni. 



Most mégsem ezt teszem.  

Mégpedig azért nem, mert más ez az időszak: máshol van a hangsúly, a fókusz. Egy fontos közös célt 
látok, melyért tudásunk, tehetségünk, kompetenciánk, erőforrásainak függvényében tenni akarunk. 
Tesszük ezt most is éppen – egymással, egymásért. 

Szeretnék idézni egy számomra fontos idézetet, a hozzáállás - hit-hála egymást kiegészítő és feltételező 
összefüggésében: 

 „Ha megváltoztatom a gondolkodásomat, azzal megváltozik a valóságom.”- az idézet egy amerikai 
agykutató, bestseller írótól - Dr. Joe Dispenzatól - való. 

Amikor március közepén önkéntes visszavonulásra kényszerültünk, a kezdeti nehézségek után magam 
sem gondoltam volna, hogy idővel olyan kérdéseket teszek majd fel, mint a „Miért lehetek hálás vagy 
milyen változást hozott az életembe az elmúlt időszak?”  

 Kíváncsi vagyok, hogy Ti/Önök – az MNU tagjai, meghívott előadóink, a közönségünk, a közösségünk, 
lányok, nők, asszonyok – hogyan értelmezitek ebben a helyzetben a hálát, mi az a változás az elmúlt 
fél évben az életetekben, amiért leginkább hálásak vagytok? 

(Legyen ez egy kérdés/kérés erre a napra, melyre ebbe a kis urnába dobjátok be a válaszaitokat!) 

Az ausztrál őslakosok úgy tartják, a „Föld új dala” kezdődik, és egy idős bennszülött történetével 
mutatnak rá a változások értelmezésére: 

 „…egy híres bánya állt ott, ahol felnőttem. E köré építették magát a várost, gyermekkoromban 
szakadatlan folyt a termelés. Mire az unokáim megszülettek, addigra az ásványkincsek kimerültek, így 
a bánya és a terület elveszítette eredeti funkcióját. Nekünk – környéken élőknek – döntést kellett 
hoznunk: vagy tovább állunk, vagy megváltoztatjuk korábbi életvitelünket és felfedezzük a helyben rejlő 
egyéb lehetőségeket.” 

Számomra a válasz egyértelmű: nekünk is - egyénként és közösségként egyaránt – döntést kell hoznunk 
– akár naponta többet is kicsi és nagy dolgokban - a kihívásoknak megfelelően változtatni kell korábbi 
életünkön, életvitelünkön, szokásainkon, hozzáállásunkon. 

Én ugyanott élek, ugyanabban a közösségben, ugyanazokat a tevékenységeket végzem, mégis változást 
érzékelek magam körül. Talán a hitem lett erősebb, és például az élet egyszerű pillanatait is 
ajándékként élem meg: a reggeli imától az esti hálaadásig. 

Valódi hálát érzek most is: az MNU közösségéért - az emberi kapcsolódásokért. Azért, ahogyan segítjük, 
támogatjuk egymást és a környezetünket. Ahogyan – nap, mint nap – újra szövetségre lépünk 
egymással.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Picit visszatérek köszöntőm elejére, mert tényleg valódi relevanciája van annak, hogy itt lehetünk: 
hálás vagyok, hogy egy számunkra ismeretlen időszak, kihívás után - alatt - itt lehetek 
Kalocsán/Tolnán/Nagyorosziban, és személyesen köszönthetlek valamennyiőtöket/valamennyiüket.  

Hosszú időszak van mögöttünk, ami nagyon sok mindenre tanított bennünket. Nem akarom 
részletezni, hiszen sokszor, sok helyen elhangzottak már fontos üzenetek. A mélységét mégsem lehet 
elégszer hangsúlyozni: mégpedig az összefogás erejét. Azét az összefogásét, amellyel egy jó cél 
érdekében egyénként, bármilyen kisebb nagyobb közösség tagjaként együtt tudunk haladni. 

Az MNU a koronavírus járvány idején is tette/teszi a dolgát, nem álltunk és nem állunk le, 
folyamatosan dolgozunk azon, hogy ebben az embert és emberiséget próbáló helyzetben is tudjuk 
segíteni embertársainkat különös tekintettel a Nőkre. 

Igyekeztünk úgy kialakítani programjainkat, hogy azok egymást kiegészítve egymásra épülve tényleges 
segítséget nyújtsanak életünk valamennyi területén szem előtt tartva a testi-szellemi-lelki egészséget, 
egységet. 

Számtalan kampánnyal, előadással, gyakorlati segítséggel támogattuk nőtársainkat – a tavaszi időszak 
alatt elsősorban online formában. 

- ilyen volt a Nő ezer arca című sorozatunk 
- emellett Facebook-on is elérhetővé tettük e-learning anyagainkat 
- és odafigyeltünk a testmozgásra a FB-ra felkerült Corway köredzés programunkkal. 

Igyekeztünk – a kialakult helyzetre azonnali válaszként - gyakorlati segítséget is nyújtani: 

- a Magyar Piacszövetkezettel közösen elindult a Vidék Házhoz Jön programunk is, melynek 
keretében magyar gazdálkodók egészséges termékeit juttattuk el kiszállítással a termelőktől a 
házak kapujáig segítve a magyar termelőket valamint a karanténban lévőket 

- szintén a Magyar Piacszövetkezettel közösen elindult májusban a nagysikerű, minden 
szombaton változatos gasztronómiai programokat is kínáló Autós Termelői Piac 

- a hiteles kommunikáció mindenkor, minden helyzetben rendkívül fontos, ezért a "Mit kell 
tudni a COVID-19-es vírusról?" című sorozat keretében négy kisfilm segítségével felvilágosítást 
adtunk a betegségről tanácsadással együtt. Most együttlétünk alatt fogjuk bemutatni a sorozat 
ötödik részét. 
 

„Mindent senki sem tudhat. Ha mindent tudsz, akkor semmit sem tudsz.”  

Mit jelent ez az idézet? Tudásmegosztást. Egymás között, egymás felé, egymásnak: vertikálisan és 
horizontálisan: kicsi a nagynak, idős a fiatalnak és fordítva, bölcsebb a tapasztalatlanabbnak, a múlt 
tapasztalatait felhasználva a jelenkor kihívásaihoz alkalmazkodva és a jövő felé tekintve. Hittel, 
bizalommal, hálával.  

 

 

 

 

 



Akik ma itt jelen vannak, mindnyájan hozzájárultunk/hozzájárulunk nemcsak a mai nap programjához, 
hanem az elmúlt hónapok sikeres együttműködéseihez.  

Szeretném ezt megköszönni Önöknek/Nektek! 

Akik hitükkel, erejükkel, bizalmukkal mellettünk álltak és állnak legyen szó egy-egy hosszabb időszakot 
átívelő projekt vagy egy kisebb - akár napi - feladat megvalósításáról. Felemelő és megnyugtató 
megtapasztalni ezt a fajta hitet, bizalmat, együttműködést.  

Egy idézettel kezdtem, szeretném is azzal zárni: 

„Az emberek sokkal boldogabbak és egészségesebbek lennének, ha tudnák, hogyan lassítsanak, és 
hogyan éljék meg a pillanatot.” 

Kívánom, hogy tudjunk picit mindannyian belelassulni ebbe a néhány együtt töltött órába, hogy meg 
tudják/tudjátok/ tudjuk élni az együtt töltött pillanatot. 

Hittel, bizalommal, hálával. 

 

Jó szórakozást kívánok Mindnyájunknak a mai nap programjához! 

 

 

Batthyány-Schmidt Margit 

2020. október 20. 


