ÖSSZHANGBAN

Szerkesztette Bodoczi Annamária és Csóti Emese.
A kiadványt Könczey Elemér tervezte és Fazakas Botond tördelte.
Készült a Kolozsvári IDEA nyomdában, igazgató Nagy Péter.
Kiadja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Nőszervezete.
Készült a Nőszervezett II. Országos Küldöttgyűlésére.

ÖSSZHANGBAN
Sz
eretünk összhangban lenni: családtagjainkkal, barátainkkal,
kollegáinkkal, ismerőseinkkel, közeliekkel és távoliakkal
egyaránt. Felismerni, hogy nagyon sokszor ugyanazok
a dolgok, kérdések, dilemmák foglalkoztatnak másokat is, mint
bennünket. Tudatosítani, hogy minden kérdésre sokkal egyszerűbb
a válasz, ha kérdezünk, ha válaszolunk, egyáltalán: ha beszélünk róluk.
Függetlenül attól, hogy hol élünk: Szatmáron vagy Szebenben, Déván vagy
Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön vagy Zsilvásárhelyen, jó egy közösséghez
tartozni, amely a maga során egy nagy család tagja. Így jövünk lassanlassan rá arra, hogy mennyi közös pont van látszólag teljesen párhuzamos
életekben, hogy milyen könnyen magunkra ismerhetünk mások
történeteiben. Mindezt felismerve kerülhetünk összhangba egymással és
végső soron önmagunkkal.

Kolozsvár, 2014

Kedves
olvasó!

A
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Romániai Magyar Demokrata Szövetség történetében mérföldkőnek
számított a 2013 májusában megtartott Kongresszus. Ez volt az az esemény, ahol alapszabályzatba foglaltuk a Nőszervezet létrehozásának
lehetőségét.
Azóta eltelt közel másfél év, és nem kis munkával egy olyan szilárd alapokra
helyezett struktúrát sikerült kiépítenünk, amelynek szerepe a Nőszervezet jövőjét hivatott biztosítani. Egyéves távlatból azt mondhatom, hogy a területi és
a megyei, illetve ezeken belül a helyi szervezeteink megalakulása sajátos erőt
és egyedi színvilágot hozott a Szövetség mindennapjaiba.
Meggyőződésem, hogy a Nőszervezet megyei, területi és helyi szinteken
gondoskodó szeretettel, odafigyelő törődéssel és mesteri leleményességgel
kezdte el önálló, a magyar közösségek igényeire épített tevékenységét, és
szőtte át a településeink életet. A lelkesedés, a fáradtságot nem ismerő tenni
akarás, a melengető mosoly jellemezte és jellemzi szervezeteink mindennapjait. Annak ellenére, hogy a dolgos hétköznapok időnként akadályok leküzdését
teszik szükségessé, újabb és újabb lehetőségeket tudunk találni arra, hogy felpezsdítsük közösségeinket és bevonjuk tömbben és szórványban elő magyar
családjaink tagjait.
A Nőszervezet keretet teremt nekünk arra, hogy hallassuk hangunkat,
elmondjuk véleményünket, és arra is, hogy hangsúlyosan jelen legyünk a

döntések meghozatalának folyamatában. Másfél éve szervezetként is részt
veszünk közösségünk mindennapjaiban. Eddig is ott tevékenykedtünk, de sok
esetben nem is tudtunk egymásról. Hivatásunkkal és tetteinkkel kiegészítjük
azt a munkát, amelyet a Szövetség már 25 éve folytat értünk, romániai magyarokért. Összhangban vagyunk magunkkal és környezetünkkel, hiszen jelenlétünk a legkisebb településen is egésszé alakítja az RMDSZ munkásságát. Széles
körű programjaink megelevenítik a közösségi életet, megszemélyesítjük azt,
és ettől válik a Nőszervezet példaértékűvé.
A minden romániai magyar érdekeit képviselő RMDSZ szerves részeként és
a történelmi egyházaink nőszövetségeivel együttműködve tesszük a dolgunk.
Célunk megőrizni, építeni és megszilárdítani mindazokat az értékeket, amelyek szabad, boldog, magyar jövőt biztosítanak mindenki számára itthon,
szülőföldünkön.
Kiadványunk, amelyet most Ön kezében tart, nem egy szokványos tevékenységi beszámoló. Sokkal inkább az elmúlt időszak megvalósításainak
személyes értelmezései, 14 nő egyéni történetének, benyomásának és vallomásának szemszögén keresztül hivatott felmutatni eredményeinket.
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazon nőknek, akik fáradtságot
nem ismerve vállaltak és cselekedtek Nőszervezetünk megalakulása és fejlődése érdekében. Bízom abban, hogy közös, merész álmainkat kellő önzetlen
szeretettel, bölcsességgel és felelősségtudattal fogjuk valóra váltani.
Kívánom, hogy haladjunk a kijelölt utunkon a Gondviselő áldásával.

Biró Rozália,
az RMDSZ Nőszervezetének elnöke
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Kedves
Hölgyek!

Ö

römömre szolgál, hogy az RMDSZ Nőszervezetének második küldöttgyűlését köszönthetem. Nagyra értékelem, hogy megalakulásukat követően egy jól felépített szervezeti struktúra mellett jelentős lépéseket
tettek azért is, hogy az RMDSZ Nőszervezete Erdély, Románia határain kívül
is elismerésre tegyen szert, és az Európai Néppárt teljes jogú tagjává váljon.
Kérem, fogadják gratulációimat mindezért!
Megtisztelő volt számomra az, hogy az RMDSZ Nőszervezetének elnökségével találkozhattam ez év januárjában az Európai Parlamentben, Brüsszelben.
Találkozásunk megerősítette bennem azt, hogy Önök, hölgyek tele vannak
lendülettel, tenni akarással, kitűzött céljaik vannak, eredményt akarnak elérni,
és elképzelésük van a nő szerepéről a közéletben, társadalomban, politikában,
családban és a munkahelyen.
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Az elmúlt év során az RMDSZ Nőszervezete aktívan részt vett az Európai
Néppárt Nőszervezetének munkafolyamataiban, jelen volt eseményeinken,
és minden alkalommal értékes javaslatokat és ötleteket fogalmazott meg,
amely minden bizonnyal az Európai Nőszervezet befolyását erősíti az Európai
Néppártban.
Biztos vagyok benne, hogy az RMDSZ Nőszervezete jelentős szerepet vállal
a romániai magyar közösség megerősítésében.
Kérem, hölgyeim, továbbra is folytassák munkájukat – ahogy eddig is tették – az európai értékek mentén, Európa, közösségük, a közélet, családjuk és
gyermekeik közös érdekében.
Sikeres küldöttgyűlést kívánok,
dr. Doris PACK,
az Európai Néppárt Nőszervezetének elnöke
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Kéz a kézben összefogva megtaláltuk
egymást, és egymásban önmagunkat
Boldogságot és örömöt
kaptam a Nőszervezettől.

Sz
6

ámomra a Nőszervezet olyan, mint az
eltévedteknek az oázis a sivatagban, a
fuldoklónak a víz felszíne és a levegő.
Mindez túlzásnak is minősíthető, de megalapozott. 16 évvel ezelőtt költöztünk családommal
Csíkszeredából Dévára. Nehéz éveket éltünk át,
majdnem senkit sem ismertünk, magunk mögött
hagytuk szüleinket, testvéreinket, és boldogulnunk kellett a szórványban. Idővel kialakult a baráti körünk, akik elfogadtak bennünket, de valami
mégis mindig hiányzott.
Sokat foglalkoztatott az a gondolat, hogy mi
az én életcélom. Szerettem volna hasznos dolgokra fordítani energiámat. Gyerekkoromtól arról
álmodoztam, hogyan segíthetnék másokon.

ALBERT GABRIELLA
Déva

Amikor megalakult a Hunyad megyei Nőszervezet, megkérdezték tőlem: szeretnék-e bekapcsolódni ennek tevékenységébe. Először egy
kicsit félve, bátortalanul néztem a dolgok elé,
de olyan emberekkel kerültem kapcsolatba, akik
elfogadták és támogatták ötleteimet, segítettek valóra váltani őket. Ennek eredményeként a
Nőszervezet lebonyolította az Ép testben ép lélek
egészségügyi nevelési programot a középiskolások számára.
Boldogságot és örömöt kaptam. A legszebb az
egészben az, hogy annak ellenére, hogy kevesen
vagyunk, kéz a kézben összefogva megtaláltuk
egymást, és egymásban önmagunkat.

Együtt sokkal
erősebbek vagyunk

MESTER IBOLYA
Szászrégen

A

Nőszervezet által lebonyolított programsorozatból ez idáig talán a Mosolygó karácsony nyújtott olyan élményt számomra,
amelyet követően több megfontoltsággal és
bölcsességgel tekintek a világra.
Megtanított„ arra, hogy ebben a rohanó
világban jobban oda kell figyelnünk egymásra,
több segítséget kell nyújtanunk felebarátainknak,
és felhívta a figyelmünket arra is, hogy ne ítélkezzünk elhamarkodottan.
Tavaly karácsony előtt járunk. Az ünnep hangulatában mindenki enged a hétköznapi lótás-futásból,
kedvesebbek vagyunk egymással, segítőkészebbek.
A fiamat vinném haza az óvodából egy megszokott
délután, amikor kissé bosszankodva veszem tudomásul, hogy egyik óvodástársáért nem jön senki.
Így hát fogom a két „rosszcsontot”, és hazaballagunk. Másnap eljött egy néni a fiam társáért, de
megkért, kísérjem haza újból a fiúkat. Hosszú ideig
zavart, hogy a szülő nem viszi el a gyerekét, és ezt

felelőtlenül más anyukára hagyja. Mindezt addig
gondoltam így, amíg a Nőszervezet tagjaként a Mosolygó karácsony program keretén belül épp ennek
a családnak készítettem ajándékot.
Akkor döbbentem rá, hogy elhamarkodottan
ítélkeztem, a tények ismerete nélkül: a családban
hét gyerek van, a nagyapa neveli őket, míg a néni,
aki a nagyapa testvére, azért kérte folyamatosan
a segítségem, mert ez idő alatt a szegénykonyhára ment ebédért a gyerekeknek.
A Nőszervezet karácsonyi programja közelebb
vitt azokhoz az emberekhez, akik között nap mint
nap élek, és akikről nem tudtam, kik ők, és mivel
kell a hétköznapokban szembenézniük. Megtanultam segítséget kérni és segítséget nyújtani, hiszen
ha tenni akarunk valamit, azt közösen kell tennünk, hiszen együtt sokkal erősebbek vagyunk.
Köszönöm, hogy részese lehetek ennek a közösségnek, munkámmal pedig talán tenni tudok
valamit egy szebb és jobb világért.

Megtanultam segítséget kérni
és segítséget nyújtani, hiszen
ha tenni akarunk valamit,
azt közösen kell tennünk. 7

A valahová
tartozás
öröme
VÁNTSA JUDIT
Kézdivásárhely

Sz

ámomra az RMDSZ Nőszervezete elsősorban végtelen lehetőségeket jelent.
Személyisége révén mindenki hozzátesz
ehhez valamit, de ugyanakkor megkapja azt is,
amire a legjobban szüksége van: a valahová tartozás örömét, a meghallgatást. Itt új ismeretségek,
barátságok alakulnak ki, az együtt töltött idő minden esetben minőségi. Mindenre kapunk választ
és megoldást, így helyükre kerülnek a dolgok.
Elég egy jó ötlet, egy kezdeményezés, egy jó cél,
és beindul a gépezet. Sokan vagyunk: akik tenni
akarunk, akik segíteni szeretnénk, akikkel együtt
kitaláljuk és megvalósítjuk a terveinket!
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Sokan vagyunk: akik
tenni akarunk, akik
segíteni szeretnénk,
akikkel együtt kitaláljuk
és megvalósítjuk
a terveinket!

Az elkezdett
munkát
folytatni kell
DOMOKOS MELINDA
Brassó

Szükség van
a Nőszervezetre,
és azt a munkát,
amelyet elkezdtünk,
teljes erőbedobással
kell folytatnunk.
Egy nem várt állásajánlatot
kaptam. Örülök, hogy
a Nőszervezet nyújtotta
ezt nekem.
			

BALÁZS ORSOLYA

A

Brassói Nőszervezet megalakulását
követően nem sokkal, egy teadélutánon
feladatainkról beszélgettünk. Természetesen külön kitértünk mindazokra a kérdésekre,
gondokra, amelyekkel a közösségünk nap mint
nap szembesül. Így derült ki, hogy egyik iskolánk
német nyelvtanárt keres. A teadélutánon történetesen jelen volt Balázs Orsolya német szakos
oktató, aki munkahelyet keresett, és aki azóta is
német nyelvet oktat abban az iskolában.
Úgy gondolom, ezek az élmények, pozitív
eredmények csak azt igazolják, hogy szükség van
a Nőszervezetre, és azt a munkát, amelyet elkezdtünk, teljes erőbedobással kell folytatnunk.
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Vállalni a feladatokat,
szívvel-lélekkel
eleget tenni
a kihívásoknak

A

közösségi élet gyerekkorom óta szerves
része a mindennapjaimnak. Szórványban nőttem fel, gyakran megesett, hogy
édesanyám, aki tanítónőként végezte a közösségépítő munkát Máramaros megyében, magával vitt
olyan rendezvényekre, ahol színjátszó csoportja
vagy tánccsoportja lépett fel. Gyakorlatilag azt is
mondhatnám, belenőttem a közösségépítő munkába. Középiskolás éveim alatt természetes volt
számomra az, hogy a zilahi kulturális és közösségépítő munkában is részt veszünk, zenetanárunk
akkor kezdte el szervezni a Nemzetiségi Fesztivált, lelkesen segítettünk a plakátragasztástól
a vendégek fogadásáig.
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Mindig lesznek olyan
nők, akik a szívükkel
látva felelősséget tudnak
vállalni a közös célokért.

CSATLÓS ERZSÉBET ZSÓFIA
Déva
Nem véletlen, hogy már tanítói pályám kezdetén lelkesen vetettem bele magam a hasonló
tevékenységekbe, Hunyad megyében is, ahova a
sorsom hozott. Hamar rájöttem, hogy az RMDSZ
égisze alatt hatékonyan tevékenykedhetek, és bár
előtérbe soha nem kerültem, a háttérmunkában
mindig szívesen részt vettem.
Örömmel üdvözöltem a Nőszervezet megalakulását, hiszen a környezetemben számos olyan
aktív és elszánt nőt ismerek, akikről tudom, hogy
teljes erőbedobással támogatják a közösségépítő
tevékenységeket. A Nőszervezet megalakulása óta tapasztaltam, hogy összekovácsolódott
csapatunk: a tenni akaró nőkből, akik örömmel
vállalják a feladatokat, és szívvel-lélekkel tesznek
eleget a kihívásoknak. Ha meg is fogalmazódott
bennem eddig a kétség, hogy van-e értelme a
munkánknak, a Nőszervezet csapatához tartozva
eloszlott minden aggodalmam. Most már biztosan
tudom, hogy a munkánknak van értelme, mindig
lesznek olyan nők, akik a szívükkel látva felelősséget tudnak vállalni a közös célokért.
Köszönöm ezt a Nőszervezetnek!

Nem vagyunk
egyformák, de
pont ez kovácsol
bennünket egy
sokszínű, lendületes
közösséggé
DANCIU NICOLETA
Zsilvásárhely

M

agyarnak lenni Romániának egy olyan
részén, ahol nagyon kis arányban élnek
magyarok, nem könnyű feladat. Sokszor
nem vagyok elég bátor ahhoz, hogy megszólaljak magyarul, és mindez azért van így, mert nem
vagyok biztos abban, hogy helyesen beszélek.
A Nőszervezet megalakulása óta úgy érzem, sokkal jobban beszélek magyarul, erőt és segítséget
nyújtott abban, hogy bízzak képességeimben,
és merjem elmondani ötleteimet azon a nyelven,
amely az anyanyelvem. Nem vagyunk egyformák,
de pont ez kovácsol bennünket egy sokszínű,
lendületes közösséggé.

A Nőszervezet erőt
és segítséget nyújtott
abban, hogy bízzak
képességeimben.
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Higgadtan
orvosolni
a gondokat
SZÉKELY KATALIN
Nagysármás

A
12

Nőszervezet megalakulása óta, úgy érzem,
megtaláltam a helyem környezetemben.
Egy közösségért tenni kell: ez elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki jól érezhesse magát
benne. Közösen, együtt, segíteni az embertársainkon. Nőkként mindig összetartást szorgalmazunk családban és közösségben egyaránt, ezért is
van szükség a mi tevékenységünkre. Empátiával,
megértéssel kell viszonyulnunk környezetünkhöz,
a gondokat higgadtan kell orvosolnunk.
Erőteljesen hangot kell adnunk véleményünknek, és tennünk kell a fiatalokért, idősekért egyaránt. Ehhez biztosít nagyszerű keretet a Nőszervezet.

Nőkként mindig
összetartást
szorgalmazunk
családban és
közösségben
egyaránt.

A XXI. századi
erdélyi magyar
nő családban,
szakmában sikeres
A Sikeres Nők Iskolája lebontotta
azt a tévhitet, amely a társadalom
elvárásainak tükrében alakult
ki bennünk a sikerről.
SZABÓ KATALIN
Csíkszereda

M

ilyen egy sikeres nő? Vezető pozíciót tölt
be munkahelyén, megingathatatlan döntéseket hoz, boldog családanya, otthon
finomakat főz, sportol, és ápolt? Mindezeket a
jellemvonásokat kell tökéletesen összeegyeztetni,
hogy sikeresnek tartsuk magunkat? Ki Erdélyben
a sikeres nő? A Sikeres Nők Iskolája című programsorozat, amelynek egyik állomása Csíkszeredában
volt, ezekre a kérdésekre választ keresve lebontotta azt a tévhitet, amely a társadalom elvárásainak tükrében alakult ki bennünk a sikerről.
Csíkszerdában hallottam először a Sikeres Nők
Iskolájáról. Rögtön feltettem a kérdést magamnak

ezt követően, igaz, kissé szkeptikusan: „Ki Erdélyben a sikeres nő?” És kíváncsi lettem.
Így érkeztem meg az előadássorozatra. Valóban jó döntés volt. Jó volt ott lenni és részesévé
válni egy olyan közösségnek, amely őszintén
inspiráló, a szó minden értelmében! Személyes
történetek által megtapasztaltuk a bátorság, a
kitartás, a kudarcok fölötti győzelem örömteli
élményét. Igen, lehet a 21. században az erdélyi
magyar nő sikeres a saját szakmájában, a családi szerepkörök betöltése mellett is. Igen, mi nők
ezt tudjuk, a megerősítés viszont mindig jól jön!
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Nagyon sok tervet,
kezdeményezést
kell valóra váltani
BACIO MÁRIA TÜNDE
Bihardiószeg

A
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Bihardiószeg körzethez tartozó településeken sorra alakultak meg tavaly év végén
a helyi nőszervezetek. Mindenhol nagy
örömmel fogadták és aktívan kapcsolódtak be
a szervezetbe. Az alakuló üléseken már röpködtek a jobbnál jobb ötletek, megvalósításra váró
tervek. Mindannyian bíztunk benne, hogy ezek
előbb-utóbb meg is valósulhatnak. Összefogással
ez így is lett. Alakulásunk óta minden programunk
azt erősítette meg bennünk, nőkben, hogy fontos
része vagyunk a társadalomnak. A helyi nőszervezetek által megszervezett programok vitathatatlanul közösségformáló jelentőséggel bírnak,
legyen az egy időseknek szervezett teadélután,
egy bál vagy akár adománygyűjtés. A hozzám legközelebb álló tevékenységünk talán a Bihardiószegen szervezett adventi délután, ami már előrevetí-

tette a karácsony hangulatát. Ez meghitt alkalmat
teremtett gyermeknek és felnőttnek egyaránt,
hogy ünneplőbe öltöztesse szívét a közelgő
ünnepre. Nagyon sok terv, kezdeményezés van
papírra vetve, és bízunk abban, hogy közös erővel
ezek nagy része a közeljövőben meg is valósulhat.

Programjainkkal
magyar közösségeinket
formáljuk.

Minden nőnek
szerepet kell
vállalnia a tágabb
környezetében is
MÁTYÁS CSILLA
Szeben

A

z én történetem egy kis csapatépítő
tréningről szól, amely egyben volt tapasztalat, megismerés és fejlődés számomra.
Szebenben folyamatosan a magyar rendezvényeket kerestem és látogattam el mindezekre, hiszen
mindenki tudja: szórványban a magyar közösségi
élet a megmaradás lételeme. Ekkor hallottam a
helyi Nőszervezet által szervezett csapatépítő
tréningről. Megtetszett az ötlet, jelentkeztem, és
kíváncsian vártam a kezdést. A képzés két napot
tartott, és itt rengeteg tudásra, ismeretre tettem
szert. A sok személyiségfejlesztő és csapat-összekovácsoló feladat révén egyre több embert ismertem meg, és egyre több élménnyel gazdagodtam.
Leginkább az erősödött meg bennem, hogy minden nőnek szerepet kell vállalnia a tágabb környezetében is, nemcsak otthon a családban. Fontos,

hogy részt vegyen a közösség életében, szóljon
bele abba, ami nem közömbös számára, ha úgy
érzi, hogy oda tudja tenni szívét és lelkét.

…szórványban
a magyar közösségi
élet a megmaradás
lételeme.
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Sikereink összeková
csolták csapatunkat

A

z elmúlt két-három év meghatározó változásokat hozott életemben, szakmai és személyes téren egyaránt. A tenni akarási vágy
hatalmas erővel működött bennem, úgy éreztem,
hogy nagyon sok felhasználatlan energiám van.
A munkám, amelyet addig boldogan végeztem,
egyre inkább kevésnek bizonyult, éreztem, változtatnom kell. Mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor elkezdünk kérdéseket feltenni: Merre
tovább? Miben is vagyok én jó? Mi tesz boldoggá?
Mi az, amiben megtalálom önmagam? A kérdésekre a válasz nem várt gyorsasággal érkezett.
2013 augusztusában meghívást kaptam az
RMDSZ Szilágy megyei Nőszervezet alakuló gyűlésére, melyet hatalmas megtiszteltetésnek éreztem. Úgy éreztem, hogy ezt a meghívást az addigi
munkámnak köszönhetem, amit nagy odaadással
végeztem a Szilágy megyei Ifjúsági Tanácsban.
Megválasztottak a megyei Nőszervezet alelnökének. Ezt követően felgyorsultak a mindennapjaim,
egyre több tennivalóm akadt, amit kimondottan
élveztem. Nem sokkal ezt követően megalakult az
RMDSZ Krasznai Nőszervezete, amelynek vezetésével bíztak meg az itt élők nők. Büszkén vállaltam a tisztséget, hiszen remek csapat vett körül,
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Az elvégzett munka öröme
erőt ad a folytatásra.

BOGYA ANNAMÁRIA
Kraszna
tettre kész emberekkel, akiknek a lendületéből
és tenni akarásából erőt tudtam meríteni. Egyre
több ötletünk született, amelyeket nagy sikerrel
véghez is vittünk. Az általunk elvégzett munka
öröme több erőt adott nekünk a folytatásra. Az
együtt töltött pillanatok felejthetetlenek voltak,
sikereink összekovácsolták csapatunkat.
Életem nagymértékben megváltozott, amit
nagyban köszönhetek azoknak az embereknek,
akik körülvettek és állandó támogatásban részesítettek. Nem várt felkérést kaptam az RMDSZ
Európai Parlamenti Képviselő jelöltek listájára. Tisztában voltam matematikai esélyeimmel a szavazást
illetően, de nem is az EP képviselői mandátum volt
a célom. Nem sokkal ezután újabb lehetőséget
kínált fel az RMDSZ Nőszervezete. Részt vehettem a Robert Schumann Institute által szervezett
nemzetközi képzésen Budapesten. A képzésre öt
országból érkeztek a jelentkezők, nem mindennapi
élménnyel és ismeretekkel gazdagítva tértem haza.
Úgy éreztem, munkám nem hiábavaló, hatalmas elismerésként ért a felkérés, ami további
munkára késztetett.

Együttérzés
– mint velünk
született
emberi
minőség
PÉCSI-KOLUMBÁN IMOLA
Udvarhely

Életem legmeghittebb
ünnepi óráim
éltem át Mosolygó
Karácsonykor.

A

z együttérzésnek nagyon sok formája van,
helyenként bölcs, kíméletes, gyengéd és
óvatos, néhol meg ingerült és haragos.
Minden nőben ott rejtőzik valahol ez a velünk
született emberi minőség, amely megerősödik
a szeretet ünnepének hangulatában. Életem
legmeghittebb ünnepi óráit élhettem át 2013
karácsonyán. Elhatároztuk, hogy felkeressük és
örömöt szerzünk a kórházunk és öregotthonunk
„lakóinak”. 241 beteg nézéséből értettük, hogy
a természetes együttérzés ott van, erőt és bátorságot merítettek jelenlétünkből, és abban a
pillanatban tudtuk, hogy jó helyen vagyunk, a
legmegfelelőbb időben: örömöt csempésztünk
és szereztünk minden jelenlévőnek. Az ajándékozottak arcáról sugárzó hála minden fáradságot
felülírt. Ajándékozni mentünk, és lélekben dúsgazdagon távoztunk mindannyian!
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Tudásunkkal
bizonyítjuk
rátermettségünket
…bátran vegyenek
részt a közéletben
és a politikában…
BRADÁCS ALIZ ILDIKÓ
Margitta

K
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órházigazgatóvá való kinevezésemkor az
intézményben dolgozó úriemberek azt
hangoztatták, hogy kettős istencsapás
szállt rájuk. Ugyanis nem elég, hogy egy magyar
lett az igazgató, ráadásul még nő is. Ezt tetézte
az a tény is, amikor a kórház gazdasági igazgatói
tisztségét is egy nő nyerte el. Kemény és kitartó munkával sikerült bebizonyítani, hogy a nők
ugyanolyan munkabírással rendelkeznek, mint
a férfiak. Hajdanán valamennyi szakmát a férfiak
láttak el, a nőkre maradt a háztartás és gyereknevelés. Manapság ez olyannyira megváltozott,
hogy egyes szakterületeken szinte elképzelhetet-

len a férfi munkaerő. Ezért van szükség nőszervezetre, hogy megmutassuk erőnket és tudásunkat,
és ezáltal bizonyítani tudjuk rátermettségünket.
Az RMDSZ Nőszervezete számomra egy olyan
közösség, amely keretet biztosít arra, hogy
romániai magyarként egységesen és hatékonyan
tudjuk hallatni hangunkat itt Berettyó-mentén,
Érmelléken, Partiumban, de akár Székelyföldön
vagy a Bánságban is, Erdélyben! Arra ösztönzök
mindenkit, hogy bátran vegyenek részt a közéletben és a politikában, hiszen van Nőszervezetünk,
amelynek sikere tőlünk, a mi sikerünktől függ.

Barátságok
és kapcsolatok
alakulnak –
egy dinamikus,
erős közösség
formálódik
TÓTH BRIGITTA-ANNA
Pécska

A

Nőszervezet becsempészte mindennapjaimba a változás szelét, amely néha csupán
egy frissítő fuvallat, néha egy mindent
felkavaró vihar, néha pedig egy repülésre csábító
légáram. Megerősítette az önbizalmam, és tetteimnek értéket adott. Úgy látom, tevékenységünk
színt hozott a Szövetség mozgalmas és mégis
egyhangú hétköznapjaiba. A Nőszervezet teret
és keretet adott arra, hogy felhívjuk a figyelmet
a számunkra fontos dolgokra, hogy hallassuk a
hangunkat. Megerősítette bennem azt az érzést, hogy tartozom valahova, egy közösséghez,
amelynek szüksége van a megerősítésre. A közös
munka, a közös érdekekért való küzdelem még

jobban összekovácsol minket: barátságok szövődnek, kapcsolatok kötődnek – egy dinamikus, erős
közösség formálódik.

A Nőszervezet teret
és keretet adott
arra, hogy felhívjuk a
figyelmet a számunkra
fontos dolgokra
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Megtaláltuk
hangunkat

E

20

gy alkalommal egy édesanya mesélte nekem, hogy a kisfia értetlenül
állt előtte, mikor épp a Nőszervezet egy találkozójára sietve lépett ki az
ajtón: Anya, te nem mehetsz gyűlésbe, mert apa jár gyűlésbe!
Lassan egy éve hallottam, de még mindig gyakran jut eszembe: mi a szabványforma egy erdélyi magyar nő életében? Hogyan tudjuk felszámolni a tévhiteket, a berögzült női szereppel kapcsolatos sztereotípiákat?
Idén több száz nővel adódott alkalmam beszélgetni, és nekik köszönhetően volt pillanat, amikor azt hittem, hogy igen, megértünk arra, hogy egy
nő vezessen egy választási listát, vagy akár arra, hogy magyar nő legyen az
ország miniszterelnök-helyettese. Úgy gondolom, nekünk nem a férfiakkal kell
versengenünk, nekünk nem velük szemben kell meghatároznunk magunkat.
Nincs élethelyzet, ahol nekünk férfiként kellene helytállnunk, nekünk az a dolgunk, hogy a valós ellenséggel nézzünk szembe: az érdektelenséggel.
Egy évvel ezelőtt még fel sem mértük, hogy mire vagyunk képesek, ha
összefogunk. Túlzás lenne azt mondani, hogy pontosan tudtuk a következő
egy év lépéseit, és mindent hibátlanul tettünk. Egy bizonyosságunk volt: erős
akarat, hatalmas tenni akarás van a magyar nőkben, és kirajzolódóban van egy
országos struktúra. Azóta bebizonyítottuk, hogy igencsak sok sikeres nő él a
környezetünkben, mekkora önzetlenség van bennünk, amikor karácsonykor
nemcsak a saját családtagjainkra figyelünk, hogy van mit tanulnunk egymás-

tól, és hogy vannak közöttünk nők, akik a politikai versengésben is helytállnak.
Egy év alatt felmutattuk saját értékrendszerünk, és mindez idő alatt voltak
egyéni, közösségi és szervezeti érdemeink, de minden örömünkben együtt
osztoztunk.
Tavaly szeptemberben kimondtuk azt, hogy szükség van a Nőszervezetre.
Idén azt mondhatjuk, hogy megtaláltuk a helyünket, és tesszük a dolgunkat. Tavaly megtaláltuk a közös hangot, idén megtaláltuk a saját hangunkat.
Bizonyítottunk, de nem dőlhetünk hátra: a Nőszervezet felhajtóerejét meg kell
tartanunk, és mindenki számára, aki tenni akar, és hasznosnak szeretné érezni
magát, keretet kell biztosítanunk.
Meggyőződésem, hogy számunkra még mindig nem a tisztségek fontosak,
hanem az eredmények, az emberek, a szótlan köszönetek. Ezek visznek minket előre, ettől vagyunk jobb barátok, felségek, anyák és vezetők.

Csóti Emese,
az RMDSZ Nőszervezetének ügyvezető elnöke

Bizonyítottunk, de
nem dőlhetünk hátra…
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