15 éves az MSZP Nõtagozata

Gyermeknap
ékés megye valamennyi településérõl sereglettek gyerkõcök és kísérõik a gyulai gyermeknapra. A szervezõknek ez alkalommal is
sikerült szponzorokat megnyerni azért,
hogy gyerekek, közöttük
árva és fogyatékkal élõk,
a családokkal együtt tölthessenek el egy szép napot a paradicsomi környezetben. A programot a
Táncsics Alapítvány is támogatta. Az esemény fõvédnöke dr. Gurmai Zita
európai parlamenti képviselõ, az MSZP Nõtagozat
elnöke volt. A rendezvény
része volt egy játékos uniós vetélkedõ, amelyet
Dr. Gurmai Zita vezetett. A gyerekek fantasztikusan
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Debrecen. A Hajdú-Bihar
Megyei Nõtagozat „Az én
anyukám” rajzpályázatot
hírdetett több civil szervezettel együtt a megye óvodái és
iskolái számára. Az akció
nagyon sikeres volt, 500 rajz
érkezett be. Ebbõl szaktanárok bevonásával a legjobb 70
alkotást a debreceni Arany
Bika elõterében állították ki.
Az ünnepélyes eredményhírdettésen részt vett Dobrev
Klára, a miniszterelnök felesége is.
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bebizonyították, hogy a jövõjüket jelentõ Európai
Unióról bõven vannak ismereteik. A programot a
Táncsics Alapítvány is támogatta. A nyertesek értékes
díjakat kaptak, de minden
gyermek nyertesnek érezhette
magát, mert mindannyian
ajándékkal térhettek haza.
A gyerekek, gyerekcsoportok
zenés, táncos fellépésekkel
fejezték ki köszönetüket. Ebéd
után következett a záróráig
tartó strandolás. A vidám,
pergõ programok közepette
sem felejtették el a gyerekek
megígértetni a szervezõkkel,
támogatókkal, hogy a következõ Gyermeknapot is együtt
tölthessék. A gyermekkórus kért, a felnõttkórus válaszolt: Viszlát, jövõre!
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Kedves Nõtársaim!
Nagy öröm számomra, hogy együtt ünnepelhetjük a Nõtagozat megalakulásának 15. születésnapját.
Rengeteg munka, rengeteg élmény – jó és az idõvel megszépülõ egyaránt – jellemezte az elmúlt
idõszakot, de a mozgalom létének minden pillanata valódi öröm volt számunkra. Mi, így
együtt jelentjük ma azt a nagy csapatot, akik segítõkészségünk, szociális érzékenységünk
alapján (vagyis összességében nõi mivoltunk), Magyarországon mindenhol jelen
vagyunk és végezzük a munkánkat. Tiszta szívbõl köszönetet mondok ezért minden
nõtagozatos társamnak és bennünket támogatónak. Adjon erõt valamennyiünknek,
hogy a Nõtagozat szeretetteljes és odaadó munkájára a jövõben szükség lesz.
Nélkülünk ugyanis nem megy.

Boldog Születésnapot Mindannyiunknak!
Dr. Gurmai Zita, az MSZP Nõtagozatának elnöke

Nõk nélkül nem megy
„Büszke vagyok arra, hogy ebben
a magyar muzulmán Parlamentben
a szocialista képviselõk soraiban
ül a legtöbb nõ”

Dabas. A Pest
Megyei Nõtagozat Nyár búcsúztató rendezvényén
sok finomság készült. A fergeteges
hangulat, és a vidám program lendületet adott a
pest megyei nõknek az õszi feladatok megoldásához.
Nyírségi Gyermeknap.
A Nyírbátori Nõtagozat
hagyományos programja
közé tartozik a 2-3 ezer fõs
gyermekneknap. A lányokasszonyok nagy mesterei az
arcfestésnek, a különbözõ
manuális tevékenységeknek
és a különlegesen népszerû
zsíroskenyér kenésnek.
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Tizenöt éves a szocialista párt nõtagozata. Miután egy lány
köztudottan korábban érik, nyugodtan mondhatjuk: már
felnõtt. Külsejében sugárzóan fiatal, gondolkodásában
érett, felelõsségteljes felnõtt. Méghozzá különleges, mert
ez a tini már születése pillanatában is éretten gondolkodó
és felelõsségteljes volt. S hogy ez mennyire így van, arról
a legilletékesebb, Lendvai Ildikó, a szocialista frakció ve zetõje, a nõtagozat egyik alapítója tanúskodik visszaemlé kezésében.
– Tizenöt esztendõvel ezelõtt az akkori politikai események
is arra késztettek bennünket, hogy minél többen és minél
gyakrabban legyünk együtt. A budapesti pártmozgalom
aktív nõtagjai úgy gondolták, jó lenne egy külön nõtagozatot létrehozni. Nem szerveztük különösebben, csak anynyit tettünk, hogy leveleket küldünk szét, ismertetve az ötletet. A megjelölt idõpontban, az alakuló ülésre annyian
gyûltünk össze, hogy nem fértünk el a nagyteremben.
Még az elõcsarnokban is tömeg volt. Majd’ kidõlt a
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Köztársaság téri székház négy fala. Horn Gyula némi
rémülettel a hangjában meg is jegyezte, hogy még
sohasem látott ennyi nõt egy csomóban.
– Vajon miért volt ilyen hatásos a hívó szó?
– 1992-õt írtunk, az Antal-kormány regnálásának
közepén tartottunk. Akkoriban kezdett radikalizálódni
a jobboldal, ami a jelenlegi helyzet ismeretében, mai
szemmel idilli állapotnak tûnik. De abban az idõben
nem így éreztük. Aki felnõttként élte át azt a korszakot, az emlékszik, hogy kitört egy nosztalgia-hullám a
Horthy-korszak után, és ez a nõszemléletben is megmutatkozott. A gyengébbik nemet ismét be akarták
szorítani a harmincas évek nõideáljába, azzal a régi,
hármas jelszóval, hogy gyerek, konyha, templom.
Egyre-másra alakultak a jobboldali nõszervezetek. Ki
akarták iktatni az ünnepek közül a nõnapot – mondván, az egy kommunista kitaláció –, és helyette piros
betûssé tenni Nagyboldogasszony napját. A lányok,
asszonyok nagy része – azok, akik érett felnõtt nõ
módjára gondolkoztak – joggal érezték, hogy ez a
„békeidõbeli” ötlet enyhén szólva is túlhaladott. Az
emancipált nõtársadalom, az öntudatos, jól képzett
lányok, asszonyok nehezen viselték el ezt a mentalitást.
– Emlékszel olyan konkrét eseményre is, ami kihozta
õket a sodrukból?
– Hogyne! Például az elsõ abortuszvitára, amiben
csupa férfi döntött arról, amiben dönteni elsõsorban
a nõ joga. Párton belül sem volt jobb a helyzet, csupa férfiú ült a fejünk fölött. Az volt a célunk, hogy nehogy megint a hagyományos nõszemlélet kapjon teret, sõt váljon hivatalossá. Egyébként a jobboldalon
a mai napig találkozhatunk ezzel, de szerencsére
sem a kilencvenes évek elején, sem napjainkban
nem tudott/tud gyökeret ereszteni.
– Az alakulás óta másfél évtized telt el. Milyennek lá tod a mai nõtagozatot?
– Az évek során akárhány kampányrendezvényre
mentem el, mindegyiken egy nõ fogadott, õ gondoskodott arról, hogy minden rendben legyen. Minden
képviselõjelölt, aki mellett szólni kívántam, bemutatta a hölgyet, és valamennyien hozzátették: nélküle
nem tudnék nyerni. Sokat köszönhet nekik, az õ lelkesedésüknek, szívós kitartásuknak, fáradhatatlansá-
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guknak – a sárga- és piros sálasoknak – minden volt,
és a jelenlegi miniszterelnökünk is. Úgy gondolom,
nõk nélkül nem sokra menne az MSZP. Büszke vagyok arra, hogy ebben a magyar muzulmán Parlamentben a szocialista képviselõk soraiban ül a legtöbb nõ. A Fidesznek nem sikerült igazán jól politizáló lányokat, asszonyokat találnia, még a kezdetben
sem, amikor még valóban fiatalok voltak. Most már
nem is azok. Annak idején kezdeményeztük a listaállítást francia mintára. Örülök, hogy most ezt az
SZDSZ fölelevenítette. Nálunk jelenleg számos olyan
képviselõnõ van, aki még csak nem is kvóta alapján
lett honanya. A többi pártnak, és a politikának van
szüksége a listára.
– Ha több nõi képviselõ lenne, változna a hangnem,
a stílus?
– Nem gondolom, hogy a nõk szelíd galambként
röpködnének a Parlament kupolája alatt, de azt igen,
hogy az õ sokkal józanabb szemléletük nélkül nem
mûködik a politika. Persze nemcsak közéleti szereplõként fontosak, hiszen ugyanakkor megállják a helyüket a munkahelyen és a családban is. Nyugodtan
állíthatom: többet dolgoznak, mint férfitársaik. Orbán Viktor után szabadon, azt szoktam mondani a
nõi tisztségviselõknek, hogy mindenki juttasson esélyhez még egy nõt. Nemcsak azért számítok rájuk, mert
õk másféle hangnemet használnak, hanem azért is,
mert nélkülük sok mindent nem tudnánk megoldani.
Õk kellettek ahhoz, hogy keresztülvigyük az Országgyûlésben az özvegyi nyugdíj ügyét – ami kifejezetten
nõi probléma, hiszen rendszerint a nõk özvegyülnek
meg –, hogy a nyugdíjnál külön kompenzáljuk azokat, akik annak idején nem mehettek gyesre, hogy a
munkahely-teremtési programban járulékkedvezményt kap az a munkáltató, aki gyesrõl visszatérõ
kismamát foglalkoztat.
– Egy régi, sok évvel ezelõtti beszélgetésünkben említetted, hogy a kávéautomata van a Parlamentben,
de az egyenjogúság szellemében szeretnéd elérni,
hogy harisnyaautomata is legyen. A mai napig sem
látok ilyet.
– A harisnyaautomata nehezebb ügynek bizonyult,
mint a szociális kérdések. Az utóbbinál jobb partnereknek bizonyultak a férfiak. De nem adom föl!
Körmendi Zsuzsa

A Nõtagozat országos Akciója – 2007.

az iskolakezdés támogatására
A szolidaritás nem politikai kategória, hanem emberi kérdés
z MSZP idén 15 éves Nõtagozata nem csak szavakkal küzd a gyermekszegénység ellen, a szolidalítás kiterjesztése és az esélyegyenlõség megteremtése mellett, hanem tetteiben is megnyilvánul a
tenni akarás és a rendszeres segítségnyújtás. A karitatív tevékenység szép hagyományokra épül a tagozat életében, mind helyi, mind pedig országos szinten. Többször gyûjtöttünk például játékokat gyermeknapra, könyveket és ajándékokat karácsonyra, árvízkárosultaknak élelmiszert, ruhát, tisztítószert és egyéb
hasznos tárgyakat.
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Nõtagozat idei nyári akciója egy, az iskolakezdést segítõ országos kezdeményezés volt. A taneszközök és egyéb iskolaszerek gyûjtésével azt a célt
tûztük ki magunknak, hogy olyan intézményeknek,
családoknak, gyermekeknek nyújtsunk segítséget,
akik számára az õszi tanévkezdés komoly anyagi nehézségeket okoz.
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agylelkû és lelkes támogatóink, barátaink és
tagjaink adományainak összértéke meghaladta
az Egymillió Forintot, ezáltal kétezer gyermek kapott
támogatást az ország 16 megyéjében, közel 50 településen. A gyûjtõakció keretén belül a megyei tagozatok könyveket, tolltartókat és egyéb iskolaszereket
ajándékoztak a rászorulóknak. Volt olyan kelet-magyarországi település, ahol roma diákoknak iskolapadokat adományozott az MSZP Nõtagozata.
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zen túlmenõen örömünkre szolgált, hogy iskolai
könyvtáraknak is adományozhattunk a gyûjtött
könyvekbõl.
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zámunkra mindig jó érzés látni, hogy magánszemélyek, intézmények és civil szervezetek ilyen mértékben képesek összefogni egy nemes cél érdekében.
Bízunk benne, hogy kezdeményezéseink a jövõben is
legalább ilyen sikeresek lesznek.
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Iskolakezdési akció
Szerencsen
Az akció sikerrel járt Szerencsen is, ahol összesen 160. 000. Ft-ot gyûjtöttek össze a helyi nõtagozat tagjai. Az iskolák és a családok a családsegítõk javaslata alapján fenti összegbõl 73 tanulónak vásároltak kétezer forintos tanszervásárlási utalványt, amelyet augusztus 28.-án családias program keretén belül adtak át a rászoruló gyermekeknek, akiket
szüleik is elkísértek.
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