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Tisztelt Professzor Asszony! Kedves Elnök Asszony! Tisztelt 

Kormánymegbízott Úr, Polgármester Úr! Tisztelt Megyei Tiszti Főorvos 

Asszony! 

Külön tisztelettel köszöntöm, az országos vezető védőnő asszonyt, és őszinte 

megbecsüléssel, valamennyi jelenlévő megyei védőnőt.  

Száz év. 

Száz év – Tisztelt Hölgyeim és Uraim – igazán tekintélyes időtartam. Fémjelzi a 

védőnői szolgálat méltóságát, igazolja annak szükségességét, és indokolja a 

centenáriumi év ünnepi jellegét/fényét. 

Bizony, van is mire büszkének lennünk, hiszen a Magyar Védőnői Szolgálat, az 

országos szintű értékek csúcsára került: hungarikum lett.  

Fazekas miniszter úr áprilisban jelentette be, hogy a Hungarikum Gyűjtemény 

részévé vált: a védőnői szolgálat, a szürke marha, és az Unicum – megjegyzem, 

mindhárommal egyetértek.  

Nem csupán saját meggyőződésem, hanem össztársadalmi egyetértés az, hogy 

közös értékeink, kiemelt figyelmet érdemelnek.  

A védőnők áldozatos tevékenysége olyan egyedülálló kincs, ami képes 

felülemelkedni az ideológiákon, képes átívelni korszakokat, képes elősegíteni azt, 

hogy a fiatal generációk, egy egészséges társadalommá cseperedjenek.  

Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája: de mikor 

megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember 

született e világra. – Kedves Hölgyeim, a gyermekáldás öröméről, már az 

evangélium (János) is szól. 

Önök azok, akik e szép hívatás során, folyamatosan részesei a családok 

örömének. Ám a derű, olykor együtt jár a félelemmel is, melyet a védőnők 

nyugtató szavai oldanak fel. Ilyenkor, rövid időn belül eltűnik a szülők 

aggodalma, melyet az Önökbe vetett bizalom vált fel – tudom, mert én is 

családapa vagyok. 

Jó szívvel hallgatunk Önökre, mint a családok segítőire, mint magasan képzett 

szakemberekre egyaránt. Hívatásuk során, mindvégig emberi hangon, 

empátiával, segítő szándékkal fordulnak az emberekhez, akár egy jó 

pszichológus, szociális munkás, orvos vagy tanító.  

Tisztel Hölgyeim és Uraim! 

A statisztikai hivatal legfrissebb eredményei szerint: emelkedett a születések 

száma és aránya - országos szinten, 703 újszülöttel több jött a világra (2015 első 

negyedévében, mint 2014 első negyedévében).  
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Éppen ezért fontos, hogy a családokat támogató politika, tovább folytatódjon a 

jövőben is. Csak érdekességképpen, tekintsünk vissza azokra az időkre, amikor 

egy-egy családban, akár 7-8-9 gyermek is született. Akkoriban a generációk 

együtt éltek, mely által a gyermeknevelés tapasztalatainak átörökítése (a 

nagymama révén) megoldott volt. Napjainkban, kevesebb gyermeket vállal egy-

egy család, és felértékelődött a tanácsok fontossága.  

Ennek tükrében, az Önök tevékenysége – egészen biztosan – hiánypótló a mai, 

modern világban. „Lásd el jó tanáccsal, aki arra vár; ami hasznos annak, aki 

kapja, nincs terhére annak sem, aki adja – máig érvényesek Ciceró gondolatai. 

Kedves Védőnők, Kedves Vendégek! 

A boldog, egészséges közösségért mindannyian felelősek vagyunk, és társadalmi 

szerepeinknek megfelelően igyekszünk eleget tenni. Akár közvetve – mint a 

mérnökök, közgazdászok – akár közvetlenül – ahogyan a tanítók, orvosok vagy 

védőnők teszik.  

„Vannak nők, akik állandóan szolgálnak: egy férfit, egy családot, egy zárdát, egy 

gyermeket szolgálnak. Mindazt, ami az életben nélkülözhetetlen, amit "valakinek 

el kell végezni", ők végzik. Munkájuk zajtalan. Pelenkát mosnak, vagy a 

szárítókamrában, forró levegőben vasalnak, augusztusban, amikor a gyümölcs 

aszalt lesz a fákon, és a kutyák az ágy alá bújnak.”  

Márai rávilágított: az élethivatásszerűen szolgáló nők, valóban 

nélkülözhetetlenek. Megbecsülés és tisztelet jár nekik, mert figyelemmel kísérik 

az emberi élet kibontakozását, gondosan ügyelnek a törékeny cseppségre, és a 

család harmóniájára.  

Mivel viszonozhatjuk mindezt? Hiszen egy köszönet nem elég. Sokkal inkább 

folyamatos támogatást és elismerést érdemelnek, melyet fogadjanak Tőlem, és a 

Tolna Megyei Önkormányzattól egyaránt.  

Születésed pillanatától fogva, és mindvégig is, segítségre van szükséged. 

Segítségre, mégpedig az élethez. 

Ottlik Géza soraival kívánok, további derűs szolgálatot, s kérem, a jövőben is 

ugyanolyan odaadással, szakértelemmel és törődéssel neveljék gyermekeinket, 

Tolna megye egyészségéért és gyarapodásááért. 

Megtisztelő figyelmüket köszönöm.  


