
 
 

MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) szeretettel meghívja  
Önt, Családját és Barátait a következő rendezvényére: 

 
VIDÉKI NŐK NAPJA  

A HUNGEXPO „CSUPA NŐ – VÁSÁR ÉS FIGYELEM CSAK NEKED!” RENDEZVÉNYEN  
2013. SZEPTEMBER 7. 10:00-18:00  

   
 

Előzmény: 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) a 2012. november 24-én „NŐK A 
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT − A NŐK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN” címmel több, mint 
150 érdeklődő részvételével szervezett sikeres konferenciát. 
Ennek tapasztalatai, a beérkezett igények és elvárások alapján, valamint a Hungexpoval 
kialakított együttműködése keretében „VIDÉKI NŐK NAPJA” címmel egynapos, több programból 
álló  eseményt (konferencia, panelbeszélgetések, ajándék és terítési bemutató, divatbemutató) 
szervez a „CSUPA NŐ – VÁSÁR ÉS FIGYELEM CSAK NEKED!”  rendezvényen 2013. szeptember 
7-én a Hungexpo kiállítás G Pavilonjában, a VIP teremben 10:00-18:00 óra között. 

 
A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága jóváhagyásával valósul meg. 
 
A „CSUPA NŐ – VÁSÁR ÉS FIGYELEM CSAK NEKED!”  című 2013. szeptember 5-8 között a 
Hungexpo területén, 10 ezer négyzetméteren közel 300 kiállítóval megrendezett eseményre 30 000 
látogatót várnak. Az esemény kiemelt médiapartnere és névadó szponzora a TV2.  
Tekintettel korábbi referenciáinkra az MNKSZ-nek rendkívüli lehetőséget biztosítanak a szervezők: 
Vidéki nők számára külön eseményt szervezhetünk és egyben hozzáadott értéket biztosítunk a Vásár 
szakmai színvonalához és a vidéki érdeklődő közönség szélesebb bevonásához. 
 
EZEN A NAPON A VIDÉKI NŐK KERÜLNEK AZ ÉRDEKLŐDÉS KÖZÉPPONTJÁBA, MINDEN 
RÓLUK FOG SZÓLNI! 
 
A VIDÉKI NŐK NAPJA CÉLJA: 
felhívni a figyelmet a vidéki nőkre, a vidéki női értékekre, kreativitásukra, szerepükre és 
hozzájárulásukra a vidékfejlesztés fenntarthatósága szempontjából fontos kérdésekben, mint a családi 
harmónia, a helyi kultúra, a hagyományok megőrzése és fejlesztése összhangban a helyi közösség, a 
vidék és a gazdatársadalom megtartásával, ill. újraélesztésével. 
 

 



 
Nemzetközi háttér 
 
Az ENSZ Nőkkel Foglakozó Bizottsága a CSW 56 ülésszakán New Yorkban (2012.02.27 -03. 09.) 
kiemelten foglalkozott a vidéken élő nők helyzetével és szerepükkel világviszonylatban a szegénység 
leküzdésében, a fejlődés érdekében és az aktuális problémák megoldásában. 
 
A RIO+20 Konferencia ugyan nem hozott megoldást a világ nagy kihívásaira, de minden eddiginél 
markánsabban jelentek meg a “női szempontokat” hangsúlyozó civilszervezetek, egy igazságos és 
fenntartható világ érdekében.  
 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” 
szekció Véleménytervezetet (NAT/540) készített „A nők szerepe a mezőgazdaságban és a vidéki 
területeken” címmel, amely az EGSZB 2012. július 12-i ülésén került elfogadásra. A téma előadója 
Daniela Rondinelli EP képviselő volt. 
 
A COPA-COGECA, az európai mezőgazdasági termelők és szövetkezetek legjelentősebb szervezete, 
különös hangsúlyt fektet a nők szerepvállalására a vidéki területeken. A szervezet RIO+20 alkalmából 
készített dokumentumában külön rész foglalkozik a nők (és a fiatalok) bevonásával, amely létfontosságú 
a fenntartható fejlődés érdekében. A 2012. október 1-3. között Budapesten megtartott kongresszusukon 
külön workshop foglalkozott a nőkkel, amelynek magyar résztvevője is volt Süle Katalin személyében. 
 
PROGRAM TERVEZET 
 
2013. szeptember 7-én 10:00-18:00 között a G Pavilon VIP termében: 
 
REGISZTRÁCIÓ 
10:00 -11:00 
 
KONFERENCIA 
11:00 -13:00  
Megnyitóbeszédet mond Ferenczi Andrea, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnöke és   
Dr. Hiller Márta, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
mb. igazgatója 
 
A konferencia előadói: 
Ferenczi Andrea, az MNKSZ elnöke 
Dr. Hiller Márta, a NAKVI mb. igazgatója 
Hajós Katalin, az Aegis Media Kft. ügyvezető igazgatója, az MNKSZ elnökségi tagja 
Modláné Görgényi Ildikó, szak- és felnőttképzési szakértő 
Dr. Sebők Zsuzsanna belgyógyász (Mórahalom), a Magyar Falu-egészségügyi Tudományos Társaság 
alelnöke, EURIPA nemzeti képviselő 
Haraszti Ildikó Mária intézményvezető, Szépkorúak Idősek Otthona, Süttő, az MNKSZ szakértője 
Dr. Torda Márta főosztályvezető-helyettes, Vidékfejlesztési Minisztérium, Parlamenti és Társadalmi 
Kapcsolatok Főosztály 

 



 
13:00-14:00 Szünet, bemutatók megtekintése 
 
PANELBESZÉLGETÉSEK (2) 
14:00-17:00 között, az időbeosztást később pontosítjuk  
 
Háziasszony és moderátor:  
V. Kulcsár Ildikó, a Nők Lapja Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett újságírója 
 
A panelbeszélgetések előadói: 
Árvavölgyiné Szathmáry Ibolya Nagytiszteletű Asszony, Tahitótfalu 
Batthyányi Schmidt Margit, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Bedi Judit, a mosonmagyaróvári Óvárosi Kávéház és Étterem vezetője 
Dobi Kitti HR igazgató, BP European Business Service Centre 
Dr. Habuda Judit nemzetközi pénzügyi szakértő 
Dr. Suba Györgyné, „Julika néni” Jászságért díjas (nyugalmazott) népművelő, a Magyar Kultúra Lovagja 
Süle Katalin a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara  Zala megyei elnöke, Fiatal gazda, húsmarha tenyésztő  
Szakácsi Jánosné Dr. Tápai Flóra, „Flóra néni”, VAS diplomás mezőgazdasági mérnök (Debrecen) 
Szemők Zsuzsa szobrászművész (Kecskemét) 
Vidéki és határon túli nőszervezetek  
 
A konferencia és panelbeszélgetések témái: 
Vidéki nők - fenntartható életmód, értékrend, családmodell 
Generációk közötti összefogás 
Hagyományos értékeink megőrzése, átadása 
Vidékfejlesztés, oktatás, képzés, foglalkoztatás 
Agrárágazaton belül és kívüli munkahelyek létrehozása,  
pl. vidéki turizmus, vendéglátás, kézművesség, kereskedelem 
Nők családjuk egészségének megőrzésében 
Vidéki nők a médiában 
Magyar vidéki nők teljesítménye – világszínvonalon 
 
AJÁNDÉK ÉS TERÍTÉSI BEMUTATÓ, DIVATBEMUTATÓ  
14:00-17:30 között, az időbeosztást később pontosítjuk  
 
„Színek, ünnepek, vidéki vendégség” 
című program az MNKSZ és szakmai tanácsadója és partnere, Kósa Klára keramikusművész, 
a Népművészet Mestere közös szervezésében 
 
Célja: 
Bemutatni olyan művészeteket és kulturális hagyományokat, amelyek vidékről származnak, és ötleteket, 
kedvet adni, motiválni a vidéki nőket, hogy ezeket fenntartsák, újjáélesszék, továbbfejlesszék. 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/pages/%C3%93v%C3%A1rosi-K%C3%A1v%C3%A9h%C3%A1z-%C3%A9s-%C3%89tterem/155468224520750


 
Kósa Klára a programról: 
Vendégül látni valakit, vendégségbe menni mindig öröm. Készülődni, tervezni. 
Ehhez a készülődéshez adunk most ötleteket, színeket, kedvet. Legyen a vendégség mai 
szóhasználattal egy igazi wellness-program. 
A mottónk: nincs budapesti Magyarország, nincs vidéki Magyarország, egy van, de most csupa vidéken 
élő művész, alkotó mutatja be, milyen remek dolog egy igazi vendégség! 
 
A program: 
Kósa Klára köszöntőjében bemutatja az alkotó művészeket, a résztvevőket. 
 
1. Írjunk, küldjünk meghívót! 
 
Simon Ilona, Tahitótfaluban élő grafikus és tipográfus művész öt perce a meghívókról. 
 
2. Miben menjünk vendégségbe és miben várjuk a vendégeket? 
 
Bemutatkozik Báder Vera, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnök asszonya 
a hevesi tájházban készült viseletekkel, 
a tiszakécskei Kovács család Szentendrén élő lánya Kovács Mária kékfestő ruhákkal, 
Somody Beáta divattervező Pilismarótról az újratervezett népi motívumokkal, Bagdi Kata szentendrei 
divattervező érdekes ruháival. Minden ruha különleges és mégis hordható, szerethető. A divatbemutatót 
az alkotók úgy állították össze, hogy legyen hétköznapi, hétvégi, ünnepi viselet is benne. A ruhákhoz 
Baranyai Ildikó csodálatos fejdíszeket készít. 
 
A divatbemutató része a gyöngy és ékszer kínálat. 
Decsi-Kiss Marcsi, Tolna megyei iparművész mutatja be gyöngy-ékszereit. 
 
3. Hogyan terítsünk vendégségre? Mivel várjuk a vendégeket? 
 
Terítőket mutat be Dr. Illés Károlyné Békéscsabáról, a Kovács család Tiszakécskéről, Báder Vera 
Hevesről, modern enteriőrbe kínálkozókat Farkas Bori szentendrei iparművész. 
A terítőkön kerámiáival a debreceni Magyar Zita, porcelánjaival a Pilismaróton élő Vida Judit, és a 
szentendrei műhelyben alkotó Kósa Klára ad ötleteket. 
 
4. A vidéki asszony többnyire hitéletet is él. Evés előtt imádságot mond. 
 
Árvavölgyiné Szathmáry Ibolya Tahitótfalun élő Nagytiszteletű asszony mond áldást. 
 
5. Mit vigyünk ajándékba, a vendégségbe? 
 
Az alkalmakhoz illő ajándékokról beszél Kósa Klára. 
Az ajándékokat Borsódy Eszter szentendrei iparművész és a Kósa Stúdió mutatja be. 
 
 

 



 
6. Készítsünk emlékkönyvet! 
 
Simon Ilona bemutatja a legújabb divatot, a vendég-emlékkönyvet. 
 
TOVÁBBI BEMUTATÓK: 
 
NAKVI / MNVH ismertető anyagok 
V. Kulcsár Ildikó dedikálja Fiús anyák / Lányos apák kézikönyve című legújabb könyvét 
Antal Márta smink és maszkmester, a Beauty Bar Galaxy tulajdonosa 
 
SZERETETTEL VÁRUNK NŐKET, FÉRFIAKAT, CSALÁDOKAT, MINDEN KOROSZTÁLYT!  
 
BELÉPŐDÍJ: 
Az előadóknak és önkénteseinknek tiszteletjegyet biztosítunk. 
Kedvezményes napi belépő a Hungexpo rendezvényre: 1200 Ft 
PARKOLÁS: 
ingyenes a kiállítási területen kívül 
 
REGISZTRÁCIÓ: 
A VIDÉKI NŐK NAPJA RENDEZVÉNYEN INGYENES RÉSZVÉTELT TUDUNK BIZTOSÍTANI  
A 2013. SZEPTEMBER 2-IG JELENTKEZŐ VENDÉGEINKNEK, AMELYNEK FELTÉTELE  
AZ ON-LINE REGISZTRÁCIÓ A WWW.VIDEKINOK.HU HONLAPON 
 
 
 
 
 

A TERVEZETT PROGRAMRÓL FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁS: WWW.VIDEKINOK.HU 
 
 
 
 

További információ: 
Ferenczi Andrea (+36 30 9827093) 

 
 
 

 

http://www.videkinok.hu/
http://www.videkinok.hu/
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