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Különleges témát választott konferenciája témájául, egyben új kezdeményezést indított el a Magyar 
Női Karrierfejlesztési Szövetség és a TÖOSZ Polgármesternői Tagozata, Szigetszentmiklóson, 2006. 
március 30-án. „Március a fogyatékossággal élő nőké” című konferencia célja az volt, hogy felhívja 
a figyelmet - természetesen az Európai Uniós esélyegyenlőségi célkitűzésekkel összhangban - a 
fogyatékkal élő nők problémáira, helyzetére, életmódjukra, munkalehetőségeikre és 
önmegvalósításukra az állami és a civil szféra résztvevőinek álláspontjának bemutatásával.  
 
Ferenczi Andrea, a Magyar Női Karrier Szövetség elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a 
konferencia előzményeként a Belügyminisztériumban átadták az Önkormányzatoknak a Szövetség 
alapította „Önkormányzatok az esélyegyelőségért díjakat”,  három kategóriában, úgymint a női, a 
kisebbségi és a fogyatékos területen nyújtott kimagasló teljesítményekért. Az Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium meghirdette a „Március a Nőké – az önmegvalósítás 
útjai, kihívások- jó példák bemutatására” című pályázatot, amelyen a Szövetség és a TÖOSZ 
Polgármesternői Tagozata a „Március a fogyatékossággal élő nők” c. konferencia megrendezésének 
ötletével nyerte meg.  
A megnyitó másik felében Fodor Antalné dr. Szigetszentmiklós polgármestere és a TÖOSZ 
polgármesternő tagozatának elnöke bemutatta a vonzó kisvárosukat, intézményeiket, 
rendezvényeiket, az elmúlt 20 év változásait. Elmondta, hogy arra a legbüszkébb, hogy széles körű 
társadalmi szerveződések jöttek létre és mindig lehet az embereket aktivizálni, valamint azt, hogy  
náluk  a környező településeknél jóval több támogatást kapnak működésükhöz a civil szervezetek.  
Az ISZCSM helyettes államtitkára, Hornungné Rauh Edit elmondta, hogy a pályázat kiírására az a 
cél vezérelte, hogy alakuljon ki közbeszéd a női szerepekről, vizsgálják meg a nők társadalmi 
szerepvállalását, valamint a női-férfi esélyegyenlőség témáját. Örömmel üdvözölte a konferencia 
témáját, ami a nőiségben plusz terhet jelent, hogy hogyan lehet a fogyatékosságot megélni a 
mindennapokban.  
Németh Erika parlamenti képviselő, az Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság alelnöke 
előadásában megemlítette, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülnek azok a fogyatékkal élő nők, akik 
születés által, vagy baleset, vagy munkájuk során kerültek hátrányos helyzetbe.  
Személyes élményeként beszélt arról, hogy a „Szenátorok kórusával”, amelyeknek tagja, együtt 
léptek fel kerekes székes csoporttal, akik táncoltak is. Ez a személyes élmény is elősegítette abban, 
hogy az épek és a sérültek együtt szereplését tartsa követendő példának.  
A képviselőasszony szerint sokszor, sokan, sok helyen kell beszélni  nyilvánosan ezekről a 
tabutémákról, így oldódhatnak a stigmák elsősorban a civil, érdekvédelmi szervezetek részvételével. 
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról, méltó díjazásukról és a közösségi 
integrációról tett még említést.  
Megható színfoltja volt a konferenciának a gyomaendrődi „Fogyatékkal élők esély klubja”  irodalmi 
műsorával.  
Kogon Mihály, a Mozgássérültek Állami Intézetének az igazgatója szakértőként „Nők, ha 
fogyatékosok” c. előadásokon kitért a szemléletváltozás, tudatformálás szükségességéről, beszélt a 
kirekesztettek társadalmi helyzetéről, az oktatásról, a „lehetőségektől való megfosztottságtól”, a 
rehabilitációról, bemutatta a fogyatékosság törvényi hátterét. Előadásában külön kitért a fogyatékos 
nőket érintő párválasztási, gyermekvállalási, munkavállalási lehetőségekre, amit véleménye szerint 
mindig egyénre szabottan kell kezelni.  
A jelenleg érvényben levő fogyatékossági kategóriák változását, a társadalmi modellt, és a 
közlekedési lehetőségeket említette még meg kitűnő, elméleti és gyakorlati szempontokat bemutató 
előadásában.  
 



Az egyik legnagyobb Budapesti Közlekedési Vállalat, a BKV gazdaságfejlesztő irodavezetője, 
Borbélyné, Szilágyi Hajnalka „Mobilitást mindenkinek” c. szemléletes előadásában beszélt a 
közszolgáltatási feladatokról, a választópolgárok igényeiről, a közlekedési kedvezményekről, az 
akadálymentesítés problémájáról, a jövőbeni utazási lehetőségeinkről.  
A konferencia második részében bemutatkoztak a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség által 
2005-ben az önkormányzatiság 15. éves évfordulójára kiirt pályázatának nyertesei: Kecskemét, 
Budapest-Erzsébetváros VII. kerület, Kistarcsa és Gyomaendrőd Önkormányatai.  
Végül a civil szervezetek beavattak mindennapi gondjaikba és örömeikbe. A MEFISE 
(Mozgáskorlátozottak és Más Egészségkárosodott Fiatalok Ifjúsági és Sport Egyesülete), a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Szigetszentmiklós, a Fény a fényben Egyesület, Budapest VIII. 
kerület, a Templárius Alapítvány, Gyomaendrőd vezetőit adtak ízelítőt lehetőségeikről és 
munkájukról.  
Ferenczy Andrea elnök asszony és Fodor Antalné Dr. polgármester asszony azokkal a szavakkal 
búcsúzott a részvevőktől, hogy hagyományt teremtettek ezzel a kiemelt témájú rendezvénnyel és 
minden bizonnyal az elkövetkező években márciusban másként is beszélnek a nőkről. 
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