SAJTÓKÖZLEMÉNY

Budapest, 2009.03.01.

Téma:
Őexcellenciája April H. Foley, az Amerikai Egyesült Államok Budapesten
Akkreditált Nagykövetének tiszteletére rendezett búcsúztató fogadás.
Helyszín: a Parlament Vadászterme
Időpont: 2009. február 27-én (pénteken) 16.00 és 17.30 között
Kapcsolat:
Ferenczi Andrea, elnök
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség
H-1118 Budapest, Ugron Gábor u. 28.
Telefon: 1 319 5245, Mobil: 30 982 7093, Fax: 1 319 2017
E-mail: ferenczi@t-online.hu
www.noikarrier.hu
Célja: A búcsúztató fogadás szervezője a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség
kifejezi nagyrabecsülését Őexcellenciája April H. Foley Nagykövet Asszony őszinte és
elkötelezett támogatásáért, amelyet megbízatása során céljaik és közös projektjeik
megvalósítása érdekében nyújtott.
Őexcellenciája April H. Foley Asszony volt az első nagykövet, aki küldetése során kiemelten
kezelte a női esélyegyenlőség kérdését Magyarországon. A Magyar Női Karrierfejlesztési
Szövetség ezért a „Női Esélyegyenlőségért Díj – 2007” elismerést adományozta neki és
felkérte a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség Tiszteletbeli Tanácsadó Testületébe.
PROGRAM 16.00-17.30
A MNKSZ himnusza, előadja Széles Izabella
Beszédek:
Ferenczi Andrea, a MNKSZ elnöke, nyitóbeszéd
Dr. Gurmai Zita EP képviselő, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Alelnöke, a MNKSZ
Tiszteletbeli Tanácsadó Testületének Elnöke
Dr. Göncz Kinga külügyminiszter
Őexcellenciája April H. Foley, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövete
Kárászy Szilvia zongoraművésznő Őexcellenciája April H. Foley Asszony tiszteletére komponált művét
adja elő.
Ajándékok átadása Őexcellenciája April H. Foley Asszonynak

Őexcellenciája April H. Foley búcsúfogadása
2009. február 27.
A leköszönő amerikai Nagykövet Asszony tiszteletére rendezett búcsúfogadás Ferenczi
Andrea nyitóbeszédével vette kezdetét, miután Széles Izabella a Magyar Női Karrierfejlesztési
Szövetség (MNKSZ) hagyományainak megfelelően elénekelte a Szövetség himnuszát.
Ferenczi Andrea beszédében rámutatott, hogy fonódott össze a Szövetség sorsa 2006 óta Őexcellenciája
kinevezésekor meghirdetett női esélyegyenlőséget propagáló programjával. Mivel a célok közösek voltak, a
Nagykövet Asszonnyal sok sikeres projektet valósítottunk meg – mondta Ferenczi Andrea. Az MNKSZ
2003-ban alakult, s azóta missziójának tekinti a női esélyegyenlőség megteremtését egyéni és társadalmi
szinten, illetve a civil szervezetek demokráciában betöltött szerepének erősítését. „2006 decemberében
rendeztük az első nagyszabású konferenciánkat a Parlamentben – emlékszik vissza az MNKSZ elnöke -,
Nők a Politikai Döntéshozatalban címmel, 500 résztvevővel, s meghívásunkra itt szólalt fel először
Őexcellenciája April H. Foley”. „Praktikus tanácsait azóta sem feledjük – tette hozzá Ferenczi Andrea -:
’Merjünk nagyot álmodni, és sose adjuk fel álmainkat!’ ”. Az MNKSZ és a Procter&Gamble közös
szervezésében megvalósult egyetemi projekteken Debrecenben, Pécsett, Szegeden és a Budapesti Corvinus
Egyetemen April H. Foley több alkalommal is vezérszónoki minőségben szerepelt. 2007-ben az MNKSZ
által szervezett Magyar Nők Világkonferenciáján Őexcellenciája „tiszteletbeli magyar nőként” a „Család és
munka harmonizálása – az örök női kihívás” témájú panelben szólalt fel.
Őexcellenciája April H. Foley Asszony volt az első nagykövet, aki küldetése során kiemelten
kezelte a női esélyegyenlőség kérdését Magyarországon. A Magyar Női Karrierfejlesztési
Szövetség ezért a „Női Esélyegyenlőségért Díj – 2007” elismerést adományozta neki, és felkérte a
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség Tiszteletbeli Tanácsadó Testületébe, csakúgy, mint a
búcsúfogadáson szintén jelen lévő Aliza Bin-Nount, Izrael Állam magyar nagykövetét. Zárásként
Ferenczi Andrea elmondta: „Szeretjük és tiszteljük Nagykövet Asszonyt minden magyar nővel
együtt, akinek volt alkalma Önt hallani ÉS Öntől tanulni. Megőrizzük emlékét, és arra kérjük,
hazájában és a világon képviselje továbbra is a magyar érdekeket.”
Dr. Gurmai Zita EP képviselő, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Alelnöke, valamint az MNKSZ
Tiszteletbeli Tanácsadó Testületének Elnöke beszédében életre szóló szövetségesnek nevezte April H. Foley
Nagykövet Asszonyt, hiszen mint mondta, „egy oldalon állunk, a nők ügyét vettük fel”. Gurmai Zita
megköszönte a leköszönő nagykövetnek, hogy „elhozta nekünk Amerikát női szemmel”, illetve, hogy segített
megismertetni velünk a női esélyegyenlőség kérdésében a követendő amerikai mintákat. „Higgyünk abban,
hogy amit teszünk, az jó, és álmodjunk egy szebb jövőt; ez az, amit Amerika adott nekünk” – zárta le
gondolatait a képviselő asszony.
„Jó ennyi sikeres nőt látni ebben a teremben!” – köszöntötte a meghívottakat Dr. Göncz Kinga
külügyminiszter asszony, aki beszédében kiemelte a legfontosabb amerikai-magyar vonatkozású diplomáciai
eredményeket, melyeket Őexcellenciája April H. Foley nagykövetsége idején sikerült elérni. Ezek között
szerepel az 1956-os forradalom 50. évfordulója és a hozzá kapcsolódó események, melyek egy részén maga
Bush elnök is részt vett. A másik kiemelkedő eredmény az amerikai vízummentesség elérése, mellyel
„lehullott a vasfüggöny utolsó darabja”. Göncz Kinga külön kiemelte továbbá, hogy Őexcellenciája
szerepmodellként szolgálhat számunkra, hiszen saját példájával bizonyította, hogy vezető pozíciókban is
megvalósítható a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása. „Kívánunk Őexcellenciájának
nagyon sok sikert, és biztos, hogy fogunk még találkozni” – mondta zárásként a külügyminiszter asszony.
Kárászy Szilvia zongoraművésznő külön erre az alkalomra komponált, lélegzetelállító művének előadását
követően Őexcellenciája April H. Foley Nagykövet Asszony magyarul köszöntötte a fogadás résztvevőit:

„Köszönöm szépen! Nagyszerű, nagyon szép!”. A Nagykövet Asszony hangot adott meghatottságának és
hálájának, amiért ennyi kedves szóval köszöntötték őt, és külön köszönetet mondott Ferenczi Andreának a
gyümölcsöző közös projektekért, melyek sikerének titka az azonos értékek és törekvések voltak.
Őexcellenciája ugyanakkor az eddigi eredmények mellett emlékeztetett arra, hogy hosszú út áll még
előttünk: „Ne feledjük, hogy csak a nők kis százaléka képes vezető pozíciókat elérni” – mondta, majd
hozzátette: „Már 2006-ban is mondtam, hogy a nőknek meg kell adni a jogot a legfelső pozíciókba való
bejutáshoz, ha akarják és van hozzá tehetségük”. April H. Foley követendő példaként említette azon
Magyarországon is jelen lévő cégek – például a GE, a Pfizer, a Procter&Gamble, az IBM, a Morgan Stanley
és az Alcoa – gyakorlatát, akik prioritásként kezelik a nők felsővezetői posztokra való bejutásának
elősegítését. További célként nevezte meg a nők számának növelését a Parlamentben, valamint rektori,
polgármesteri és igazgatói pozíciókban. Hangsúlyozta az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elv
érvényesítésének szükségességét Magyarországon és az Egyesült Államokban egyaránt. E tekintetben pozitív
fejlemény – hívta fel rá a figyelmet April H. Foley -, hogy az Obama elnök által elsőnek aláírt törvényjavaslat
is pontosan a férfiak és nők bére közt máig fellelhető különbségek megszüntetését célozza. Záró gondolatként
a Nagykövet Asszony emlékeztetett saját felelősségünkre abban, hogy ki-ki a maga pozícióján keresztül
mutasson példát a nemek közti esélyegyenlőség megvalósításában.
Az esemény záró részében ünnepélyes ajándékátadásra került sor. Őexcellenciája April H.
Foley nagy örömmel fogadta az MNKSZ, Szöllősy Judit, Héjja János divattervező, Kárászy
Szilvia, a Premium-Hungaricum Egyesület, Dr. Csépe Valéria, az MTA főtitkár-helyettese és
Dr. Szűts Ildikó, a Magyar Posta vezérigazgatója által átnyújtott ajándékokat.

