
 

 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Tizenkét pillér, egy ügy: újra TEDxWomen konferencia Budapesten 
 
2017.10.02. Budapest –TEDxLibertyBridgeWomennéven, izgalmas előadásokkal, inspiráló 
történetekkel kerül megrendezésre a fél napos konferencia Budapesten, november 2-án, a Hatszín 
Teátrumban. 
 

A New Orleansban és a világ több mint kilencven pontján egyidejűleg zajló TEDxWomen 
konferencia célja, hogy közös fórumot teremtsen az úttörő gondolkodású nőknek, megosztva az arra 
érdemes gondolatokat, ötleteket.  A kifejezetten nőkről, de nem csak nőknek szóló rendezvény 
témája az egész világon ugyanaz: „Bridges”, vagyis "Hidak".Az esemény lehetőséget teremtugyanis 
arra, hogy valódi platformot, hidatképezzen női közösségek között, hogy valós és érdemi, izgalmas 
beszélgetések induljanak a női erőről, hazai ismert és elismert előadókkal teljessé téve a 
rendezvényt.„Küldetésünk, hogy a TED szellemiségének megfelelően, a TEDxLibertyBridgeWomen 
esemény megvalósításávalolyan mozgalmat erősítsünk és segítsünk, ahol a különböző for profit, non 
profit és mindennemű női szervezetek és szigetszerűen aktív mozgalmak összetalálkoznak, egymást 
erősítve támogatják mindazon nőket Magyarországon, akik 21. századi, európai szellemiségben 
gondolkodnak és élnek. Így jelen lesznek a különböző szervezeteken, üzleti világ képviselőin túl a 
művészet, tudomány területéről is előadók.” – erősítették meg a rendezvény küldetését az ötletgazda 
alapítók, Bite Barbara és Szabados Andrea. 

A rendezvény célja, hogy a gondolatébresztő előadások változást generáló közeget hozzanak 
létre, a helyi közönség személyes, tevékeny részvételével.Ennek szellemében a 
TEDxLibertyBridgeWomen kurátorai– a TED missziójának megfelelően –megkeresték  és színpadra 
hívták azokat az embereket, akik valamilyen területen nagyot alkottak, és olyan gondolataik vannak, 
amelyeket érdemes megosztani a világgal. A tíz kiválasztott előadó egyedi, izgalmas, olykor 
provokatív történetét meséli majd el. 
 
A TEDxLibertyBridgeWomen színpadára lép: 
Pásztor Anna – énekes 
Marozsán Erika – színész 
Horváth Dorka – a BOOKR Kids alapítója 
Dr. Kóspál Ágnes – csillagász 
Ámon Ada – közgazdász, a Third Generation Environmentalism vezető munkatársa 
Békés Emőke – családsegítő dúla 
Füzesséry Anikó – tanár 
Hitka Viktória – képzőművész 
Szalai Dóri –a Chez Dodo tulajdonosa 
Bóta Katalin – újító, felsővezető, sportoló, segítő 
Csángó Dániel – Mozduljunk ki – Let's Go Out mozgalom társalapítója 
Soós Andrea – fotóművész  
 

A beszédeket 100 fős hallgatóság előtt adják elő, szélesebb közönség számára a rendezvény után 
lesznek elérhetők az előadások a www.tedxlibertybridgewomen.comoldalon. A konferencián élő 
közvetítés lesz a TEDWomen globális eseményről, New Orleans-ból angol nyelven, 
szinkrontolmácsolással. Az ügy mellé álltak és a rendezvény partnereiként jelennek meg olyan hazai 
és multinacionális vállalatok, melyek társadalmi felelősséget vállalnak a sokszínűség és a nők 
esélyegyenlősége iránt. A hazai TEDxWomen eseményen együtt gondolkodó résztvevők olyan 
globális közösség részesei lehetnek, melynek tagjai elkötelezettek a pozitív változás iránt: innovatív 
gondolkodók, akik katalizálják az elképzeléseket a cselekvés irányába. 
 

További információ:  
www.tedxlibertybridgewomen.com,  www.facebook.com/tedxlibertybridgewomen 
Jegyrendelés: https://tixa.hu/TEDx_Liberty_Bridge_Women_2017_hidak 
 
Kapcsolat:Németh Flóra, PR szakértő +36 70/317 07 90 
press@tedxlibertybridgewomen.com 
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TEDx x=independently organized 
 
A TEDx program a licensz alapú, önálló helyi szervezésben megvalósuló TED-szellemiségű eseményeket fogja 
össze világszerte. Erre utal az „x” a TED mellett. A TEDx programok lehetőséget nyújtanak arra, hogy hogy az 
Ideas Worth Spreading („Gondolatok, amelyeket érdemes terjeszteni”) szellemében közösségek, szervezetek 
vagy egyének stimuláló, gondolatébresztő, és aktívan kommunikáló közeget hozzanak létre a helyi közönség 
személyes, tevékeny részvételével. 
 
További információ a TEDx programról: https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program 

 

TEDxWomen 
 
A TEDWomen egy minden évben megrendezésre kerülő, háromnapos konferencia, amelynek témája a nőkben 
rejlő erő és változáshozás képessége. Idén ennek a konferenciának a címe „Hidak”. A TEDxWomen, a TEDx-hez 
hasonlóan egy licenszalapú, önálló helyi szervezésben megvalósuló program, aminek egyik fő kritériuma, hogy 
a nagy TEDWomen konferenciával egyszerre kell zajlania. Idén több mint 90 TEDxWomen konferencia fog 
megrendezésre kerülni, többek között Budapesten is. 

 

TED 
 
A TED (Technology, Entertainment, Design) egy nonprofit szervezet és különleges konferenciasorozat, amely 
elkötelezett az Ideas Worth Spreading („Gondolatok, amelyeket érdemes terjeszteni”) eszméje mellett. A TED 
konferenciák a 18 perces vagy rövidebb, gondolatébresztő és szórakoztató előadásokkal rendkívül intenzív és 
inspiráló élményt jelentenek. A TED teljesen megváltoztatta, más dimenzióba emelte a korábban megszokott 
konferenciaélményt, így vált a világ talán legizgalmasabb, legkeresettebb és legkomolyabb, nem szigorúan 
szakmai jellegű konferenciájává. A TED konferenciákon az előadásokról videó készül, amik az események után 
elérhetőek a TED.com oldalon. 
 
A TED 30 éve indult Kaliforniából egy kis, exkluzív és különleges konferenciaként, de mára világszerte 
fogalommá és számos világméretű kezdeményezés táptalajává vált. Rengeteg ismert és kevésbé ismert előadó 
lépett már TED-színpadra, gyakran éppen a tőlük megszokottól teljesen eltérő, gondolatébresztő, provokatív 
előadásokkal: Bill Clinton, Bill Gates, Jane Goodall, Frank Gehry, Paul Simon, Sir Richard Branson, Elizabeth 
Gilbert, Philippe Starck, Alain de Botton, Isabel Allende, Gordon Brown, David Deutsch vagy Bono, és sok más 
híres, akár ellentmondásos személy is csatlakozott az előadók és egyúttal a közönség soraihoz. 
 
A TED közönsége jellemzően heterogén háttérből érkezik, nyitott, intelligens, jó szándékú és társadalmilag 
aktív. A háttérben egy nonprofit szervezet áll: legfőbb célja, hogy az Ideas Worth Spreading szellemében, a 
határokon minden értelemben átívelően, az élet legkülönfélébb területeiről és a világ minden tájáról 
összegyűjtse a legérdekesebb, legtartalmasabb, leginnovatívabb és leginspirálóbb gondolkodókat és alkotókat. 
Számukra a TED olyan intenzív és stimuláló közeget teremt, ahol egymást és egymás által a világot és 
önmagukat jobban megismerhetik, amely képes megtermékenyíteni és gazdagítani gondolkodásukat, s ezáltal 
új megoldásokhoz és projektekhez vezet. 
 
További információ: www.ted.com 
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