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Kitüntetések 
augusztus 20. alkalmából

Állami kitüntetéseket és szakmai 
díjakat adott át Balog Zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere 2015. au-
gusztus 19-én az államalapítás ün-
nepe alkalmából a Pesti Vigadóban. 
A  tárca vezetője nemzeti ünnepünk 
alkalmából Magyar Érdemrend Nagy-
kereszt, Magyar Érdemrend Középke-
reszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt, 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Ma-
gyar Arany Érdemkereszt, Magyar 
Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Ér-
demkereszt állami kitüntetéseket, va-
lamint Népművészet Ifj ú Mestere, Pro 
Cultura Hungarica, Bessenyei György-, 
Móra Ferenc-, Pauler Gyula-, Szinnyei 
József-díjakat adott át. Magas színvo-
nalú munkájáért Magyar Érdemrend 
Lovagkereszt polgári tagozat kitünte-
tésben részesült Imre Károly, a Nemze-
ti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Me-
gyei Irodájának nyugalmazott területi 
koordinátora. Hosszabb időn át végzett 
kiemelkedő közművelődési tevékenysé-
ge, a korszerű művelődés és a művészi 
ízlés fejlesztése érdekében végzett tevé-
kenysége elismeréseként Balog Zoltán 
Bessenyei György-díjat adományozott 
Babicsné Hegedűs Katalinnak, Bak 
Lajosnak, Groskáné Piránszki Irénnek, 
Hegedűs Lászlónénak, valamint Joós 
Tamásnak.

Imre Károly

A  kitüntetett magyar-történelem 
szakos tanár, okleveles bölcsész, nép-
művelő. Diplomáit az egri Tanárkép-
ző Főiskolán, az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem és a Miskolci Egyetem 
bölcsészkarán szerezte. Több mint 
harmincöt éve dolgozik népművelő-
ként. Munkáját Soltvadkerten kezdte, 
majd a Keceli ÁMK közművelődési 
igazgatóhelyetteseként dolgozott. Rö-
vid ideig a kecskeméti Katona József 
Gimnáziumban tanított, s  emellett 
a diákok kulturális, közművelődési 
munkáját irányította, segítette. 1992-
től ’99-ig a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat Pedagógiai és Közműve-
lődési Intézetének igazgatóhelyettese, 
majd a jogutód Közművelődési In-
tézet igazgatója. 2013-tól nyugdíjba 
vonulásáig a Nemzeti Művelődési 
Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájá-
nak vezetője. Munkássága alatt több 

olyan fejlesztést és programot indí-
tott, amely a közművelődési szakma 
megújulását szolgálta, s  ezáltal or-
szágos elismertséget, szakmai körök-
ben megbecsülést szerzett. Vezetői 
munkája mellett a felnőttképzésben 
oktatóként dolgozik, és közösségépí-
tő, -fejlesztő tevékenységet folytat. 
Szakterülete a kommunikációelmélet 
és alkalmazása, szociálpszichológia, 
kulturális antropológia, közösség-
fejlesztés. 2008-tól részt vesz a par-
lamenti hungarikum munkacsoport 
törvényelőkészítő és megvalósító 
munkájában.

1991-től részt vett a Közösség-
fejlesztők Egyesülete és a Beke Pál 
vezette Közösségszolgálat Alapít-

Imre Károly a fi ával
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vány munkájában, 2000-től 2002-ig 
a Bács-Kiskun Megye Közoktatásá-
ért Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke, 2008 óta a Pilinszky János 
Közalapítvány Kuratóriumának elnö-
ke, 2011-től a Kárpát-medencei Nép-
főiskolai Kabinetben tevékenykedik, 
2012-ben pedig megválasztották a 
Művelődési Intézmények és Regioná-
lis Kulturális Szerveződések Országos 
Szövetsége (MIOSZ) elnökévé.

2001-ben munkája elismeréseként 
vehette át a Wlassics Gyula-díjat a 
nemzeti kulturális örökség miniszte-
rétől, 2011-ben kapta meg a szakmá-
jában legnagyobb elismerésnek szá-
mító Bessenyei György-díjat az em-
beri erőforrások miniszterétől. 2014. 
április 22-én megkapta a „Kecel Város 
Díszpolgára” címet. Magas színvona-
lú munkájáért 2015. augusztusában 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt polgári tagozat kitüntetés-
ben részesítette.

Babicsné Hegedűs Katalin

Tanár, népművelő, kulturális me-
nedzser, kulturális szakértő. Szakmai 
végzettségeit az ELTE Tanárképző Fő-
iskola magyar-népművelés szakpár-
ján, valamint az ELTE Bölcsészettu-
dományi Kar Kulturális Menedzser-
képző programján szerezte.

Pályáját 1992-ben az Almássy Téri 
Szabadidőközpontban kezdte infor-

mációs területen, 2000 óta az ágazati 
háttérintézményként működő Nem-
zeti Művelődési Intézet (valamint jog-
elődjei) munkatársa. A  kezdetektől 
koordinálta az intézet kommunikáci-
ós koncepciójának és stratégiájának, 
fejlesztési terveinek megteremtését, 
jelenleg a 19 megyei irodával, kiter-
jedt partnerhálózattal rendelkező 
ágazati háttérintézmény sokoldalú 
kommunikációjáért felelős a Kommu-
nikációs Osztály vezetőjeként.

Számos hazai és nemzetközi, az 
informatika és a kultúra, közművelő-
dés kapcsolatait feldolgozó rendez-
vény, konferencia és fórum szervező-
je, résztvevője, előadója. Tizenhárom 
évig működött közre a miskolci Te-
lematika Konferenciasorozat ren-
dezésében, szervezésében, valamint 
közreműködött a fesztiválminősítési 
rendszer kidolgozásában és különbö-
ző közművelődési adatbázisok elindí-
tásában

Hivatása gyakorlása során kiemelt 
feladatnak tartja a szűk anyagi lehető-
ségekkel rendelkező települések kö-
zösségi színtereinek kommunikációs 
fejlesztését, a  helyi értékekről szóló 
tájékoztatás kiterjesztését, valamint 
az egymást támogató szakmai tudás-
hálózatok létrehozását, segítését.

2009-ben munkásságát Wlassics 
Gyula-díjjal, 2015-ben Bessenyei 
György-díjjal ismerték el. Tagja a 
Magyar Népművelők Egyesületének, 
elnökségi tagja a Budapesti Népmű-
velők Egyesületének.

Bak Lajos

Magyar-történelem szakos tanár, 
művelődésszervező. Tanulmányait a 
szegedi Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolán végezte. Közművelődési szak-
mai fejlesztéssel 1981. februárjától, 
a  Kiskunmajsai Művelődési Központ 
igazgatóhelyettesévé történt kineve-
zése óta foglalkozik.

Igazgatóhelyettesként felügyelete 
alá tartoztak a városi nagyrendezvé-
nyek, valamint az intézményben mű-
ködő kiscsoportok szervezése, propa-
gandája, szervezeti kereteik kialakítása. 
Néhány ma is működő klub és egyesü-
let ekkor teremtette meg a működése 
alapjait. Igazgatóvá történt kinevezése 
után – 1986. január 1. – az addig elvárt 
koncepciót teljesen megváltoztatta. 
A  Művelődési Központot körülvevő 
társadalmi és gazdasági környezetet 
felmérve – fenntartva az adott kultu-
rális kínálati szintet – az intézmény 
felvállalt minden olyan tevékenységet, 
amely erkölcsi vagy gazdasági ered-
ménnyel járt, s színteret biztosított az 
önszerveződő közösségeknek.

2000. április 12-én kinevezték a 
kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési 
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Központ és Művészeti Iskola igazga-
tójává, amely jogutódjának napjain-
kig vezetője. Az intézmény 2010-ben 
nonprofi t kft-vé alakult Kecskeméti 
Kulturális és Konferencia Központ 
Nonprofi t Kft. néven, majd 2015. jú-
lius 1-jével a sikeres agora projektnek 
köszönhetően Hírös Agora Kulturális 
és Ifj úsági Központ Nonprofi t Kft-vé 
szerveződött, integrálva a Kecskemé-
ti Ifj úsági Otthont és a Helpi-t.

Az intézmény az átszervezésnek, 
a technikai korszerűsítésnek, a magas 
szintű szakmai munkájának köszön-
hetően Kecskemét és a régió legna-
gyobb közművelődési „intézményévé” 
vált. Aktív szervezője és koordinátora 
a város fesztiváléletének. A Kft. 2013-
ban – egyedülálló módon – 10 kate-
góriában megkapta a Minősített Köz-
művelődési Intézmény címet. Igazga-
tói munkássága alatt a Kft. dolgozói, 
közösségei, szakmai tevékenységei 
több mint 40 kitüntetésben, elisme-
résben részesültek. A  Magyar Nép-
művelők Egyesülete elnökségi tagja, 
részt vesz a Magyar Fesztiválszövet-
ség Felügyelő bizottságának munkájá-
ban, közművelődési szakértő és szak-
felügyelő. Munkája elismeréseként 
2006-ban Wlassics Gyula-díjat vehe-
tett át, 2015. augusztus 20. alkalmából 
Bessenyei György-díjban részesült.

Groskáné Piránszki Irén

A  Debreceni Tanítóképző Inté-
zetben szerzett okleveles népművelő 

– könyvtáros diplomát, majd közös-
ségfejlesztő, közösségfejlesztő-oktató 

tréner, kutató végzettséget a Kecske-
méti Regionális Munkaerő-fejlesztő 
és -Képző Központban.

Szakmai pályafutása Nyírmár-
tonfalván indult, ahol klubkönyvtár 
vezetője volt. 1976-tól 1993 január-
jáig a Kölcsey Ferenc Megyei-Városi 
Művelődési Központ és Ifj úsági Ház 
módszertani főelőadója Debrecen-
ben. 1993. és 1997. között a Magyar 
Művelődési Intézet Közösségfejlesz-
tési Osztálya, módszertani főelőadója, 
majd ezt követően a debreceni Mű-
vészeti és Kézművesipari Szakkép-
ző Iskola könyvtárosa 2002-ig. 2002. 
szeptember 1-től 2006. július 31-ig a 
Kelet-magyarországi Közösségszolgá-
lat Alapítvány, (KMKSZA) ügyvezető 
igazgatója.

A  pályáját végigkísérte a közössé-
gekkel, közösségekért végzett mun-
ka. Pályakezdőként szülőfalujában a 
kortársaival megszervezték az ifj úsági 
klubot. Igazi szakmai sikert jelentett, 
amikor a „Beszélő könyvek” forgató-
könyvük első díjat nyert az Ifj úsági 
Klubok Első Országos Módszervá-
sárán. Pályája a Kölcsey Ferenc Me-
gyei-Városi Művelődési Központ és 
Ifj úsági Házban folytatódott, ahol 
már a megye ifj úsági klubmozgalmát 
segíthette megannyi képzéssel, klub-
találkozóval, vetélkedővel. Később a 
népművelők képzésének, továbbkép-
zésének szervezése lett a munkaköre. 
Szakmai munkájának köszönhetően 
számtalan új ismeretszerzési forma 

– önképző körök, kezdő népművelők 
alapképzése, tanulmányutak – való-
sult meg az intézményben. 1989 dön-
tő változást, új szakmai irányt, elkö-
teleződést hozott az életében: ekkor 
ismerkedett meg a Közösségfejlesz-
tők Egyesületének tevékenyégével és 
meghatározó személyiségeivel. Ezt 
követően a Közösségszolgálat Alapít-
vány, később – immár 20 éve – a Ke-
let-magyarországi Közösségszolgálat 
Alapítvány kötelékében sok újszerű, 
igazi kihívást jelentő közösségfej-
lesztő munkában vett részt: többek 
között egész települést átfogó fejlesz-
tésekben, falukönyvek készítésében, 
települési gyermek és ifj úsági önkor-
mányzatok létrehozásában, közösségi 
felmérésekben és képzésekben.

Munkája elismeréseként öt al-
kalommal részesült különböző szin-
tű miniszteri kitüntetésben – leg-

utóbb 2015 augusztusában Bessenyei 
György-díjban. Helyi fejlesztői tevé-
kenységét Nagyrábé Önkormányza-
ta 2000-ben „A  közösségért végzett 
munkáért” plakettel ismerte el.

Hegedűs Lászlóné

Művelődésszervező-menedzser. 
1983 februárjában kezdte szakmai pá-
lyafutását a kunbaracsi Móricz Zsig-
mond Művelődési Otthonban köz-
gazdasági érettségivel. Az évek során 
folyamatosan képezte magát, szintről 
szintre haladva a szakmai „ranglétrán”. 
Előbb középfokú népművelő-, majd 
középfokú könyvtárkezelő képesítést 
szerzett Szegeden a Somogyi Könyv-
tárban, majd jelentkezett a szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolá-
ra, ahol művelődésszervező szakon, 
menedzser szakirányon diplomázott. 
A  pályázatírásba autodidakta módon 
kóstolt bele, folyamatosan fejlesztette 
ismereteit: minden nyertes pályázat-
tal újabb lehetőségeket kapott a tele-
pülés, ő  pedig hasznos tapasztalato-
kat gyűjtött.

Szakmai munkája során minden 
lehetőséget megragadott a települé-
sen élők kulturális ellátásának javí-
tása érdekében. A  80-as évek végén 
elindította a citeraoktatást, amelyből 
egy művészeti iskola zenei tagozata 
jött létre és hagyománnyá vált a citera, 
népzene szeretete. A  művelődési ott-
honban működő könyvtár a Katona 
József Megyei Könyvtár Szolgáltató 
helye, amely 2006-tól korszerűen fel-
újított, könyvtárközi- és vonalkódos 
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kölcsönzést biztosít helyben. Számta-
lan felnőttképzés, települési nagyren-
dezvény elindítója, nevéhez fűződik 
a települési egészségterv elkészítése, 
valamint a hozzá kapcsolódó sikeres 
pályázati programok megvalósítása. 
2000-ben az általa vezetett kulturális 
egyesület sikeres pályázatának kö-
szönhetően létrejött a Kunbaracsi 
Teleház, ami jelenleg is Információs 
e-Pontként működik.

Munkája elismeréseként 2015-
ben Bessenyei György-djban része-
sült.

Joós Tamás

Történelemtanár, népművelő, fel-
nőttképzési és művelődési menedzser, 
kulturális szakértő, szakfelügyelő. 
Szakmai végzettségeit a Szombathelyi 
Tanárképző Főiskola történelem-nép-
művelés szakpárján (1985), valamint a 
Pécsi Tudományegyetem Felnőttkép-
zési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Karán (2000) szerezte. A  felnőttkép-
zésben 1998. óta vesz részt, mint vizs-
gáztató és oktató. Középiskolás kora 
óta vesz részt kulturális rendezvénye-
ken, és a kamaszként megszeretett 
irodalom terelte az előadó-művészet 
felé. Azóta rendszeres vendége az or-
szág kulturális intézményei program-
jainak, gyermekműsoraival, irodalmi 
összeállításaival és népzenei előadása-
ival itthon és külföldön is fellépett.

Népművelői pályáját 1985-ben a 
kőszegi Jurisics-vár Művelődési Köz-
pontban kezdte, majd több mint 25 
évig Vas megye különböző kulturális 

intézményeiben dolgozott. Viszony-
lag fi atalon, 1993-ban lett igazgató, és 
attól fogva intézményvezetőként dol-
gozik a szakmában.

Nevéhez több kulturális kezdemé-
nyezés és program fűződik: elindítója 
volt a mai napig is élő József Attila 
vers-, mese- és novellaíró pályázatnak, 
Mók Ildikóval közösen dolgozta ki és 
valósította meg a 90-es évek végén, 
Szombathelyen az ifj úsági közműve-
lődés egy új koncepcióját, a  „Fregatt” 
programot és a hozzá kapcsolódó 
esélykiegyenlítő zenei fesztiválokat.

1999-ben Dinnyés József daltulaj-
donossal Szombathelyen elindította 
a Magyar Énekmondók Találkozóját, 
amit azt követően 13 éven át szerve-
zett.

Vas megyében elsőként akkre-
ditáltatta felnőttképzési intézmény-
ként az Oladi Művelődési Központot, 
amely irányítása alatt a magyar alter-
natív zene fellegvára is lett. A Vas Me-
gyei Művelődési és Ifj úsági Központ 
igazgatójaként a megyei módszertani 
munka irányítója lett, s  éveken át a 
megyei szervezeteket tömörítő MI-
OSZ elnöke is volt.

Vas megyei közművelődési mun-
kájáért több elismerésben is részesült. 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgá-
latáért Kulturális Tagozata” 2004, és 

„Vas Megye Önkormányzata Szolgá-
latáért Ifj úsági Tagozata” 2007, Szom-
bathely Város Ifj úságáért-díj 2010, 

„Vas megye Közgyűlésének Elnökének 
Emlékérme” 2011.

Jelenleg a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofi t Kft. 
ügyvezetőjeként dolgozik. Vezetése 
alatt a kerületi intézmény „Budapest 
Márkadíj” elismerésben részesült és 
több új kezdeményezése – Költé-
szet napja Kőbányán, Cseh Tamás 
Nap, Kőbányai Blues Fesztivál –nép-
szerű rendezvénye lett a fővárosnak. 
A  KKOSZ alelnökeként a szakmai 
közélet tevékeny résztvevője, a Kultu-
rális Közfoglalkoztatási Program bu-
dapesti tanácsadója. Magániskolában 
kulturális rendezvényszervezést tanít, 
és több projekt szellemi kidolgozója.

2009-ben munkásságát Wlassics 
Gyula-díjjal, 2015-ben Bessenyei 
György-díjjal ismerték el. 

Az augusztus 20-ai díjazottak




