A BÁRÓ GELSEY VILMOS-DÍJ

A Báró Gelsey Vilmos-díjra olyan gazdasági szakemberek
jelölhetõek, akik kiváló szakmai teljesítményükkel, a közKovács Jenõ alkotása
nevelés szolgálatában kinyilvánított elkötelezettségükkel
már eddig is kivívták munkatársaik, az általuk szolgált köznevelési intézmények
közösségeinek elismerését. A díjazott az oklevél és a plakett mellett 1 millió
forint pénzjutalmat kap.
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NAGY GYÖRGYNÉ több mint négy évtizedes pályáján takarékszövetkezetnél, elkülönített állami
pénzalapnál, a gépipar területén fõkönyvelõként
és gazdasági vezetõként dolgozott. A Moneta
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-nek 22 éve
munkatársa, ahol egyházi területen is végzett számvitel szabályozási, ügyvitel
szervezési és támogatás ellenõrzési feladatokban, igazságügyi könyvszakértésekben és könyvvizsgálatokban közremûködik. 2001-tõl az Esztergom-Budapesti
Fõegyházmegye Katolikus Iskolai Fõhatósága ügyviteli és szabályozási munkáinak
megszervezésében, majd az oktatási intézmények normatíva elszámolásának
ellenõrzésében vett részt. 2006 óta adózási és számviteli konzulensi feladatokat
lát el a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Gyõri Egyházmegye és a Székesfehérvári
Egyházmegye oktatási intézményeiben. A katolikus köznevelés javára végzett
szakértõi munkáját széles körben ismerik el, útmutatásai meghatározóak mind
a fenntartók, mind az intézményvezetõk és munkatársaik számára.
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A Szeged-Csanádi Egyházmegye a köznevelés és a pedagógusképzés ügyéért
megnyilvánuló elkötelezettséggel egy új szellemi mûhelyt hozott létre a SZEGEPI
alapításával, amit báró Gelsey Vilmos személyesen is támogatott. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök az alapító okiratban az intézet célkitûzésként határozta meg
a keresztény nevelésügy fejlesztését az ott dolgozók képzésével, továbbképzésével,
a köznevelési intézmény fenntartásával, szakmai díjak adományozásával, pedagógiaiszakmai szolgáltatások ellátásával.
Báró Gelsey Vilmos (1921) brit állampolgár. Tanulmányait a Budapesti Királyi
Egyetemi Katolikus Gimnáziumban kezdte, majd 1942-ben Cambridge-ben,
a Trinity College-ban szerzett természettudományi MA fokozatot. 1942-tõl
az Imperial Chemical Industries-nál dolgozott, majd 1960-tól a Hill Samuel & Co,
késõbb az Orion Royal nemzetközi befektetési bank ügyvezetõ igazgatója, majd
elnökhelyettese, 1988-ban a bécsi UniCredit Bank (korábbi Creditanstalt) vezetõ
tanácsadója lett. 1995-tõl a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági tagjának, 1999-tõl
igazgatósági elnökének választották. II. János Pál pápa 2005-ben a Nagy Szent
Gergely Rend Parancsnoki Fokozatát (KCSG) adományozta a magyar katolikus egyházért végzett munkájáért, különös tekintettel az 1687-es
alapítású Budapesti Királyi Katolikus Egyetemi Gimnázium 2004-es újraindítása érdekében tett szolgálataiért.
Báró Gelsey Vilmos 2011-ben megkapta a magyarországi
Becsületrend Lovagi Keresztje kitüntetést. A SzegedCsanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete
a Báró Gelsey Vilmos Nagydíj és a Báró Gelsey Vilmos-díj
adományozásával kíván hozzájárulni a magyar köznevelésért elkötelezett, kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
pedagógusok vagy gazdasági szakemberek társadalmi
báró
megbecsüléséhez, példaképül állításához.
Gelsey Vilmos

A BÁRÓ GELSEY VILMOS NAGYDÍJ
A Báró Gelsey Vilmos Nagydíjra olyan pedagógusok
jelölhetõek, akiknek sok éve tartó szakmai életútjuk már
eddig is elismeréseket hozott, elsõsorban saját munkatársaik,
az általuk szolgált köznevelési intézmények közösségei
körében. A díjazott az oklevél és a kisplasztika mellett
2 millió forint pénzjutalmat kap.
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HOFFMANN RÓZSA az ELTE-n francia–orosz
szakos középiskolai tanári oklevelet, neveléstudományból PhD fokozatot szerzett. Pedagógusi életútja
során a Mûvelõdési Minisztérium fõelõadója, a Kaffka
Margit Gimnázium igazgatóhelyettese, a Németh László Gimnázium igazgatója volt,
majd 1995–2010-ig a PPKE piliscsabai Tanárképzõ Intézetet vezette, fõszerkesztõje
volt a Mester és Tanítvány címû pedagógiai folyóiratnak, katolikus közoktatásvezetõi
képzést szervezett, 1999–2000-ig az OKÉV igazgatója volt. 2006–2018-ig KDNP-s
országgyûlési képviselõ, 2010–2014-ig az EMMI köznevelésért felelõs államtitkára volt.
2009-tõl a FIDESZ Kulturális Tagozat országos elnöke, 2014–2018-ig az Európa
Tanács Parlamenti Közgyûlésének képviselõje is. Részt vett az OKNT, az Országos
Érettségi Vizsgabizottság, a Független Pedagógus Fórum, az MTA Pedagógusképzõ
Albizottság, a Németh László Társaság munkájában. A magyar köznevelésért végzett
munkáját elismerték a Kiváló Pedagógus, Apáczai Csere János-díj, Budapestért díj,
Trefort Ágoston-díj, Széchenyi Ösztöndíj, Francia Köztársaság Becsületrend lovagi
fokozat, Wass-Akarat Díj, Teleki Pál Érdemérem kitüntetésekkel.

