
Köszönet és felhívás

Köszönöm az eddigi évek bizottsági tagjainak
a munkáját, akiket emberileg (is) tisztelek és

becsülök: Willemse Jolanda, Kertész Kata, Hor-

váth Judit, Pistyur Imre.

Köszönöm az eddigi évek átadó ünnepségein
résztvevő fellépőknek Szvorák Katalin

Kossuth-díjas népdalénekesnek és Balázs László

Gábor előadóművésznek.

K öszönöm az iskoláknak, hogy partnereim eb-
ben a „misszióban” és a tanároknak, akik új-

fent a szabadidejükből áldoznak gyermekeinkért!

K öszönöm a támogatóinknak, hogy kiállnak
mellettünk. k2web.hu, Násztor papírma-

nufaktúra, NT-Service, Szabadtéri Néprajzi Mú-

zeum, Galantusz Grafika, Copyrama nyomda,

Szentendre Város Önkormányzata.

Köszönöm a szülőknek, nagyszülőknek és csa-
ládoknak, hisz a gyermekek az ő örökségü-

ket is magukban hordozzák.

Ö römmel fogadjuk azon magánszemélyeket és
cégeket, akik úgy érzik, csatlakoznának támo-

gatóként a díjhoz és az eszmeiséghez. Minden to-
vábbi információ a díj honlapján.

Alapító – tervező - névadó

A díj alapítója Kellár F. János

Immánuel író-költő, az Euró-
pai Borlovagrend lovagja, a
Csevej kulturális- művészeti-
karitatív est házigazdája, nem-
zetközi borszakértő, bölcsész

esztéta, művészettörténész, akinek a díj alapításánál
a jóakarat, a példamutatás, az értékteremtés jelentet-
te a fő motivációt.

„Hiszek abban az irányban, amit ezen díjjal kezde-

ményezhetünk, hiszek a példamutatás és az ezzel

járó jelképes és kézzel fogható eredmény hatásá-

ban és fontosságában.”

A díj érdemrendjét Pistyur

Imre Munkácsy-díjas szob-
rászművész tervezte. Imre ki-
váló és elismert művész,
akinek szerepvállalása, nagy-
mértékben emeli a díj eszmei

és anyagi értékét is.

„Az alázat segít eligazodni a rendben, rendterem-

tésben. Segít kinyitni a tudás és a cselekvés kapuit.

Erőt ad és megelégedettséggel tölt el. Rendet te-

remt.”

A díj névadója Fodor Gizella,
aki az alapító szerint, egész ed-
digi élete alatt személyéből fa-
kadóan volt humánus, s
mindenkiben képes volt meg-
látni és megtalálni a jót, az iga-

zat, a szépet.

„Remélem, hogy az elkövetkezendő években

a Gizella-díj, a jóra, a szépre, a nemesre va-

ló törekvést erősíti majd a gyerekekben.”

G i z e l l a - d í j
Ismertető prospektus

A példamutatás az egyik leg-
fontosabb dolog. Példaállí-
tással azt bizonyítja az ember,
hogy a külső ráhatások elle-
nére, a körülményektől füg-

getlenül is el lehet érni, meg lehet valósítani kitűzött
nemes céljainkat és főként azt, hogy érdemes!

A példa egy prezentáció, egy útmutatás, amely ak-
kor a leginkább hiteles és hathatós, ha ösztönösen
teremtődik, magából a személyiségből fakad. A mai
korban ennek nagyon nagy szerepe van társadal-
munkban. Mindez csupán felértékelődik, ha a fiata-
loknak kívánunk példát állítani, bizonyságot tenni
arról, hogy még ha nehezebb is egy-egy út, nem
szabad alkut kötni a látszat- könnyebbségért. S va-
jon ki teremthetne egy fiatalnak hitelesebb példát,
mint egy másik fiatal?

„Az egyik legfontosabb célunk, hogy mindenki a

személyiségéhez, lehetőségéhez képest tudjon ön-

zetlen, segítőkész, jóra törekvő lenni.”

Ha az emberek már gyermekkorban elkezdenek ki-
csit is hinni a nemes eszmékben, ha legalább tudják,
hogy lehet becsülendő módon is cselekedni, az már
siker. Ehhez azonban nekünk is hinni kell bennük, a
jövőben és a példamutatás erejében, azért, mert ah-
hoz, hogy különböző módon és különböző szinten
jóra törekvő emberek lehessünk, ahhoz kellenek a
fiatalkorban véghezvitt jótettek. Legyen az egy na-
gyobb cselekedet, vagy akár egy egész parányi
gesztus. A díj ezt hivatott szolgálni és díjazni, az
ember és a jövő szolgálatában…www.gizelladij.hu



A díjra jelölés szabályai

A díjra minden szentendrei általános iskola állít-
hat egy-egy jelöltet. A döntés jogának felelősségét
az intézmény viseli, a jelöltekről saját maguk hatá-
roznak legjobb belátásuk és becsületük szerint, mint
ahogy arról is, hogy a saját jelöltjeiket milyen mó-
don választják ki: akár a tanárok javaslata alapján,
akár a diákönkormányzat bevonásával, akár a tanu-
lók segítségével.

A jelölés határideje minden év május 7.-e, Gizella
napja. A jelölésnél az adott iskolai évet kell figye-
lembe venni, azaz a szeptember 1 . és május 7. kö-
zötti időszakot.

A jelölést postai úton (ajánlva) vagy e-mailben az
alábbi címekre kell eljuttatni úgy, hogy az megér-
kezzen a díjra jelölés határidejéig:

Posta és E-mail cím:

Kellár F. János Immánuel, 2000 Szentendre,

Füzespark 12. gizelladij@gmail. com

A jelölő formanyomtatvány minden évben elérhető
és letölthető a díj honlapjáról (www.gizelladij .hu),
vagy igényelhető a fenti címeken.

„Tessék bátran látni a díj mögé! Ugyanis az elis-

merés egy-egy díjátadón szól majd a pedagógusok-

nak is…”

Rendkívül nagyra tartom a tanárokat, akiket sok-
szor méltatlanul felejtünk el megemlíteni, pedig
gyermekeinknek egyfajta második otthont teremte-
nek, s szellemi fejlődésük zálogai. Éppen ezért arra
kérem az iskolák pedagógusait, hogy éljenek a lehe-
tőséggel, hiszen már a jelölés által megajándékoz-
zák tanítványukat, és részeseivé válnak egy nemes
ügynek. Legyen ez a városi díj , közös sikerünk!

A díj jelöltjei

A jelölés első feltétele, hogy a jelöltnek tanulói jog-
viszonya legyen egy szentendrei általános iskolá-
ban, azaz 1–8. osztályba járjon, és elfogadja a
jelölést. További feltétel, hogy csak olyan diák jelöl-
hető, aki a jelölést megelőzően nem nyert még díjat
a korábbi években (jelölt bármennyiszer lehetett).

A fő szempont, hogy tettükben fellelhető legyen az
önzetlenség, emberiesség, segítőkészség, jóra való
törekvés, becsületesség, áldozatkészség, szeretet,
humanizmus, példamutatás, tolerancia, igazság és
jóság keresése. Olyan „jelentéktelennek hitt” meg-
mozdulások is értékelhetők, amelyeket lehet, hogy
nem is tudatosan cselekszenek. Mindezek lehetnek
év közbeni apró gesztusok, pillanatnyi „szépségek”,
amelyekből évek alatt akár hatalmas gesztusok és
hosszan tartó emberi „szépségek” születhetnek.

A díj győztese mellett az összes jelölt díszokiratot
kap, hisz a díj azt is hivatott képviselni, hogy a jelö-
lés által már mindenki győztes, a taps mindenkit il-
let, s a díjazási rendszer nem csorbítja érdemeiket.
Az okiratok mellett az összes jelölt ajándékban ré-
szesül.

A díj elbírálása - átadása

A díj odaítéléséről a Kellár F. János Immánuel

által összehívott öttagú bizottság hivatott dönteni

legjobb tudása és lelkiismerete szerint. A szavazás-
nál, legyen szó bármely testületről, a legtöbb szava-
zatot elérő jelölt tekinthető győztesnek. A döntésnek
május 7.-e után négy héten belül meg kell születnie,
ám a bizottság a díjátadó ünnepségig semmiféle in-
formációt nem szolgáltathat a döntés eredményéről.

A bizottsági ülésről és a szavazásról jegyzőkönyv

készül, amely bármikor (visszamenőleg is) kikérhető

és megtekinthető az iskolák számára.

A díj átadásának időpontjáról és helyszínéről a min-
denkori döntőbizottság rendelkezik és erről legalább
egy héttel korábban értesíteni kell az iskolákat és a
jelölteket. A helyszín csakis Szentendre város köz-
igazgatási határain belül lehet. A díjazott élet-

hosszig tulajdonosa lesz a díjnak.

A kitüntetett a díj jal az alábbiakat nyeri:

– A Gizella érdemrendet díszbársonyban, fadoboz-
ban.
– Díszoklevelet, amely tanúsítja érdemét.
– Egyedi ajándékot mely évről-évre változhat.
– Hivatalosan használhatja a Gizella-díj jal kitünte-
tett megnevezést.
– A díjazott neve felkerül a díj internetes oldalára és
archívumába.

A további jelöltek az alábbiakat nyerik:

– Díszoklevelet, amely tanúsítja érdemeiket.
– Egyedi ajándékot mely évről-évre változhat.
– Hivatalosan használhatják a Gizella-díjra jelölt
(utána évszám) megnevezést.
– A jelöltek nevei felkerülnek a díj internetes olda-
lára és archívumába.

(Gizella-díj átadó 2014) (Gizella-díj átadó 2015)




