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Díjakról, jutalmakról és elismerések 
 
A közép- és kelet-európai művészeti képzésben résztvevő legtehetségesebb hallgatók közül Essl-
díjat adományoztak Kopacz Kund plasztikai ábrázolás szakos hallgatónak. 
A hallgató konzulens tanára Dr. Erőss István volt. 
  
A Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen az Eszterházy Károly Főiskola Női Kara Arany I. fokozatú 
diplomát kapott. 
A jutalmat átvette: Majtényi Laura ének-zene alapszakos hallgató 
  
Az olaszországi Castellammare di Stabia VIII. Luigi Denza Nemzetközi Zenei Versenyen a Jazz Faces 
együttesmaximális pontszámmal kategória győztes lett. 
A jutalmat átvette: Farkas Antal Sándor ének-zene alapszakos hallgató 
  
A Felsőoktatási Média Konferencián Merényi Zitamozgóképkultúra és médiaismeret szakos hallgató 
az Év fotója-díjat, Vártás Péter kommunikáció és médiaismeret szakos hallgató pedig az Év írása-díjat 
nyerte el. 
A jutalmat átvették a díjazott hallgatók: Merényi Zita és Vártás Péter 
  
Az Eszterházy KFSC – GloboSyS női kézilabda csapat az NB/I B osztályban I. helyezést ért el, ezzel 
jogot szerzett arra, hogy ősztől az NB/I A osztályban szerepeljen. 
A jutalmat átvette: Molnár Nikoletta testnevelő edző alapszakos hallgató 
  
A 10 éves Egres Néptánc Együttes az Eszterházy Károly Főiskola kiemelkedően jó színvonalon dolgozó 
művészeti közössége, amelyet Bécsi Gyula vezet 8 éve. Állandó meghívottjai az Agria Nemzetközi 
Néptánc Fesztiválnak, Litvániában a Vilniusi Nemzetközi Egyetemi Néptánc Fesztiválon a zsűri 
különdíját nyerték el. 
A jutalmat átvette: Kecskeméti-Székely Zsuzsanna neveléstudományi mesterszakos hallgató 
  

 
A hallgatói díjak után főiskolai díjak és kitüntetések átadása következett 
  
Elsőként a LYCEUM PRO SCIENTIIS ALAPÍTVÁNY díjait adta át Hauser Zoltán rektor, az Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke. 
  
A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány kuratóriuma 1996. november 22-i ülésén az alapító 
kezdeményezésére “Az Eszterházy Károly Főiskoláért” elnevezésű díjat hozott létre. A díj 
odaítéléséről az alapító előterjesztése alapján a kuratórium dönt. 
Az érem egyik oldalán Eszterházy Károly arcképe, másik oldalán a Líceum épülete látható, és a 
következő szöveg olvasható latinul: 
“Eger azért imádkozik és úgy tanít, hogy egész Felső-Magyarország számára Eger városa legyen a 
legvonzóbb.” 
A Líceum felújítási program intézményi menedzsmentjében kifejtett lelkiismeretes és szakszerű 
munkájuk elismeréséért. 
  
 



2013. évben a Lyceum Pro Scientiis Alapítvány kuratóriumának egyhangú döntése alapján a díj arany 
fokozatát kapták: 
 

1. Wiedermann János 
projektmenedzser 
A TIOP 1.3.1 projekt eredményes megvalósítása érdekében végzett színvonalas 
projektmenedzseri munkáért. 

2.  Gőcze Tibor 
műszaki projektmenedzser 
A TIOP 1.3.1 projekt eredményes megvalósítása érdekében végzett színvonalas műszaki 
vezetői munkáért. 

3. Bécsi Gyula 
Az Egres Néptánc Együttes vezetője közel tízéves tartalmas, színvonalas művészi munkája 
elismeréseként. 

 
A díj ezüst fokozatát kapták: a Líceum felújítási program során kifejtett lelkiismeretes és szakszerű 
munkájuk elismeréséért: 
 

1. Bodolai Mónika 
projekt asszisztens 

2. Molnárné Vámosi Jolán 
pénzügyi projekt asszisztens 

3. Nyeste Gábor 
informatikai koordinátor 

4. Szombathyné Agócs Zsuzsanna 
műszaki koordinátor 

5. Gönczi Gábor 
pénzügyi vezető 

6. Bolykiné Horváth Ágnes 
projekt adminisztrátor 

  

Az Eszterházy Károly Emlékérem kitűntetések átadása 
  
Az Eszterházy Károly Emlékérmet olyan főállású oktató, kutató kaphatja meg, aki aktívan részt vesz az 
intézmény szakmai közéleti tevékenységében, hazai és nemzetközi tudományos, művészeti 
eredményeivel növeli a főiskola hírnevét. A kitüntetést más dolgozó is megkaphatja, aki aktívan részt 
vesz a főiskolai közéletben, munkaterületén kiemelkedő teljesítményt nyújt, felelősségteljes 
munkavégzése követésre méltó példa a munkatársak számára. A kitüntetés díszes fém érem. Az érem 
bronzból készül. Első oldalán „Eszterházy Károly-emlékérem 1725—1799” felirat, és középen 
Eszterházy Károly képmása látható. Hátoldalára babérfüzér között a sima mezőbe a kitüntetett neve 
és az adományozás éve kerül. 
  
Az emlékérem kitűntetést kapták: 
  
Dr. Falus Iván a főiskola kutatóprofesszora, a Neveléstudományi Doktori Iskola programvezetője.  
Falus Iván professzor megalakulásától kezdve éveken át lelkesen látta el Főiskolánkon az Észak-
magyarországi Regionális Pedagógiai Kutató- és Szolgáltató Központ vezetését főigazgatóként. 
Ugyancsak a kezdetektől aktív tagja, oktatója, témavezetője és propagálója a Tanárképzési és 
Tudástechnológiai Kar keretében működő Neveléstudományi Doktori Iskolának. Falus Ivánnak a 
főiskola professzor emeritius címet is adományoz, melyet az Eszterházy Károly Emlékéremmel együtt 
vehetett át Rektor úrtól. 
  



Jónás Zoltán kulturális programigazgató 
Jónás Zoltán egy évtizede irányítja főiskolánkon a kulturális és művészeti életet. Kezdeményezésére 
alakult hallgatóinkból az Egres Néptáncegyüttes és a Szuszogó Színház. Nevéhez fűződik a filmes nyári 
egyetemek és fesztiválok megszervezése, valamint a nemzetközi nyári művésztelepek programjainak 
a lebonyolítása is. A Líceum Televízióban állandó műsorral hagyományt teremtett főiskolánkon. A 
főiskola hírnevét erősítő kulturális szervező tevékenységéért adományozta számára a Szenátus az 
Eszterházy Károly Emlékérem kitüntetést. 
            
Simándi Gyuláné a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karügyviteli alkalmazottja 
Simándi Gyuláné 1995 márciusa óta dolgozik a főiskolán. Először a tanulmányi osztályon, majd a 
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar tanulmányi csoportjában végezte munkáját nagy lelkesedéssel 
és precizitással. Mind a hozzá tartozó szakokat gondozó tanszékekkel, mind pedig hallgatóival nagyon 
jó kapcsolatban áll. Munkáját mindenki elismeri, tiszteli. Munkatársaival is mindig nagyon jó 
kapcsolatban állt, a főiskolához fűződő lojalitása példaértékű. 
  
Kerékgyártó Jánosné Bölcsészettudományi Kar ügyviteli alkalmazottja 
Kerékgyártó Jánosné egész pályáját egy munkahelyen töltötte, 1973 óta dolgozik főiskolánkon. 
Harmincöt évig volt a Vizuális Művészeti Tanszék adminisztrátora. Kollégái és a hallgatók egyaránt 
nagyra becsülték lelkiismeretes, segítőkész munkáját.. Öt évvel ezelőtt lett először a Tanulmányi 
Osztály, majd a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának tanulmányi ügyintézője. Új 
beosztásában is szerénységgel, pontossággal és alázattal látta el feladatát, hallgatói is megkedvelték, 
bátran fordultak hozzá segítségért. 
  

A Pro Academia Agriensi-Mecénás-Díjak átadása 
  
A díj azon hazai és külföldi személyeknek vagy intézményeknek adományozható, akik/amelyek a 
főiskola gyarapodását, fejlődését szolgáló, jelentős anyagi támogatást vagy más adományt nyújtottak 
intézményünknek. 
A kitüntetés díszes fém érem, oklevéllel. Az érem bronzból készül. Elülső oldalán a Líceum 
domborított képe és a felirat szerepel. Hátoldalán a két babérfüzér között a sima mező a név és az 
adományozás évének helye. A díj odaítéléséről szóló oklevél szövege kalligrafikus írással, egyedi 
kialakítással készül. 
  
A díjat kapták: 

1. Tóth Imre, az IMOLA Építő Fővállalkozó Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 
Az Eszterházy Károly Főiskola fejlődését szolgáló tevékenységének elismeréseként. 

2. Harmati László, az Eger-Invest Rt. vezérigazgatója 
Az Eszterházy Károly Főiskola fejlődését szolgáló tevékenységének elismeréseként. 

  
Szintén ezen a napon, de későbbi időpontban került átadásra az Eszterházy Károly Főiskola 
Díszpolgára cím. 
  
A kitüntetést azon személyek kaphatják, akik hazai, nemzetközi, tudományos és közéleti 
tevékenységükkel az egri felsőoktatás fejlesztésében, támogatásában kiemelkedő érdemeket 
szereztek. A kitüntetés formája arany pecsétgyűrű, melynek külső részére a főiskola emblémája. 
  
Az Eszterházy Károly Főiskola fejlesztési programjának – különös tekintettel a Líceum felújítására – 
megvalósítása érdekében kifejtett elkötelezett támogatása elismeréseként a kitüntetést Dr. Köpeczi-
Bócz Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériuma stratégiai és európai uniós fejlesztési ügyekért 
felelős miniszteri biztosa vehette át Hauser Zoltán Rektor úrtól. A kitüntetettet a cím feljogosítja az 
ezzel járó arany pecsétgyűrű viselésére. 


