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Megemlékezés 

Harangi László: 

Kelner Gitta emlékére 
 
Kedves Bar|taim! 
 

F|jdalmas megrendüléssel tudatom, hogy Kelner Gitta kolléganőnk, szeretett munkat|rsunk 
2009. november 2-én elhunyt. 

 
Mélységes embersége, péld|tlan tisztessége, fedhetetlen becsületessége, felelősség-tud|sa, m|-

sok ir|nt érzett tenni akar|sa, munkaszeretete és munkabír|sa, még súlyos betegsége idején is, az el-
mélet és gyakorlat szinte csod|latra méltó összekapcsol|sa a legmagasabb rendű, szinte filozofikus 
magass|goktól a legapróbb részletekig, végtelenül gyors gondolkod|sa, és lényegl|t|sa, mind szakmai-
lag, mind a legt|gabb összefüggésekben pótolhatatlan hi|ny sz|munkra. Tud|s|ra a széleskörű |ltal|-
nos műveltség és az andragógiai |ttekintő képesség volt a jellemző. 

 
Szűkebb körű munkaterületünkön is maradandót alkotott. Nélküle a Felnőttoktat|si és képzési 

lexikon nem született volna meg, melynek f|radhatatlan ébren tartója, gerjesztője omnipotense volt. A 
Magyar Pedagógiai T|rsas|g Felnőttnevelési Szakoszt|ly|nak minden nyűge és gondja az ő ténylege-
sen egyre gyöngülő v|ll|n nyugodott, hiszen szerencsétlen eleste miatt kéthetenként kellett f|jdalmas 
„pung|l|sra” vinnünk. Vezérelvünk munk|nkban a t|rsadalmi igazs|goss|g és esélyegyelőség megte-
remtésének elősegítése volt a kirekesztett népességcsoportok tud|s|nak, képzettségének segítségével. 
Ennek jegyében az elmúlt tizenkét évben sok szép és maradandó konferenci|kat rendeztünk, kiadv|-
nyokat adtunk ki, melynek valóra v|lt|s|t nagymértékben neki köszönhetjük. 

 
Hozz|m, tal|n érdemtelenül is, nagymértékben ragaszkodott. Egyre elhatalmasodó betegsége 

idején is, szinte túl|radó módon igyekezett gondoskodni rólam, amelyet a tőlem telhető |pol|s|val 
igyekeztem pótolni. Méltó t|rsam volt a munk|mban, a mindennapi élet valamennyi otthoni és hivata-
los teendőiben. Az utóbbi hetekben m|r j|rni is alig tudott. Utolsó neki rugaszkod|sa az október 13-|n 
megrendezett konferencia volt, amely megítélésünk szerint kitűnően sikerült. 

 
Akarata ellenére október 22-én sz|llítottuk kórh|zba, ahol az orvosok igaz|n mindent elkövet-

tek életben marad|s|ért, gyógyul|s|ért, de nem tudtak rajta segíteni. Tizenegyszer volt dialízisen, in-
fúziót is |llandóan kapott, de hi|ba. (A megprób|ltat|sok annyira megviseltek, hogy jómagam is kór-
h|zi |pol|sra utaltak, amelyet néh|ny napja hagytam el). 

 
Végakarata szerint földi hamvainak eltűnése a nyilv|noss|g kiz|r|s|val és tudta nélkül törté-

nik, de emléke szívünkben örökké élni fog. 

 
*** 
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Díjalapít|s 

„A Felnőttképzés Fejlesztéséért” Díj megalapítása 
 
A FFE (tov|bbiakban Egyesület) új szakmai díjat hozott létre „A Felnőttképzés Fejlesztésé-
ért” elnevezéssel. 
 
A díj odaítélésének fő szempontjai: 

- az Egyesületünkben végzett magas színvonalú, kiemelkedő, önkéntes munka a felnőtt-
képzés fejlesztéséért; 

- a felnőttképzés fejlesztése területen végzett kutatói munka és publik|ciók megjelente-
tése; 

- a nemzetközi felnőttképzési együttműködések területén végzett kiemelkedő szakmai 
munka. 

 
A Díj kivitelezése: zom|ncozott, bronzérem az FeF logój|val 
H|toldal|n: a díjazott neve és az |tad|s éve 
Tervező: Juh|sz Gyula, ötvös 
 
A Díj odaítéléséről az FFE elnöksége dönt 
Díj|tad|s a közgyűlésen történik 
Első díj|tad|s: 2009. m|jus 22., FFE Közgyűlés 
 
 
Első díjazott: Penney Éva (2009) 
 
Indoklás: 

- a magyar felnőttképzés fejlesztése érdekében végzett kimagasló önkéntes, civil tevé-
kenységéért, amelyet a Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesületben 2004-2009 között 
végzett. 

- Tov|bb| a magyar civil szektor fejlesztése érdekében végzett kiadói és szervezői tevé-
kenységéért, amelyet Budapesten fejtett ki. 

 

***  
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Szerzőink 

Szerzői jogok: 
 

 

Benke Magdolna dr. 
 

 

kutató, felnőttképzési szakértő; 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
Kutat|sszervezési és Fejlesztési Oszt|ly 

****** 

Boros Kinga 
 

 

t|voktat|si szakreferens, felnőttoktat|si szakértő 

****** 

Dobos Ágota dr. 
 

 

Budapesti Corvinus Egyetem 
T|rsadalomtudom|nyi Kar; 
IOK igazgató 

****** 
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Harangi László 
 

 

Wlassics Gyula díjas felnőttoktató; 
a Magyar Pedagógiai T|rsas|g 
Felnőttnevelési Szakoszt|ly|nak elnöke 

****** 

Juhász Erika dr. 
 

 

főiskolai docens 

****** 

Knox, Alan B. 
 

 

professzor; 
Continuing Education, Department of Educational Leadership 
and Policy Analysis, 
University of Wisconsin, USA 

****** 
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Kovács Ilma dr. 
 

 

egyetemi mag|ntan|r; 
Budapesti Corvinus Egyetem, 
IOK Alkalmazott Nyelvészeti Kutató- és Tov|bbképző Központ 
munkat|rsa 

****** 

Németh Balázs PhD 
 

 

egyetemi docens; 
Pécsi Tudom|nyegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforr|s Fejlesztési Kar  

****** 

Penney Éva 
 

 

az angol Open University nyugalmazott főszerkesztője 
 

****** 
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Sári Mihály dr. habil 
 

 

egyetemi docens 

****** 

T. Kiss Tamás 
 

 

főiskolai tan|r; 
Andragógia szakcsoport vezető; 
SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet 

****** 

Vörös Miklós PhD 
 

 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Felnőttképzési és T|voktat|si Központ vezetője 

****** 
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T|mogatóink 

A Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület magánszemély tagjai 
 

*** 
 

Nemzeti Civil Alapprogram 
Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma 

 (működési támogatás - NCA-KM-09-1614) 
 

*** 
 

 
 

Suli-Soft-Design – a webes alkalmazások akadálymentesítője 
 

www.suli-soft-design.hu 
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