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LEHEL LÁSZLÓ-DÍJ 

2006

Lehel László népművelő 1974. óta dolgozott a kultúra terü-
letén. A Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ intézmé-
nyének felépítője, szellemiségének megálmodója és megvalósí-
tója volt. Szakmai munkásságára a nyitottság, a kreativitás, a 
színvonalas szakmai munka iránti elkötelezettség, az ember-
ség és a kollegák segítése volt jellemző. Megkülönböztetett fe-
lelősséget érzett a felnövekvő generációk iránt. Magas színvo-
nalú szakmai tevékenységét a közművelődési szakmában min-
denki elismeri. Munkásságáért elnyerte – többek között – a 
Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. 
2003-ban bekövetkezett halála kettétörte pályafutását. 

* 
Kollegái és tisztelői úgy gondolták, hogy ennek a kiváló 

szakembernek az emlékét szakmai díj formájában is ápolni kell. 
Ezért összegyűltek, és az alábbiakban állapodtak meg: 

A Lehel László-Díjat minden esztendőben egyetlen nép-
művelőnek (ma közművelődési szakembernek, művelődésszer-
vezőnek is hívják) ítéli oda egy 5 tagú bizottság. Tagjai: Antal 
Gábor (a Budapesti Népművelők Egyesületének elnöke), 
Borbáth Erika (a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke), 
Horváth György (a Vas megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 
volt igazgatója), Lehelné Ecsődi Judit (a névadó özvegye) és 
Romhányi András (Lehel László szakmatársa és barátja). 

Az elismerést azon személy kaphatja meg, aki az ifjúság igé-
nyes művelődési és szórakozási lehetőségeinek megteremtésé-
ben hosszabb időn keresztül végzett munkájával kimagasló 
eredményt ért el, vagy, aki a pályakezdő- vagy perifériára szo-
rult kollégák számára lehetőséget adott, hogy kibontakozhassa-
nak, illetve, aki a közművelődési szakma közösségéért, szakmai 
összefogásáért sikeresen tevékenykedett. A díj életmű elismeré-
seként is odaítélhető. A díjat minden év szeptember 27-én, 
Lehel László születésnapján, az éppen kitüntetett szakmatárs 
munkahelyén adják át ünnepség keretében. A kitüntetést egy-
szer lehet csak elnyerni, azaz ugyanazon személy kétszer nem 
kaphatja meg. Ugyanakkor posztumusz elismerésként is adható. 

A díj maga egy – Király Vilmos szobrászművész által alko-
tott – bronzérem, amelyen Lehel László arcképe van dombor-
mű formában. Jelképezi az együttérzést, a kreativitást, az igé-
nyességet, a szeretetet, a segítőkészséget, a szolidaritást. Hátol-
dalába bele van vésve egyedenként a díjazott neve és a kitünte-
tés éve. A díj mellé oklevél is jár. A mappában mellékelve van 
a díjazott méltatása is. 

 
A díjat első alkalommal, 2005-ben Józsa Kálmánné, a 

nagyrábéi Kossuth Lajos Művelődési Ház igazgatója vehette át. 
 
2006. szeptember 27-én a martfűi Városi Művelődési Köz-

pont és Könyvtár várta mindazokat, akik Fróna Katalint, a ház 
közművelődési munkatársát jöttek ünnepelni. 17 órakor Aszta-
los Árpádné Enikő köszöntötte a – mintegy 100 fős – vendég-
koszorút; majd bemutatta a Lehel László-díjat képviselő kolle-
gákat. A díj Bizottságából (kuratóriumából) csak Horváth 
György hiányzott; míg a Kezdeményezők (akik útjára indítot-
ták a Lehel László-díjat) is csaknem teljes létszámban ott vol-

tak (Antal Gábor, Brüll Edit, Földiák András, Galambos Ró-
bert, Kovács Lászlóné, Lehelné Ecsődi Judit, Prém János és 
Romhányi András, csak Vadász János nem tudott megjelenni 
betegsége miatt). A vendégek között ott volt Lehel Mária, Le-
hel László testvérhúga is. 

A köszöntő után a MIX (Martfűi Ifjúsági Közösségi Színtér) 
fiataljai adtak rövid műsort Fróna Katalin tiszteletére, akinek 
addigra sikerült felszárítani örömkönnyeit. A vers- és zenevá-
lasztásból, a produkciók hangulatából sugárzott, hogy a prog-
ram Katának szól; hogy a háttérben sok-sok szeretet munkál. 

Ezután Romhányi András beszélt Lehel Lászlóról, az ember-
ről, a szakemberről és kollegáról, majd a videó segítségével né-
hány percre odaidézte a terembe a díj névadójának személyét 
is. Földiák András a Lehel László-díj keletkezésének történetét 
és az elismerés elnyerhetőségének feltételeit ismertette. Prém 
János mondta a laudációt. 

Fróna Katalin népművelői munkájában az a különleges, 
hogy tisztában van a fiatal korosztály sajátosságaival. Tudja azt, 
hogy az ifjúság, a személyiség fejlődésének legfogékonyabb, 
egyben legválságosabb szakasza. Tudja azt, hogy a fiatal keresi a 
kortárscsoportokat, mert azonosak a gondjaik: a pályaválasztás, 
a beilleszkedés, a párkeresés, a családalapítás nehézségei; az ön-
ismeret az önbizalom hiánya. Tudja azt is, hogy a fiatalok szá-
mára a társadalmon belül szükség van egy sajátos közegre: kö-
zösségre, klubra. Felsorolni is sok, mi mindent tett a fiatalokért 
és a gyerekekért. 25 éve dolgozik a közművelődés és közösség-
fejlesztés területén. Tevékenysége során megújította a művelő-
dési intézményben folyó ifjúsági munkát. Katának meghatározó 
szerepe volt abban, hogy 2006. február 28-án az Észak-alföldi 
Regionális Tanács „Ifjúságbarát Önkormányzat” díjat adomá-
nyozott Martfű Város Önkormányzatának. Nemcsak munkakö-
réből következően, hanem belső indíttatásból, állampolgárként 
– munkaidőben és szabadidőben egyaránt – azon munkálkodik 
nagy lelkesedéssel, hogy a fiatalok közösségekben tevékenyke-
dő, felelősen gondolkodó és cselekvő állampolgárrá váljanak. 
Fróna Katalin az ifjúság igényes művelődési és szórakozási lehe-
tőségeinek megteremtésében hosszabb időn keresztül végzett 
munkájával kimagasló eredményt ért el; ezzel érdemelte ki, 
hogy ő kapja 2006-ban a Lehel László-díjat. 

A lehel László-díj plakettjét Romhányi András, a mappát 
az oklevéllel és a méltatással Borbáth Erika adta át, míg Lehel 
László özvegye egy gyönyörű virágcsokorral köszöntötte a díja-
zottat.  

A meghatódottságtól örömkönnyekkel küszködő ünnepelt 
köszönetet mondott azoknak, akik felfigyeltek tevékenységére, 
és felterjesztették őt. Megköszönte igazgatójának, Asztalos 
Árpádnénak, hogy munkája során nemcsak kollegája, de igazi 
vezetője is volt. Ezután az est legszebb pillanata következett. 
Fróna Katalin a teremben ülő fiatalokhoz szólt, székeikből fel-
állította őket. Azt mondta, hogy miattuk van értelme az egész 
munkának, s a kitüntetés az ő érdemük is. S a csoda megtör-
tént: az addig vendégként ülő fiatalok egyszeriben résztvevők 
lettek, az ünnepség teljes jogú tagjaivá emelte őket az ünne-
pelt.   
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Majd az ilyenkor szokásos koccintás és sajtónyilatkozat kö-
vetkezett, mialatt a budapesti vendégek az igazgató asszony ka-
lauzolásával megtekintették a martfűi művelődési házat. 

A Lehel László-díj másodszorra történt átadása ismét szép 
nap volt a közművelődési szakma életében; szívdobbanás, ami 
tovább éltet. 

 
 

FELHÍVÁS 

A Lehel László-díj alapítói felhívással fordulnak szakmabe-
liekhez és kívülállókhoz, hogy tegyenek javaslatot az általuk 
alapított 

LEHEL LÁSZLÓ-DÍJ 
2007. évi odaítélésére. 
A felterjesztést írásban kell megtenni. Ennek tartalmaznia 

kell a javasolt szakember adatait (név, lakáscím, telefonszám), 
szakmai pályaívét röviden, valamint a javaslat indoklását. 

A felterjesztés elküldésének határideje: 2007. április 30. 
Cím: Romhányi András Budapest XIX. Baross utca 48. 1192 
 
A szakmai elismerés köré támogató csoport is szerveződött. 

Ehhez bárki csatlakozhat. A felajánlott összegeket a Budapesti 
Népművelők Egyesületének a 11706016-20816357-es Lehel 
László elnevezésű számlaszámára lehet befizetni. 

Romhányi András 
06-30/297-40-21 

 
 

 
 
 
 


