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EZÜST GYŰRŰ-DÍJ ÁTADÁS 

Tóth Zsuzsannának

Borbáth Erika vezette be a Magyar Művelődési Intézet és Kép-
zőművészeti Lektorátus Tudás, kreativitás, fejlesztés konferenciá-
ján az ünnepélyes pillanatot, az Ezüst Gyűrű-díj átadását, inté-
zetünk egyik dolgozójának, Tóth Zsuzsannának.  

 
Borbáth Erika  
Minden közösség, sőt szakmai közösség életében is vannak 

ünnepek. Vannak olyan pillanatok, amikor megpróbáljuk elis-
merni azoknak a kollégáknak a munkáját, akik hosszú időn, 
több éven keresztül, folyamatosan, kitartóan dolgoztak, és 
olyan kollégáknak a munkáját, akikre mindig számíthatunk. Én 
nagyon örülök annak, hogy a Művelődési Intézmények Megyei 
és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége tag-
jai pontosan egy kolléganőmnek javasoltak díjat. Amikor meg-
kerestek, hogy milyen alkalom és helyszín legyen, amikor az 
Ezüst Gyűrű-díj átadásra kerül, azt mondtam, hogy legyen A 
Kultúra Napján a Magyar Művelődési Intézetben. Ennél na-
gyobb nyilvánosságot, azt gondolom, nem tudtunk volna bizto-
sítani az átadásnak, a kitüntetettnek való köszönetnyilvánítás-
nak.  

Én tisztelettel kérem Margittai Katalint, a szövetség elnö-
két, a Budapesti Művelődési Központ igazgatóját, a díj átadásá-
ra.  

 
Margittai Katalin  
Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Kedves 

kollégák! A Művelődési Intézmények Megyei és Regionális 
Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége – és ígérem, hogy 
most mondtam el utoljára ezt a hosszú nevet, röviden a MIOSZ 
– képviseletében szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy 
ezen az ünnepi eseményen, A Magyar Kultúra Napjához kap-
csolódó rendezvényen, méltó keretek között van módunk át-
adni egy szakmai díjat.  Szövetségünk azért alapította ezt a dí-
jat, hogy legyen alkalom elismerni a szakmán belül a kiválósá-
gokat. Azt a munkát, amelyet nagyon különböző területeken és 
különböző helyeken, helyszíneken végzünk, de az mégis fontos 
része a közművelődési, kulturális szolgálatnak. A díj, az Ezüst 
Gyűrű-díj, mint jelkép, egyrészt azt a kötődést, elköteleződést 
szimbolizálja, amellyel a hivatásunkhoz kötődünk, másrészt azt 
az odafigyelést, odafordulást, egymás munkájának a megbecsü-
lését, ami hát azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, az 
összetartozást jelképezi.  

El kell mondanom, hogy az elmúlt évtized során olyan kivá-
ló szakembereknek nyújthattuk át, nyújthatta át a szövetség ezt 
a díjat, mint Vitányi Iván, Halmai Zsuzsa, vagy éppen a kö-
rünkben ülő Borbáth Erika, és most lehetőségem van rá, hogy a 
szövetség frissen megválasztott elnökeként – és ez egy nagyon 
szép feladat – a Magyar Művelődési Intézet Művészeti Progra-
mok Főosztálya vezetőjének, Tóth Zsuzsannának nyújthassam 
át ezt a szakmai elismerést.  

Tóth Zsuzsanna kiváló, elismert szakember, nagyon sok szá-
lon kötődik a művészetekhez, kötődik a kultúraközvetítéshez, 
az ő életpályája, művészi és szakmai életútja valóban gazdag és 
változatos. Kiváló versmondó, ahogy mindannyian tudjuk, elő-
adóművész, színész, de újságíró is, szerkesztő, műsorvezető, 

programszervező és oktat is színház- és drámatörténetet, színját-
szó és rendezői alapismereteket.  Egy valóban sokoldalú szak-
mai pálya az Övé, hiszen dolgozott a Művelt Nép Könyvkiadó 
Vállalatnál, az ELTE Közművelődési Titkárságán, hosszú éve-
kig játszott az Egyetemi Színpad Universitas Együttesében, a 
Rock Színházban, és 1995 óta a Magyar Művelődési Intézet kü-
lönböző munkaköreit tölti be, jelenleg a Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Programok 
Főosztályának a vezetője.   

Zsuzsa a Nemzeti Kulturális Alap közművelődési szakmai 
kuratóriumának 2004. óta elismert vezetője, és nagyon sokat 
segíti a munkánkat. Szakmai tevékenységét 2003-ban Wlassits 
Gyula-díjjal ismerték el. Az előadó-művészeti tevékenységét 
pedig, a költészet népszerűsítéséért végzett munkáját, 2004-ben 
Radnóti-díjjal jutalmazták.  

Kedves Zsuzsa! Most, a MIOSZ Ezüst Gyűrű-díját, a pálya-
társak, a szakma elismerését adhatom át és közvetíthetem, meg-
köszönve a munkádat, a kedves egyéniségedet, és további ered-
ményeket, sikereket kívánok.  

 
Borbáth Erika 
Köszönöm én magam is azt a munkát, amit Zsó az Intézet-

ben és az amatőr művészeti mozgalom szervezésében végez, és 
kérem, hogy töretlen lelkesedéssel és kitartással folytasd ez a 
munkát, mindannyiunk örömére. 

 
Margittai Katalin 
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy szövetségünk 

ebben az évben két Ezüst Gyűrű-díjat adományozott. A másik 
Ezüst Gyűrű-díjat január 26-án a Pest-megyei Közgyűlés jelen-
létében Makra Borbálának, a Pest-megyei Közművelődési In-
tézet igazgatójának adhattuk át, úgyhogy ő is az ünnepeltek 
közé tartozik, szeretettel köszöntöm. 
 

Földiák András 
Gratulálunk Makra Borbálának.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


