
A díjat vehetett át Plósz Bertalanné is:  
 

Plósz Bertalanné a BME alapító tagja. Aktív szerepet vállalt az Egyesület 
szervezésének elıkészítésében. A megalakulás folyamatának hivatalos ügyeit 
(bírósági bejegyzés, számlanyitás, stb.) ı koordinálta. Mindebben felhasználta  
sokéves szakmai, társadalmi kapcsolatait, intézményvezetıi tapasztalatait. 
Mindezt precízen, pontosan, ugyanakkor kellı empátiával, a lehetıségeket 
felmérve, ahhoz alkalmazkodva már a jövıbeni feladatokat szem elıtt tartva, 
azok követelményeinek megfelelı ügyintézést kialakítva. Ennek köszönhetıen a 
BME megalakításától kezdve profi módon, a törvényi feltételeknek megfelelıen, 
a civil egyesületek szokásjog rendszerét betartva mőködik.  

 
Mindebben benne van az a szakmai tapasztalat, amelyet “civil” 

munkahelyérıl, a MNM Rákóczi Múzeumából hoz magával. Plósz Bertalanné 
1980. június 1-tıl a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának 
munkatársa, 1990. január 1-tıl gazdasági vezetıje. Ott is – miként az Egyesület 
feladatai terén is – munkáját odafigyeléssel, lelkiismeretesen végzi, a ráháruló 
feladatokat megbízhatóan látja el.  

 
S feladat volt bıven munkahelyén, s itt, a BME-ben is. A megalakulást 

követıen számos szakmai programlehetıség vetıdött fel, s a szárnyaló szakmai 
gondolatok közepette Anikó volt az, aki a lehetıséget, a pénzügyi megvalósítás 
szintjére “ írta át”, elıkészítve az egyes pályázatok pénzügyi fejezeteit.  

Voltak kisebb rendezvények, melyek közül említhetjük a diákprogramokat, 
amelyek kapcsolódtak a régészeti ásatásokhoz, mőemléki felmérésekhez. Indult 
útjára konferenciasorozat, közösen a Rákóczi Múzeummal, együttmőködve a 
királyhelmeciekkel. 1998-tól nyaranta, ritkább esetben, ısszel évente-kétévente 
kerültek megrendezésre ezek a konferenciák, melyek pénzügyi hátterét, 
lebonyolítását minden esetben Plósz Bertalanné tartotta a kezében, irányította. 
Már a konferenciákhoz is, de az ehhez kapcsolódó kötetek megjelentetéséhez 
mindenképpen, az évek során sokfelé pályázott az Egyesület: Mecénás Alap, 
NKA, NKÖM, stb. Mindezen pályázatok pénzügyileg korrekten, elırelátóan 
kerültek megtervezésre, összeállításra, s elszámolásuk mindenben megfelelt a 
kívánalmaknak.  

 
Vállalkozott az Egyesület nagyobb feladatok megoldására is. Rögtön az 

alakulás után, 1996-ban, látva a társadalmi kapcsolatépítés fontosságát, s célul 
tőzve az egyesület munkájának megismertetését egy európai pályázat íródott. Ez 
1996-ban az Európa Tanács bizalomerısítı intézkedése keretében valósult meg. 
Megteremtve a lehetıségét a Bodrogközben a határokon átívelı programok 
sikeres lebonyolítására. Ennek az 1996-1997-es nagyszabású találkozó 
sorozatnak mind a szakmai elıkészítését, mind a pénzügyi lebonyolítását - az új 
kihívásokat vállalva - Plósz Bertalanné vezetésével sikerült  megoldani. 



 
 Ezután újabb, még nagyobb kihívások felé lépett az Egyesület, továbbra is 

bízva Plósz Bertalanné sokoldalúságában. Ez volt a BME 1999-es programja, 
amikor kiemelt európai rendezvény helyszíne lehetett Sárospatak. Az Európa 
Tanács 50. évfordulója tiszteletére a határmenti együttmőködés témáját 
feldolgozó konferencia egyik szervezıje, befogadója a BME lett. A 
Külügyminisztérium által rendezett program elıkészítésében, lebonyolításában 
megmutatkozott Plósz Bertalanné mindenre kiterjedı figyelme, gondossága, 
türelme, szervezıképessége.  

 
2000-ben a BME a társadalmi szervezetek ingatlanokhoz juttatását célzó 

program keretében pályázatot nyújtott be az Országgyőléshez. A cél az 
Egyesület tulajdonhoz juttatása volt. Mindezen pályázatot, s magát a nem kis 
feladatnak számító ingatlanfenntartás lehetıségét, az Egyesület úgy vállalta, 
hogy mindennek gondját, a pénzügyi és infrastrukturális fenntartásból fakadó 
feladatait évrıl évre szervezi és megoldja Plósz Bertalanné.  

Az épület üzemeltetése azóta is nagy feladatot jelent az Egyesület számára, 
s most 11 évvel a birtokba vétel után mondhatjuk, hogy a BME megfelelt az 
adományozók által támasztott feltételeknek. Mindez azonban nem valósulhatott 
volna meg Anikó évtizedes lelkiismeretes munkája nélkül. Az immár 
ingatlantulajdonos BME számára az elmúlt évtizedben különösen fontossá 
váltak az NCA mőködési pályázatai, melynek révén biztosíthatta a juttatott 
ingatlan üzemeltetésének, igaz egyre kisebb arányban, költségeit. Mindezek 
pénzügyi elıkészítése és lebonyolítása úgyszintén Anikó munkáját dicsérik.  

 
Plósz Bertalanné menedzselte 2001-ben a civil szervezetek számítógép 

juttatási programja keretében benyújtott sikeres Egyesületi pályázatot.  
 
Mindeközben az Egyesület nem csak számok, pénzügyi elszámolások, s 

programok sora volt számára. Konkrét személyek, barátságok, sokéves szakmai 
kapcsolatok éltették, fejlesztették tovább ezt a kis közösséget. S ebben ott volt, 
ott van Anikó veleszületett kedvessége, lelkiismeretessége, gondossága, 
segítıkészsége. Mindez lényébıl sugárzik, mindannyian ilyennek ismerjük.  

Az évek során szeretettel hallgatta, s fogadta meg Balassa Iván és Éva Néni 
tanácsait, tanult s hasznosította a sokszor anekdotaként elhangzó történetekbıl 
azokat az ismereteket, amelyek pl. az épületre, parkra vonatkoztak. Ugyancsak 
mondhatjuk ezt Dankó Imre, vagy Filep Antal személye kapcsán is. Fontosak 
lettek számára, s mindannyiunk számára azok a kollégák, azok az értékek, 
akiket/amelyeket Kassáról, Királyhelmecrıl az Egyesületbıl ismert meg.  

  
A társadalmi kapcsolatépítés és tulajdonszerzés mellett nagy szakmai 

programok lebonyolítására is vállalkozott az Egyesület.  



Pl. 2000-ben három programja is útjára indult. Ezek egyike a Bodrogköz 
kutatási program volt, mely egyéves munkát fogott össze.  Úgyszintén 2000-ben 
indult a Környezetvédelmi Alap Célirányzatához beadott hároméves pályázat, 
mely a régi magyar gyümölcsfák megmentését célozta, s három évig 
bonyolódott. S 2000-ben kezdıdött a karosi Régészeti Emlékpark kialakítása is 
a Rákóczi Múzeum által birtokolt területen, melynek szakmai és pénzügyi 
lebonyolítója a BME volt, s 2001-ben készült el.  

 
 S a teljesség igénye nélkül még egy nagy program 2008-2009-bıl, ez a 

Visegrádi Négyek pályázat kertében megvalósult “Zemplén topográfiája”.  
 Megint egy új területre lépett az Egyesület, s ezen belül Plósz Bertalanné 

feladatvállalása. Nemzetközi pályázatra vállalkozott, melyet sikerrel oldott meg.  
Más elvárások, más rendszer, de a pénzügyi lebonyolítás és az elszámolás, 
Anikó mindenre kiterjedı figyelme, gondossága által megfelelt az elıírásoknak.  

S közben jutott ideje, s energiája munkája mellett más civil szervezeteknek 
is segíteni. Gondoljunk a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaságra, melynek 
alapítója, s több mint egy évtizedig a pénzügyi ellenırzés területén feladatokat 
vállaló elnökségi tagja. Hiszen Borsi II. Rákóczi Ferenc születési helye, az 
épület megmentése, a kultuszt segítı ottani rendezvények éppúgy fontosak 
számára, mint munkahelyének feladatai. 

 
S feladatból a munkahelyén is volt bıségesen. A MNM Rákóczi 

Múzeumában gazdasági vezetıi munkája kezdetére esett a Vörös-torony 
mőemléki helyreállítása 1985-1995 között. Majd az 1996-ban indult s több 
szakaszban megvalósult  palotaszárny felújítása. A Reneszánsz konyha 
megnyitása. A Rákóczi-évforduló, a  2003-as év új állandó kiállítás 
megvalósítása. Mindennek a pénzügyi megvalósítása is kiemelt feladatot 
jelentett, miként a Borostyán épületének felújítása és múzeumi hasznosítása. 
2006-2008 között az INTERREG pályázat, a Veres-bástya három szakaszban 
történt felújítása és hasznosítása.  

Múzeumi munkáját magas színvonalon, igényesen végezte/végzi, 
eredményeit a kitüntetések is mutatják: 1987 októberében a Mővelıdési 
Minisztérium Dicséretében részesült, 1995. október 23-án átvehette a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. 

A BME köszönve eddigi munkáját, s számítva további sokoldalú 
segítségére, közremőködésére Balassa Iván emlékéremmel köszöni meg eddigi 
tevékenységét. 

 
 
 
 
 
 



 
 


