
Néhány személyes gondolat az Emlékkonferencia után a BDDSZ honlapjára és e-

mailcímére érkezett üzenetekből 

„Nagyon szép és remek. Már az emlékezésénél könnyeztem!”   

„Gratulálok mindenkinek nagyon, nagyon jól sikerült. Ez szuper volt.” 

„Élőben is nagyon szuper volt, történelembe illő! Emlékezetes volt! Gratulálok 

mindenkinek!”  

„Nagyon színvonalas megemlékezés volt, méltó a Főorvos Úrhoz!!! 

Köszönet a Szervezőknek!!!!” Bálintné Olasz Papp Éva 

 

„Kedves Szervezők, Előadók, Emlékezők! Nagyon színvonalas - a Főorvos Úrhoz méltó - 

megemlékezést kísérhettünk nyomon.” Palkovics Ani 

„A mai nap margójára 

Köszönöm a lehetőséget, hogy ha távolból is, de részese lehettem a 

dr. Koncz József emlékére rendezett konferenciának ! 

Köszönöm, hogy olvashattam a könyvét, mert miközben olvastam (már 2x), a hangját idéztem 

fel magamban, kisebb-nagyobb sikerrel! 

Azokhoz a szerencsés emberekhez tartozom, akik napi szinten találkoztak a Főorvos Úrral, és 

személyesen ismerik feleségét, Margitkát. 

Tulajdonképpen majdnem egész bölcsődei "munkásságomat" vele, az ő irányítása alatt 

töltöttem. (1978-2018) 

Mi "öregek" felnéztünk rá, szerettük, és ami a fő, tiszteltük. 

Igen, tiszteltük, mert ő is tisztelte valamennyi dolgozóját, sokat névről is ismert. 

1990-ben mikor a Jósika úti bölcsődébe kerültem, egyik reggel munkába jövet rám köszönt -

"Jó reggelt Erzsike"! 

Majd elfelejtettem visszaköszönni, mert azon gondolkodtam, honnan tudja a nevemet?! 

A szakmaiságot mindig előtérbe helyezte, elismerte. 

Mindamellett soha nem feledkezett meg a "háttérmunkásokról" sem. 

A technikai dolgozók, a szakácsnők, a konyhalányok, a kerti munkások, vagy épp a GH 

dolgozói, a műszak, mind nagyon fontosak a napi zavartalan ellátásban - vallotta. 

Szerettem a markáns hangját, szerettem, hogy harcolt értünk, bölcsődei dolgozókért. 

Tisztelettel gondolok rá! 

Ezt mondtam volna el, ha ott lettem volna a konferencián.” 

Varró Ferencné 

„Köszönöm az online közvetítést, ha részletekben is, de néztem. Köszönet a szervezőknek 

előadóknak a nívós megemlékezésért.” Krajczár Károlyné 

„Gratulálok! Megható, felemelő érzés, ilyen tisztelettel, szeretettel megemlékezni! 

Köszönöm!” Szőtsné Csóti Sarolta 

„Szívből Gratulálok! Hatalmas értéket hagyott. A szeretete, tisztelete, segítőkészsége, 

példamutató munkája. Csodálatos ember volt! Szellemét tovább kell vinni! 

Gratulálok és legyünk tisztelettel és szeretettel azok iránt, akik ebben a megható / csodálatos / 

megemlékezéshez szeretettel hozzájárultak! Köszönöm szépen!” Budai Jánosné 

 



„Gratulálok a konferencia előadásaihoz, amelyekből megismerhettem Dr. Koncz József 

szellemiségét. Köszönöm!” Farkas Tünde 

„Szeretném megköszönni a tegnapi megemlékezést, és azt is, hogy személyesen részt 

vehettünk rajta. 

Nagyon színvonalas, megható volt. 

Az átfogó visszatekintés, nem csak egy nagyszerű ember életútját mutatta be, hanem az egész 

bölcsőde történetét, szakmaiságát, szakszervezeti működését is. 

Szeretném majd megismertetni a tegnapi napot, azokkal, akik nem tudták online követni. 

Ezt mindenkinek látnia kell. Minden, minden benne van, és még talán több is. 

  

Még egyszer köszönöm, a szervezőknek, a közreműködőknek, és akik segítették a 

munkátokat. 

  

Sáfi Ági 

XIV. kerület” 

 

„Kedves Viki! 

Online követtem a Koncz főorvos úr emlékére rendezett programot, melynek nagyon örültem. 

Köszönöm és gratulálok, hogy méltó megemlékezést kapott e nagyszerű ember, aki oly sokat 

tett és dolgozott a bölcsődékért. 

Személy szerint Neked külön gratulálok ezért és azért a sok munkáért is, amit a 

bölcsődésekért kifejtettél. 

Ha csináltok belőle másfajta bővebb anyagot, azt is szeretném megkapni. 

 

Nagyon tetszik, tartalmas, jól felépített, használható, hasznos konklúzíókat tartalmaz a 

bölcsődei online kérdőív is.  Ügyes kezdeményezés és feladat, amely további víziót is 

tartalmaz. Gratulálok! 

 

Szeretettel ölellek és minden jó kívánok:  

                               Balogh Lászlóné Panni” 

 

„Kedves Viki! 

Gratulálok a szeptember 16-i emlékülés gondolatához, szervezéséhez és kivitelezéséhez! 

Örömteli, hogy Te,Vokony Éva és Scheer Éva fontosnak tartotta ezt az emlékezést. 

Sajnos, hogy nem tudtam személyesen részt venni.  A közvetítés sokat jelentett nekem. 

A múlt ismerete alapozza meg a jelent, a jelen pedig a jövőt! Ezért fontos, hogy ismerjük meg 

a szakma múltjának eseményeit, olykor a harcait is. Ez a rendezvény erre lehetőséget kínált 

Szeretettel üdvözöl: Kissné Kasza Irén” 

 

„Kedves Viki! 

 

Először is szeretném megköszönni Neked/Nektek, hogy megszerveztétek a Dr. Koncz József 

Emlékkonferenciát. 

 

Úgy volt, hogy online nem fogom tudni követni, de végül, sikerült.  

Köszönöm, hogy értesítettetek a lehetőségről. 

 

Elsőként a helyszín fogott meg, hisz patinásabb helyszínt nem is választhattatok volna. 

 



Köszöntő beszédedben minden benne volt......nagy hatással volt Rám, még el is 

érzékenyültem. 

Tudtam, hogy ki Dr. Koncz József, munkássága nem volt ismeretlen számomra, mégis valami 

újat kaptam az által, hogy végig néztem, végig hallgattam az Emlékkonferenciát. 

 

Számos megerősítést kaptam a munkássága által, hisz több mindenben 100%-an egyetértek 

vele. 

Egy élet munkája az, amit Ő a szakmánkért tett. 

 

Őszintén kívánom, hogy a szellemisége, munkássága továbbra is éljen, és megmaradjon a 

pályánkon. 

 

Üdvözlettel: 

Sarkadi Erika” 

 

 

 

 

 

 

 

  


