
 

Laudáció  

Balpatakiné Gellén Andrea kitüntetéséhez 

A kitüntetés megnevezése: „Szállj magasra!” 

Kitüntető szervezet: Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (PPKSZ) 

A kitüntetés átadása: 2014. szeptember 13. 

 

A 2014. esztendő kitüntetettje Balpatakiné Gellén Andrea, aki a tizenkét esztendeje létrejött 
pesthidegkúti helyi polgári körök, és az általuk alapított Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének 
(PPKSZ) kitartóan cselekvő, szerény, elismerést érdemlő tagja. 

2002-ben őt is, mint sokunkat, az állampárt egykori haszonlesőinek a választásokon bekövetkezett 
felülkerekedése fölötti elkeseredése motiválta, hogy önkéntes közösségi feladatokat vállaljon egy 
igazságos, a múlt riasztó maradványaitól megszabadulni akaró társadalom kialakítása érdekében.  

A hasonlóan gondolkodó emberek megtalálása utáni vágya vitte őt is az első, Zerind vezér utcai 
találkozókra, majd ezt követően több polgári körben is kereste a cselekvés lehetőségeit. 

A Polgárok Háza felépülését követően, önkéntes háziasszonyi szolgálatot vállalt, hogy a polgári kultúrát 
szomjazó embereket ott méltó környezet és hangulat fogadja. Az éveken át végzett szolgálat a munka 
öröme mellett sok-sok új kapcsolat közösségi élményével is megajándékozta. 

Ez a közösségért tenni akaró vágy a PPKSZ-en belül is mindig elvitte őt oda, ahol konkrét teendők 
vannak, ahol a közös munka meghozza a gyümölcsét, ahol jó érzés a hasonló beállítottságú társakkal 
együtt, letenni valamit a közös asztalra. 

2003-ban tagja volt annak a negyvenfős rendezői csapatnak, amely az első nagy próbatételt jelentő 
Kárpát-medencei jelentőségű eseményt, a „Fénykorona Szertartás és Fogadalomtétel” ötezer fős 
ünnepségét Máriaremetén megszervezte. A résztvevők által hozott sok-sok marék földből kialakult Szent 
Korona Dombot az Őrzők tizennégy fős csapata gondozza, amelynek Andi is megbízható tagja. 
Kezdettől fogva kulcsszerepet játszik a majálisok megszervezésben. 

2004 óta vesz részt az országgyűlési és az önkormányzati választások előkészítő folyamataiban, ahol 
egy harmincfőnyi segítő csapat megszervezésével sikerült a lebonyolítást olajozottá tenni. 

A sikeres farsangi bálokat megrendező HÖLPP (Húsz Önkéntes Lelkes Pesthidegkúti Polgár) 
példaszerűen összekovácsolódott csapatának kezdeményező, megbízható és önállóan tevékenykedő 
kreatív tagja. 

Ha valahol értékes, közösséget szolgáló feladat adódik, Andi áldozatkészen odaáll. Így volt ez a helyi, 
cserkészházi piac esetében is. Így volt, amikor megválasztották a PPKSZ jelenlegi vezetősége tagjává. 

Mondják, minden eredményt felmutatni képes ember mögött van egy hűséges, támogató házastárs. Ne 
feledkezzünk meg tehát a férjről, Balpataki Feriről sem. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 
mindketten tettek a folytathatóságért is, mert ők példaszerű nagyszülők is. 

Gellén Andi szereti az igazságot, ki is mondja. Eredményes tevékenységét szerénység, csendes alázat, 
kitartás jellemzi. 

Andi, gratulálunk! Önkéntes civil tevékenységedhez jó egészséget, erőt, kitartást, magánéletedben pedig 
további unokákat kívánunk! 

 


