Görög Ibolya - protokoll szakértő, író, előadó

Kőbánya Díszpolgára

„Együtt élünk a földön, mindenkinek jobb, ha udvariasan, kedvesen, toleránsan tesszük. Az életem célja, hogy
minél több ember szeressen élni, hiszen minden napra kell, hogy jusson pár örömteli perc. 1984 óta élek
Kőbányán, a tízemeletes panel biztosította kényelemben, közösségben. Szeretem, hogy itt a kisbolt a szomszéd
házban, hogy reggelenként, mikor leugrom a zsemléért,
mindig van kivel kicsit elbeszélgetni, hogy a
piacon van saját hentesem, zöldségesem, savanyúságosom, akik kiköszönnek rám, még ha nem is veszek épp
valamit. Szeretek a szomszédban a kisházak között sétálni,
a tiszta levegőn az erkélyen szárítani a ruhát – hétköznapi jóságok kötnek engem ide. Mikor túlfinomult ügyfél vagy
újságíró jön hozzám és felemelt szemöldökkel megkérdi, hogy-hogy itt ragadtam Kőbányán, mindig azt
válaszolom, mert én szeretek itt lakni.”

TANULMÁNYOK
1954-62 • Előbb a Kecskeméti Ének-Zenei Általános, majd Egerben az 5. sz. Általános Iskola
1962-66 • Egri Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium
1966-69 • Külkereskedelmi Főiskola – külkereskedelmi levelező
1974 • Információs Rendszerszervezési Intézet – Moszkva – információs rendszerszervező

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
1994 • Magyar Közigazgatási Intézet – közigazgatási alapvizsga

PUBLIKÁCIÓK, MEGJELENT KÖNYVEK
1999 • Protokoll – az életem
2000 • Mindennapi maceráink
2004 • A nyilvánosság kelepcéi
2009 • Viselkedéskultúra (… és egy kis protokoll)
2012 • Tanácsoskönyv – Új kalamajkák
2012 • Wellness – illendően
2016 • Protokoll – az életem (bővített, átdolgozott kiadás) 2018 • Summa Summarum – Európaiság – hitelesség –
protokoll

NYELVVIZSGÁK
1969 • Orosz felsőfok, angol felsőfok
1989 • Német alapfok
1993 • Francia alapfok
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EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉS
2008 • Szegedi Tudományegyetem – címzetes docens 2008 • Eszterházy Károly Egyetem – Eger – címzetes
egyetemi docens

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
1998 • Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje 2015 • Magyar Újságírók Országos Szövetségének
tiszteletbeli újságírója
2019 • Közéleti Díj

MUNKAHELYEK
1978-1982 • Nemzeti Tudományos és Műszaki Információs Központ – Moszkva – tudományos főmunkatárs
1982-1986 • Külkereskedelmi Minisztérium – titkárságvezető
1987-1992 • Miniszterelnöki Hivatal Protokollosztály – főelőadó, osztályvezető, főosztályvezető
1992-1999 • Miniszterelnöki Hivatal – protokollfőnök
1999-től • G-Protokoll Bt. – ügyvezető
2000-2013 • Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok
Szak – meghívott előadó

Görög Ibolya részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – hivatástudata, valamint a protokoll
szakterületen végzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként – 120/2020. (VIII. 27.) önkormányzati határozatával
Kőbánya Díszpolgára elismerő címet adományozott.
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