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KEDVES KŐBÁNYAIAK!

Évről évre az egyik legnehezebb, ugyanakkor legszebb 
feladatunk, hogy a kerületért erejükön felül teljesítő 
kiválóságok közül kiválasszuk azt a néhányat, akiknek 
áldozatos munkáját a Szent László Napok alkalmából 
kitüntetéssel is elismerjük. Polgármesterként nincs nagyobb 
büszkeség számomra, mint az, hogy Kőbányán ilyen sokan 
vannak azok, akik számára érték a hit, az emberi erőfeszítés, 
az elkötelezett munka, érték a közösség tisztelete, a 
többség érdeke. Összetartó közösségünk erejét olyan kiváló 
emberek adják, akik tetteikkel és eredményeikkel mutatják 
meg ezeket az értéket. 

Ők a munkájukkal vagy egész életükkel Kőbányát és 
a kőbányaiakat szolgálják, de nem csak egyszerűen 
a munkájukat akarják jól elvégezni, nem csak 
hivatásukban mutatnak kiemelkedőt és maradandót, 
hanem emberi emelkedettségükben is. Van, aki 
három, van, aki hetvenhárom éve dolgozik ennek 
szellemében, de a lényeg nem is az évek száma.

Ahogy egy családot, úgy egy közösséget is csak a szeretet 
tarthatja össze. Akik ebben a kiadványban szerepelnek, 
mind szeretik Kőbányát – erről szól áldozatos munkájuk, 
segíteni akarásuk, felelősségvállalásuk, és ez a legfontosabb.  
Nélkülük Kőbánya nem lehetne az, amivé az elmúlt 
években közösen formáltuk: egy folyamatosan fejlődő, erős 
közösséget építő, szépülő, ezerszínű kerület – az otthonunk, 
ahol jó élni, ahol szeretünk lenni és együtt lenni.  

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2012-ben rendeletet alkotott a 
kerületben élő, dolgozó, alkotó kiválóságok elismerésére. 
Az e rendelet alapján kitüntetettek tevékenységére, 
munkásságára méltán lehetünk büszkék kerületen belül és 
azon túl egyaránt.

Ez évben is sok javaslat érkezett, és nem volt könnyű 
dolga a döntéshozóknak, hogy kiválasszák közülük a 
legkiválóbbakat, azokat, akiket példaként állíthatnak 
mindannyiunk elé.

Ismerjük meg a rendelet alapján adományozható 
kitüntetéseket, és azon személyeket, akikről – 
nagyrabecsülése okán – a képviselő-testület elnevezte 
az elismeréseket.

Kőbánya, 2015, június 25.
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SZENT LÁSZLÓ-DÍJ
I. Szent László Árpád-házi magyar király 1077-től 
1095-ig, haláláig uralkodott. Királyként roppant 
szigorú, de igazságos törvényalkotó volt, intézkedési 
eredményeként megszilárdult a magántulajdon 
védelme az országban. A magyar történelem sikeres 
országépítő uralkodója, akit III. Béla 1192-ben, pápai 
jóváhagyással szentté avatott.

Szent László-díj annak a természetes személynek 
adományozható, aki élete során munkásságával, kiemelkedő 
teljesítményével, megbecsülést kiváltó tevékenységével, 
példaértékű életútjával hozzájárult a kerület fejlődéséhez, 
gyarapodásához, és ezzel emelte Kőbánya hírnevét.
A Szent László-díjjal az Önkormányzat a díjazott életútját 
ismeri el.

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA
Kőbánya Díszpolgára cím annak a természetes 
személynek adományozható, aki tevékenységével, 
a kerület érdekében végzett munkájával, emberi 
magatartásával hozzájárult a kerület életének fejlődéséhez, 
gyarapodásához, ezzel emelve Kőbánya hírnevét.

KŐBÁNYÁÉRT DÍJ
Kőbányáért díj annak adományozható, aki Kőbánya 
érdekében maradandó, jelentős tevékenységet folytatott.
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KŐBÁNYA 
SZOLGÁLATÁÉRT 
EMLÉKÉREM
Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem annak 
adományozható, aki az egészségügyi, közigazgatási, oktatási 
és szociális ágazat, valamint az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaság dolgozójának, aki az 
adományozás évében vonul nyugdíjba, és kiemelkedő, 
mások számára is példamutató tevékenységével szolgálta a 
kerület és a köz javát.

ELISMERŐ CÍMEK
Elismerő cím annak adományozható, aki a köz 
szolgálatában kiemelkedő és példamutató szakmai 
teljesítmény nyújt az egészségügy, egészséges életmód, 
a gazdaság, gyermek- és ifjúságvédelem, irodalom, 
képzőművészet, környezetvédelem, közbiztonság, 
közművelődés, kultúra, oktatás, sport, szociális gondoskodás 
vagy a zene területén.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

BERETZKY ENDRE-DÍJ
Dr. Beretzky Endre kőbányai orvos, református 
egyháztanácsos volt, aki nem csak a testi orvoslást 
tartotta szem előtt, hanem a hozzáfordulók lelki 
gondjain is önzetlenül segített. Ezt mutatja két 
kiemelkedő kezdeményezése: a kerületi közkórház 
alapításának, valamint a kőbányai református templom 
építésének szorgalmazása.
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Beretzky Endre-díj adományozható annak a háziorvosnak, 
házi gyermekorvosnak vagy fogorvosnak, akinek a szakmai 
tevékenysége kimagasló, és a hozzáfordulók ellátását 
tudása legjavával szolgálja annak érdekében, hogy mind 
a gyógyítás, mind a megelőzés területén a feladatellátás 
színvonala emelkedjék.

WÁGNER VIKTÓRIA-DÍJ
Wágner Viktória 1926-ban lépett be a Szociális 
Testvérek Társaságába, ekkor került kapcsolatba 
a védőnői munkával. Mélyen vallásos volt, lelkén 
viselte a szegények, romák, kirekesztettek sorsát. 
Munkásságával példaként áll a védőnők előtt, hisz 
szerénysége, kedvessége, segíteni akarása követésre 
méltó. Szülőotthon alapításával tett hitet az anyák 
mellett.

Wágner Viktória-díj adományozható annak a 
védőnőnek, aki kiemelkedő szakmai tudásával, magas 
szintű feladatellátásával segíti a családok életét a 
gyermek egészséges fejlődése, valamint a feladatellátás 
színvonalának emelkedése érdekében.

ÉV ÁPOLÓJA DÍJ
Év Ápolója Díj adományozható annak az ápolónak, vagy 
asszisztensnek, aki kiemelkedő szakmai tudásával, magas 
szintű feladatellátásával segíti az orvos munkáját, a beteg 
gyógyulását annak érdekében, hogy mind a gyógyítás, 
mind a megelőzés területén a feladatellátás színvonala 
emelkedjék.
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KÖZIGAZGATÁSI ÁGAZAT

ROTTENBILLER-DÍJ
Rottenbiller Lipót Pesten tanult jogot és bölcsészetet. 
1826-tól táblai jegyzőként, 1828-tól ügyvédként 
tevékenykedett. 1843-ban választották Pest 
alpolgármesterévé, 1848-tól már a főpolgármesteri 
teendőket látta el. Az abszolutizmus idején 
tisztségéből elmozdították, majd 1861-ben rövid 
időre visszahelyezték hivatalába. Ezt követően 1865 
és 1867 között töltötte be ismét a főpolgármesteri 
tisztséget. 1867-ben betegsége miatt lépett vissza a köz 
szolgálatától.

Rottenbiller-díj adományozható annak a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozó köztisztviselőnek, aki kimagasló szakmai 
tevékenységével, felkészültségével, kreatív gondolkodásával, 
problémamegoldó képességével segíti az Önkormányzat 
munkáját, hozzájárul a köz szolgálatához, az ügyfelek minél 
hatékonyabb, minél szélesebb körű kiszolgálásához, ügyeik 
mielőbbi jogszerű és megalapozott elintézéséhez, ezzel is 
segítve a hivatali munkavégzés színvonalának folyamatos 
emelkedését.

OKTATÁSI ÁGAZAT

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ
Sajó Sándor költő, tanár, drámaíró, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja. 1895-ben tanári 
oklevelet szerzett. A nyitrai, újverbászi tanári éveket 
követően Pestre költözött, majd 1917 és 1930 között 
igazgatta a kőbányai Szent László Gimnáziumot. A 
Magyar Tudományos Akadémia 1932-ben választotta 
levelező tagjává.

Sajó Sándor-díj adományozható annak a pedagógusnak 
vagy óvodapedagógusnak, aki kimagasló szakmai 
tevékenységével, a rábízott gyermekek és a közösség 
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érdekében végzett munkájával, a szülőkkel való példaértékű 
kapcsolattartásával hozzájárult a kerületi oktatási élet 
fejlődéséhez, gyarapodásához, ezzel emelve Kőbánya 
oktatási területen szerzett hírnevét.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

SOÓS GÉZA-DÍJ
Soós Géza az 1943–1944-es évek magyar nemzeti 
ellenállási mozgalmának kiemelkedő személyisége. 
Kőbányán született, és a Szent László Gimnáziumban 
végzett kitűnő eredménnyel. A németellenes magyar 
Nemzeti Mozgalom megalapítója. Tevékenysége 
fontos része volt az 1944-es náciellenes és zsidómentő 
mozgalomnak. Humanista, életét a hit, hitvallás, 
munka, áldozatvállalás, a társadalom és a haza 
szolgálata töltötte ki.

Soós Géza-díj adományozható annak a szociális 
területen dolgozó munkatársnak, aki kimagasló szakmai 
tevékenységével, kiemelkedő empátiával végzi a 
tevékenységét a rábízott gyermekek, családok érdekében, 
és a munkahelyi közösségben betöltött szerepe példaértékű 
a közösség számára, így hozzájárul a kerületben a szociális 
területen végzett munka magas szintű megőrzéséhez, 
további fejlődéséhez.

STRÓBL MÁRIA-DÍJ
Stróbl Mária pályáját védőnőként Balatonedericsen kezdte. 
Segítette a fiatal anyákat újszülött kisbabájuk gondozásában, 
ellátásában. Tanított Szegeden a Védőnőképzőben, így 
készítve fel a hallgatókat választott hivatásukra.
A bölcsődében nevelkedő kisgyermekek harmonikus 
fejlődésének biztosítását tekintette élethivatásának. Részt 
vett a szakképzés megújításában, az érettségire épülő 3 éves 
csecsemő- és kisgyermekgondozó-képzés kidolgozásában. 
A bölcsődei gondozók tanítómestere, akire az egész szakma 
tisztelettel és szeretettel gondol.



8

Stróbl Mária-díj adományozható annak a bölcsődében 
dolgozó munkatársnak, aki kimagasló szakmai odaadással, 
kiemelkedő empátiával végzi a tevékenységét a rábízott 
gyermekek érdekében, így hozzájárul a kerületben a 
bölcsődei területen végzett munka magas színvonalának 
megőrzéséhez, további fejlődéséhez.

A MINDEN ÁGAZATBAN ADHATÓ KITÜNTETÉSEK:

KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ 
MUNKATÁRS
Kiváló Pályakezdő Munkatárs díszoklevél 
adományozható annak a huszonötödik életévét – felsőfokú 
végzettségű személy esetén harmincadik életévét – be 
nem töltött pedagógusnak, óvodapedagógusnak, szociális 
vagy egészségügyi ágazatban dolgozó személynek, 
valamint köztisztviselőnek, aki legalább két éve, legfeljebb 
öt éve dolgozik Kőbányán, a munkahelyi közösségbe 
beilleszkedett, annak életébe bekapcsolódott, abban aktívan 
részt vesz, valamint az őt foglalkoztató intézmény szervezeti 
kultúráját magáévá téve azt ötleteivel, kreatív javaslataival 
tovább kívánja fejleszteni.

KIVÁLÓ TECHNIKAI
MUNKATÁRS
Kiváló Technikai Munkatárs elismerés adományozható 
annak az oktatási, szociális vagy egészségügyi 
intézményben, illetve a Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
technikai munkatársnak, aki kiemelkedő teljesítményével 
segítette az intézmény szakmai feladatainak ellátását, 
kiváló kapcsolatot ápol a munkatársakkal és az intézmény 
partnereivel, ezzel is segítve az intézmény szakmai 
munkájának pozitív megítélését.
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SZENT LÁSZLÓ-DÍJ

Ütő Endre
operaénekes, rendező
Született 1937. június 2-án Budapesten.

Ütő Endre háromszéki székely család sarja, Kőbányán 
nevelkedett a Pongrácz telepen, erős unitárius és 
demokrata-plebejus szellemben. Kőbányai éveiről így vall:
„A flaszterkoptató, kőbányai vagányként megélt gyermek- és 
ifjú évek a plebejusszellemet, a sportszerűséget mélyítették 
el bennem. A Szent László Gimnázium nagyszerű tanárai 
és az otthonról hozott szellemi batyu az átlagosnál nagyobb 
tisztánlátást és szellemi szabadságot nyújtottak.”

Érettségi után felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneakadémia 
Ének Tanszakára, majd 1964-től a római Accademia di 
Santa Cecilián tanult tovább. 1963 és 96 között az Operaház 
magánénekeseként az operairodalom legszebb basszus 
szerepeit énekelte Gounod-tól Pucciniig. 
1996-2001 között igazgatta az Operaházat. Igazgatói 
tevékenységének köszönhető, hogy az Operaház 
teljes énekegyüttese megkapta a Bartók-díjat. Híres 
operarendezései többek között Mozart: Figaro házassága, 
Don Giovanni, Erkel: Bánk bán, Verdi: Trubadúr, Kodály: Háry 
János.

Nyitott a képzőművészet felé is, 1983-ban vett a kezébe 
először vésőt, majd 1984 nyarán agyagot. 1998-ben 
megnyitotta Lovasberényben a Lenke Galériát, és több 
egyéni és csoportos kiállításon is részt vett.
1996-ban művészi pályája, hírneve és mindig vallott 
kőbányai volta tette érdemessé arra, hogy Kőbánya 
Díszpolgára kitüntetést kapott.

Ütő Endre részére kiemelkedő művészi tevékenysége, 
operaigazgatói pályafutása, valamint magas szintű 
képzőművészeti tevékenysége elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
158/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Szent László-díj 
kitüntetést adományozott.
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KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA

Meiszter Kálmán
festőművész
Született 1925. február 17-én, Budapesten.

Meiszter Kálmán szegény, tisztességes család harmadik 
gyermeke. Már kisgyermek korától érdeklődött a formák, 
színek iránt, minden lehetőséget megragadott, hogy 
rajzolhasson, festhessen. Több munka kipróbálását 
követően kitanulta a sörfőző mesterséget, és a Kőbányai 
Sörgyárban vállalt munkát, ahol a művészettel is foglalkozni 
kezdett. 1951-ben felvételt nyert a Magyar Képzőművészeti 
Főiskolára. A kitűnő mesterek mellett saját kitartása, akarata, 
hite is segítette őt a festővé válásban.

Tájképeiben, csendéleteiben, portréiban érzések, érzelmek 
nyilvánulnak meg. Fáradhatatlanul alkot, és nyitott szívvel 
fordul mindenki felé, szereti az életet, az embereket, az 
alkotást. Művészi nagyságát emeli szerénysége, sosem 
hivalkodó modora. Ezer szállal kötődik a kerülethez, 
műterem látogatásokat szervez, jótékonykodik. Számos 
önálló és más alkotóval közös kiállítás fűződik nevéhez.
A közel negyven éves alkotói, kiállítói tevékenysége során 
kőbányaiságát mindig kihangsúlyozta, a kerület minden 
négyzetcentiméterét valóban otthonának, hazájának tekinti. 

A festészet mellett írói vénáját is többször megmutatta, 
könyvei sajátos humoráról, közvetlen stílusáról árulkodnak, 
papírra vetett gondolatait legalább akkor élvezet olvasni, 
mint képi világában elmerülni.

Meiszter Kálmán részére kiemelkedő művészi 
tevékenysége, és mindenki számára példaértékű, 
követendő emberi magatartása elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
159/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Kőbánya 
Díszpolgára kitüntetést adományozott.
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POSZTUMUSZ KŐBÁNYA 
DÍSZPOLGÁRA

Horváth István
pedagógus, iskolaigazgató
Született 1905. június 17-én, Pestszenterzsébeten.
Elhunyt 1997-ben.

Horváth István pedagógus, mesteredző. A Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola tanára, igazgatója 
volt. Ötven éven keresztül vett részt a kerületi 
oktatásban. Matematika-fizika tanárként kezdte pályáját, 
igazgatói tevékenysége során az iskolát kerület egyik 
legkiemelkedőbb intézményévé fejlesztette. Munkatársai, 
tanítványai a legnagyobb megbecsüléssel, szeretettel 
gondolnak vissza rá, tisztelettel emlékeznek áldásos 
tevékenységére. Azon ritka pedagógusok egyike, aki 
a szó szoros értelmében iskolát teremtett. 1973-ban 
nyugállományba vonult.

Elévülhetetlen érdemet vívott ki a magyar tornasport 
területén. Edzőként, majd 1963-tól mesteredzőként 
készítette fel a tehetséges sportolókat a világversenyekre. A 
háborút követően részt vett a tornasport újjászervezésében. 
Legnagyobb sikerét az 1948-as londoni olimpián érte el, ahol 
tanítványa Pataki Ferenc olimpiai bajnok, Mogyorósi János 
ezüstérmes lett, és a magyar tornász válogatott harmadik 
helyezést ért el. Vezette a Budapesti Tornászszövetséget, 
melynek örökös, tiszteletbeli elnökévé választották 1989-
ben. Életútja, teljesítménye, hazaszeretete, kiváló emberi 
tulajdonságai példaként állíthatók a ma embere elé.

Horváth István részére a kőbányai oktatásban valamint 
a magyar tornasport területén betöltött szerepe 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat a 160/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával, 
mellyel részére posztumusz Kőbánya Díszpolgára 
kitüntetést adományozott.
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KŐBÁNYÁÉRT DÍJ

Bucsek Zsuzsanna
bölcsődevezető
Született 1963. január 14-én, Budapesten.

Általános iskolai tanulmányait követően a Móra Ferenc 
Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett, majd 
ezt követően 1981-ben kerületünkben kezdett dolgozni 
csecsemő- és kisgyermeknevelői munkakörben. 
Folyamatos szakmai továbbképzéseken fejlesztette tudását 
annak érdekében, hogy a rábízott gyermekek a lehető 
legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek. 2004-ben 
főiskolai tanulmányai mellett felkérték a Kőbányai Napsugár 
Bölcsőde vezető helyettesének, majd 2006-ban a Kőbányai 
Fecskefészek Bölcsőde vezetőjévé választották. Vezetői 
tevékenységét az óta is töretlen lelkesedéssel, kiemelkedő 
szakmaisággal végzi. Az általa vezetett bölcsődében 
kialakították a Korai Fejlesztő Csoportot.

Vezetőként a feladat megoldásában példamutatóan 
tevékenykedik, szívvel-lélekkel azon dolgozik, hogy a 
sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik megfelelő 
segítségben, támogatásban részesüljenek. Minden 
gyermek és család felé nagyfokú empátiával és szeretettel 
közeledik. Tisztelik, becsülik őt, bizalommal fordulnak hozzá 
problémáikkal, örömeikkel a családok.

Munkatársaival emberséges, odafigyelő, segítőkész. 
Kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkája 
példaként szolgál a kerületi bölcsődei ellátásban dolgozó 
minden munkatárs részére.

Bucsek Zsuzsanna részére a kőbányai bölcsődei 
ellátás területén, több mint harminc éven át végzett 
meghatározó tevékenysége, példamutató életútja 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 163/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával 
Kőbányáért Díj kitüntetést adományozott.
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KŐBÁNYÁÉRT DÍJ

Dr. Kerényi Ágnes
orvos
Született 1953. január 6-án, Budapesten.

Általános és középiskolai tanulmányait követően 
felvételt nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvosi Karára, ahol 1977-ben summa cum 
laude eredménnyel diplomázott. A Egyetem I. Szemészeti 
Klinikáján kezdte pályafutását. 1982-ben szakvizsgázott, PhD. 
értekezését 2003-ban védte meg. 1999-ben meghirdetett 
pályázat nyerteseként vette át a Bajcsy Zsilinszky Kórház 
Szemészeti Osztályának vezetését, mely felelősségteljes 
beosztást a mai napig ellátja. Elsőként alkalmazott 
kerületünkben olyan műtéti eljárásokat – szürkehályog 
műtét, szaruhártya átültetés – mely során a beteg műtéti 
megterhelése csökken, a látásrehabilitáció felgyorsul. 
Szigorú szakmai elvárásaival, kiemelkedő tudásával 
nemzetközi szinten is elismert szemészeti ellátást alakított ki 
Kőbányán.

Orvosi, osztályvezető főorvosi munkája mellett tanít a 
Semmelweis Egyetemen címzetes egyetemi docensként. 
Folyamatosan publikál, szakmai előadásokat tart. Előadásait 
újszerű prezentációi, magas szakmai tudása és kifinomult 
humora miatt előszeretettel látogatják a szemorvosok. 
Vezetőségi tagja a Magyar Szemorvos Társaságnak és 
a Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti 
Társaságnak. Munkatársai, beosztottai, az általa ellátott 
betegek tisztelik, megbecsülik.

Dr. Kerényi Ágnes részére a szemészeti betegek 
ellátása területén végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 162/2015. (IV. 
16.) KÖKT határozatával Kőbányáért Díj kitüntetést 
adományozott.
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KŐBÁNYÁÉRT DÍJ

Zsemlye Ildikó
szobrászművész
Született 1969. február 15-én, Budapesten.

Már az általános iskolában felfigyelt kiemelkedő művészi 
hajlamára rajztanára, aki arra biztatta, hogy tanulmányait 
a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában folytassa. 
Érettségi után egy előkészítő évet követően felvételt 
nyert az Iparművészeti Főiskola szobrász szakára, ahol 
1995-ben diplomázott. Korai figurális törekvéseit már 
a kilencvenes években tér- és anyagkísérletek tették 
jellemzővé. Folyamatosan alakuló művészetét ma sajátos 
szerkezetesség, konstruktív szoborkészítés jellemzi. Munkái 
posztamensét is ő készíti úgy, hogy az szerves részét képezi 
az alkotásnak.

Tanított a győri Tánc- és Képzőművészeti 
Szakközépiskolában, és a budapesti Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskolában is. Tagja – többek 
közt – a Magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetségének, a Kőbányai Képző- és Iparművészek 
Egyesületének. Több kitüntetés, díj és ösztöndíj tulajdonosa. 
Egyéni és csoportos kiállítások állandó résztvevője. Köztéri 
munkáival találkozhatunk Budapesten és országszerte 
egyaránt. Kiemelkedően fontos számára a gyermekek 
megismertetése a művészetekkel, ezért rendszeresen tart 
műtermében ismeretterjesztő foglalkozásokat kőbányai 
gyermekek részére. Ő készítette el 2014-ben a Szent 
László téren található Lechner Ödön egész alakos bronz 
emlékművét.

Zsemlye Ildikó Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész 
részére kiemelkedő alkotó művészi teljesítménye 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 161/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával 
Kőbányáért Díj kitüntetést adományozott.
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KŐBÁNYA 
SZOLGÁLATÁÉRT 
EMLÉKÉREM

Balogh Ferencné
bölcsődei gondozó
Született 1954. október 28-án, Jászárokszálláson.

Általános és középiskolai tanulmányait követően a Csepel 
Vas és Fémművek Bölcsődéjében kezdett dolgozni, majd 
1975-ben csecsemő és gyermekgondozói végzettséget 
szerzett. 1978 októbere óta dolgozik Kőbányán. A Kőbányai 
Gyógyszerárugyár Bölcsődéjében eltöltött évek után 
1987-ben került a Salgótartjáni úti bölcsődébe, és 2004. 
január óta a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde munkatársa. 
Munkáját mindvégig magas szakmai színvonalon, a rábízott 
gyermekek érdekét maximálisan figyelembe véve végezte. 

Kiemelten fontos volt számára minden gyermek előítélet 
nélküli elfogadása. Nyitottság, nagyfokú odafigyelés, 
szeretet jellemezte tevékenységét. Kiemelt figyelmet 
fordított a hátrányos helyzetű gyermekekre, nagyfokú 
szociális érzékenységgel, szeretettel fordult feléjük. A 
szülőkkel kiváló kapcsolatot ápolt, bizalommal fordultak 
hozzá minden esetben.

Munkatársaival kiegyensúlyozott, egymást segítő 
kapcsolatot alakított ki és tartott fent. Megbecsült tagja 
volt a munkatársi közösségnek. Emberi magatartása, 
becsületessége, empátiája mindenki számára példaértékű. 
Önkéntesen vállalt plusz-munkájával segítette mindenkori 
vezetője tevékenységét. Ez évben nyugállományba vonul.

Balogh Ferencné részére a kőbányai kisgyermek-
gondozásban eltöltött több mint harminc éves, 
példaértékű tevékenysége elismeréseként Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 164/2015. 
(IV. 16.) KÖKT határozatával Kőbánya Szolgálatáért 
Emlékérem kitüntetést adományozott.
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KŐBÁNYA 
SZOLGÁLATÁÉRT 
EMLÉKÉREM

Gertner Béla
pedagógus
Született 1952. október 16-án, Budapesten.

Általános iskolai tanulmányait követően 1971-ben 
érettségizett a kőbányai Szent László Gimnáziumban. Két 
év sorkatonai szolgálat után képesítés nélküli tanítóként 
helyezkedett el, majd 1980-ban tanítóként diplomázott. 
Ezt követően technika szakos tanárként az ELTE-n szerzett 
képesítést. 1982-ben kezdett az Üllői úti iskolában dolgozni, 
majd rövid vidéki kitérőt követően 1995-ben visszatért ide, 
és azóta dolgozik itt megszakítás nélkül osztálytanítóként, 
napközis nevelőként, technika tanárként. Munkája során 
mindvégig fontosnak tartotta a rábízott gyermekeknél 
az önálló tanulás feltételeinek megteremtését, a módszer 
megtanítását, alkalmazását. Kiváló közösségfejlesztő 
pedagógus. Annak érdekében, hogy munkáját minél 
magasabb színvonalon tudja végezni tanfolyamokon vett 
részt. Megszerzett tudását a mindennapok gyakorlatába 
beépítette, munkatársai részére továbbadta. A rábízott 
gyermekekkel, azok családjaival őszinteségen alapuló 
bizalmi kapcsolatot alakított ki.

Pedagógusi pályája során munkatársi kapcsolatait 
mindvégig kiegyensúlyozottság jellemezte. Emberi 
tulajdonságai miatt a fiatalabb korosztály példaként tekintett 
rá, tanácsait, javaslatait megfogadta.

Gertner Béla részére a kőbányai gyermekek oktatása 
és nevelése terén huszonnyolc éves kiemelkedő 
és példaértékű tevékenységének elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
165/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Kőbánya 
Szolgálatáért Emlékérem kitüntetést adományozott.
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ELISMERŐ CÍMEK

KŐBÁNYA 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 
ELISMERŐ CÍM

Kiss Pál
rendőr főtörzsőrmester
Született 1977-ben született Pásztón.

Általános és középiskolai éveit követően Pásztón helyezkedett 
el mezőgazdasági gépszerelőként. Sorkatonai szolgálata 
után munkahelye megszűnt, így Kőbányára költözött. 2001 
óta él és dolgozik kerületünkben. A szükséges végzettség 
megszerzését követően először a Fővárosi Fegyintézetnél 
helyezkedett el, majd 2007-től a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányságán vállalt munkát. Körzeti megbízottként 
tevékenykedett Újhegyen majd a Kertvárosban, és a 
Gyárdűlő területén. 2014-től a Bűnügyi Alosztály nyomozója. 
Munkáját mindig kiváló eredménnyel, a lakókörnyezete 
és munkáltatója megelégedésére végezte. A lakossággal 
kiépített kapcsolata példamutató, közösségi tevékenysége 
is kiemelkedő. Részt vesz lakókörnyezete megszépítésében, 
közbiztonsági tanácsokkal látja el a helyi idős klub látogatóit, 
szabadidejét nem kímélve járja körbe lakókörnyezetét annak 
érdekében, hogy az itt élők biztonságban érezzék magukat.

Munkavégzése során kiemelkedően fontosnak tartja a 
jogszerű intézkedést, és mindent meg tesz annak érdekében, 
hogy a hosszan elhúzódó, bonyolult ügyek is felderítésre 
kerüljenek. Kitartóan, kreatívan, magas szakmai színvonalon 
oldja meg a rábízott ügyeket, felderítési mutatói magasak.

Kiss Pál rendőr főtörzsőrmester részére a kőbányai 
közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő és 
példamutató tevékenysége elismeréseként Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 167/2015. 
(IV. 16.) KÖKT határozatával Kőbánya Kiváló Közössége 
elismerő címet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
KÖNYVTÁROSA

Kovács Györgyi
könyvtár vezető
Született 1954. április 13-án, Budapesten.

1974 óta dolgozik a Főváros Szabó Ervin Könyvtárban, 
1995-tól a X. kerületi tagkönyvtárat, 2009-től a FSZEK 3. 
számú régióját vezeti. Elkötelezettségének köszönhetően 
a könyvtár kiemelkedő szereplője lett a kőbányai 
kulturális életnek. Ő menedzselte a 2012. évi felújítást, 
tevékenységének köszönhető, hogy a Kőrösiben található 
könyvtár 1500 m²-es területével a FSZEK legnagyobb és 
legszebb egysége lett. Régióvezetőként is szívén viselte – 
sok más kerületi könyvtár mellett – a kőbányai egységeket. 
A kapott támogatásokat a könyvtár javára fordította annak 
érdekében, hogy a látogatók minél szélesebb köre otthon 
érezze magát itt.

Könyvtárosként és vezetőként is magas fokú hivatástudat, 
valamint a könyvtárosi szakma iránti elkötelezettség 
jellemzi. Munkatársaival szemben következetes, felelős 
vezető, szorgalmazza és segíti szakmai előrejutásukat. 
Elkötelezettsége, könyvszeretete egész pályafutása 
során végigkísérte, kitartása mindig sikeres munkát 
eredményezett. Széles látókörű, művelt, kiemelkedő 
szakmai tudással rendelkező vezető. Tudását, tapasztalatait 
továbbképzéseken, felsőoktatási intézményekben 
előadóként, tanárként osztja meg a jövő könyvtárosaival.

Kovács Györgyi részére Kőbánya kulturális életében 
évtizedeken át végzett magas szakmai színvonalú 
munkája elismeréseként Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 171/2015. (IV. 16.) KÖKT 
határozatával Kőbánya Kiváló Közegészségügyi 
Dolgozója elismerő címet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
SPORTSZERVEZŐJE

Merkapt Maraton Team 
Sportegyesület
Alakult 2006-ban.

A Merkapt Sportegyesületet a Merkapt Zrt. a munkatársak 
személyes részvételével hozta létre 2006-ban, a saját 
munkatársak szabadidős sport-tevékenységének 
támogatása, valamint egyes sportágakban kimagasló 
eredmények elérése céljával.  Több szakosztály 
működtetésével hívja fel a sportolni vágyókat az 
aktív mozgásra. A Nagy Sportágválasztó alapítója, a 
rendezvénnyel évente több százezer embert mozgat meg 
a kerületünkben található Merkapt pályán. Az eseményen 
az érdeklődők nem csak nézők, hanem kipróbálhatják a 
különböző sportágakat, kézbe vehetik a sporteszközöket. Új 
kezdeményezés a Nagy Hangszerválasztó, melyet évente 
két alkalommal a Nagy Sportágválasztóval együtt rendez 
meg, szintén nagy sikerrel.

Az Egyesület részt vesz az Önkormányzat által szervezett 
eseményeken, támogatja a szabadidősportot is. 
Megalakította az Óhegy parki Futókör csoportot, melynek 
célja közös edzések, programok, versenyek szervezése, 
valamint szakszerű segítségnyújtás minél több futónak és 
leendő futónak a dinamikus fejlődésben.

A Merkapt Maraton Team Sportegyesület részére 
– a Kőbányán végzett kiemelkedő sportszervezői 
tevékenysége, valamint a sport, a sport iránti 
érdeklődés felkeltése érdekében végzett folyamatos, 
kitartó munkája elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 166/2016. (IV. 16.) 
KÖKT határozatával Kőbánya Kiváló Közösségépítője 
elismerő címet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
IPAROSA

Nagy Mihály
vállalkozó
Született 1946. május 19-én, Budapesten.

Nagy Mihály Kőbányán, a Kápolna téri általános iskolába 
járt, majd az Ihász Dániel Gimnáziumban érettségizett. Ez 
után elvégezte a Kelmefestő és Vegytisztító Szakiskolát, 
ahol mestervizsgát tett 1976-ban. A szakiskola befejezését 
követően az 1928-ban alakított családi vállalkozásban, szülei 
mellett kezdett dolgozni Kőbányán, a Martinovics téren. 
Szülei nyugállományba vonulásukat követően 1980-ban 
átvette a cégvezetői feladatokat is. Fia követi felmenőit, 
érettségi után Textil és Bőrtisztítói Vegyipari Szakiskolában 
szerezte meg szakképesítését, és jelenleg édesapja mellett 
dolgozik a családi vállalkozásban.

Nagy Mihály tősgyökeres kőbányai, igazi lokálpatrióta, aki a 
szülei által alapított céget továbbvitte, és vezeti, működteti 
fiával közösen a mai napig is. Az 1928-ban alapított cég az 
1930-as évektől kerületünkben működik, megszakítás nélkül 
családi vállalkozásként. Az általa működtetett Vegytisztító 
fogalommá vált kerületünkben. Bár talán megtehette 
volna, hogy üzleti tevékenységét máshol folytatja, ő 
büszke szűkebb pátriájára, a kerület által képviselt szellemi 
javakra, így itt maradt Kőbányán. Fontos számára a régi 
értékek megőrzése, a családi tradíció folytatása, átadása a 
következő nemzedéknek.

Nagy Mihály, az elkötelezett kőbányai iparos részére, a 
Kőbányán végzett több évtizedes tisztes iparos múlt, a 
családi tradíció továbbvitele elismeréseként Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 168/2015. 
(IV. 16.) KÖKT határozatával Kőbánya Kiváló Iparosa 
elismerő címet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
ÁPOLÓJA

Páva Katalin
szociális gondozó
Született 1973. május 2-án, Szilágysomlyón Erdélyben.

Általános iskolai tanulmányait Erdélyben végezte, ugyanitt 
géplakatos szakmát szerzett. Már ekkor tudta, emberekkel 
szeretne foglalkozni az idős-gondozás területén, mivel 
édesanyja is ezt csinálta. Férjével és gyermekeivel települt 
át Magyarországra, 1998 óta kőbányai lakos. 2001-ben 
kezdett dolgozni az Óhegy utcai Idősek Otthonában 
szakképesítés nélküli gondozóként. Munkáltatói segítséggel 
2004-ben a debreceni egyetemen szociális gondozó 
és ápoló szakképesítést szerzett. Ez évben átkerült az 
akkor nyíló Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft-hez idős-
gondozói munkakörbe. Munkába állásától az idősek nagy 
szeretettel fogadták, hisz végtelen türelemmel, empátiával, 
segítőkészséggel foglalkozik velük. Következetes, 
lelkiismeretes, nyugodt, kiegyensúlyozott, ha kell határozott 
gondozó. Az idős emberekből képességeikhez mérten a 
lehető legtöbbet hozza ki, így hitet, önbizalmat ad számukra. 

Szakmai alázat, tisztelet jellemzi, ez miatt egyaránt 
népszerű a bentlakók, a hozzátartozók és a munkatársak 
körében is. Javaslatai, ötletei a gondozottak javára válnak, 
és az intézményi működést segítik. Kiemelkedő szakmai 
tudásával, magas szintű feladat ellátásával segíti az 
intézmény minden dolgozóját annak érdekében, hogy a 
idős otthon lakói valóban otthonuknak érezzék az otthont.

Páva Katalin részére a kőbányai idős gondozás 
területén végzett kiváló szakmai munkája 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 169/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával 
Kőbánya Kiváló Ápolója elismerő címet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
VÁLLALKOZÁSA

Szabó Öntészeti Kft.
Alakult 1989-ben.

Az 1950-es évekig kisebb-nagyobb kapacitású 
öntőműhelyek szolgálták a szobor- és fémöntészetet. 
Az 1950-es évek elején létrejött egy technikailag és 
technológiailag is speciálisan felszerelt képzőművészeti 
öntöde, melyet a Képzőművészeti Kivitelező Vállalat kezelt. 
Az 1989-es privatizáció során adódott a lehetőség a gyár 
magánosítására, így Szabó József, aki itt dolgozott, és a gyár 
kialakításában is részt vett, privatizálta, és megalapította 
a Szabó Öntészeti Kft-t. A 40 éves szakmai és vezetői 
gyakorlattal rendelkező igazgató azóta is a Kft. élén áll. 

Lelkiismeretes, a szakmához kiválóan értő, annak minden 
munkafolyamatát ismerő, tudatos vezető. Irányítása alatt 
számos köztéri bronz szobor készült itt. Érmek, kis és nagy 
plasztikák, egyéb köztéri munkák, restaurációs feladatok 
színesítik palettájukat. A Szabó Öntészeti Kft-ben készült 
műalkotások kiváló minőségben készülnek, az azokat 
megálmodó szobrászok, képzőművészek valamint az 
utcák-terek emberének legnagyobb megelégedésére. A 
2014. évben Kőbánya városközpontjában felavatott Lechner 
szobor is ebben a műhelyben készült, mint ahogy – többek 
között – a Duna korzón található Kiskirálylány, illetve Liszt 
Ferenc szobra a hatodik kerületben.

A Szabó Öntészeti Kft. részére Kőbánya hírnevét 
öregbítő, magas szakmai színvonalon végzett, 
példamutató vállalkozói tevékenysége elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
170/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Kőbánya Kiváló 
Vállalkozása elismerő címet adományozott.
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ÁGAZATI ELISMERÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

BERETZKY ENDRE-DÍJ

Dr. Domokos Enikő
gyermekorvos
Született 1950. december 17-én, Budapesten.

Általános és középiskolai tanulmányait követően felvételt 
nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol 
1981-ben diplomázott. Csecsemő és gyermekgyógyász 
szakvizsgáját 1986-ban tette le. Közel négy évtizede 
dolgozik a kerületi gyermekek érdekében. Szakmai 
tevékenysége példaértékű. Halk szavú, ámde határozott, 
következetes gyógyító. Nyugodt, higgadt személyisége 
segíti a mindennapos feladat ellátásban. Emberfeletti 
munkabírással gyógyítja a betegeket, segíti tanácsokkal 
a családokat, és végez prevenciót. Generációkra 
visszamenőleg ismeri a családokat, sokszor a szülők vele 
kapcsolatos pozitív emlékeik miatt választják gyermekük 
orvosának őt. Dolgozik a Kőbányai Szivárvány Bölcsődében, 
az Orchidea Iskolában, a Komplex Általános Iskola és 
Óvodában. Tudását továbbképzéseken aktualizálja, bővíti, a 
megszerzett ismeretet beépíti a mindennapi munkába. 

Példaértékű a kapcsolata a munkatársaival. Megbecsült, 
tiszteletre méltó tagja a kőbányai orvosi közösségnek. 
Szakmai tudása, munkabírása, emberi magatartása 
követendő példa a fiatal generáció előtt.  

Dr. Domokos Enikő részére a kőbányai egészségügyi 
ellátásban végzett kiemelkedő szakmai munkája, 
példaértékű orvosi és emberi magatartása 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 172/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával 
Beretzky Endre-díj kitüntetést adományozott.
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BERETZKY ENDRE-DÍJ

Dr. Kollár Ildikó
háziorvos
Született 1951. december 23-án, Debrecenben.

Általános és középiskolai tanulmányait követően 
felvételt nyert a Debreceni Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karára, ahol 1976-ban diplomázott. 
Belgyógyász és háziorvos szakvizsgáit jeles eredménnyel 
tette le. 1982 márciusa óta dolgozik Kőbányán a Kerepesi 
úti rendelőben háziorvosként. A több mint harminc 
éves pályafutása alatt mindvégig magas szakmai 
színvonalon, türelemmel, példamutatóan végzi embert 
próbáló feladatát. A kerület legnagyobb praxisát látja el 
követendő elhivatottsággal. Nem csak a gyógyítás,  de a 
megelőzés, a lelki problémák kezelése, az idős betegekkel 
való beszélgetés egyaránt fontos számára. Empátiája és 
kiváló szakmai tudása okán generációk választották őt 
orvosuknak. Bizalommal, szeretettel fordulnak hozzá. 

Tudását szakmai továbbképzéseken folyamatosan bővíti, 
és a mindennapok gyakorlatába a megszerzett ismereteket 
azonnal beépíti. Munkatársaival kiváló kapcsolatot ápol, 
megbecsült tagja a háziorvosi szolgálatnak. Szakmai tudása, 
áldozatos feladatellátása és emberi magatartása követendő 
példa a fiatal generáció előtt.

Dr. Kollár Ildikó részére a kőbányai egészségügyi 
ellátásban végzett kiemelkedő szakmai munkája, 
példaértékű orvosi és emberi magatartása 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 173/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával 
Beretzky Endre-díj kitüntetést adományozott.
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BERETZKY ENDRE-DÍJ

Dr. Pásztor Emőke
fogorvos
Született 1950. november 28-én Mezőkövesden.

Általános és középiskolai tanulmányait követően 1976-ban 
diplomázott a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Fogorvostudományi Karán. Ugyanitt szakvizsgázott 1978-
ban fog- és szájbetegségek szakon. 1978 óta megszakítás 
nélkül dolgozik a kőbányai Szakrendelőben. Kiemelten 
sok beteget lát el rendelésein, de mindig higgadtan, 
kiegyensúlyozottan végzi gyógyító tevékenységét. Ő az 
a fogorvos, aki nem kizárólag szakmai tudásával, hanem 
empátiájával, hozzáállásával, emberi magatartásával, 
is képes megnyugtatni a kezelés miatt aggódó 
betegeket. Kiemelt hangsúlyt fordít a megelőzésre, a 
felvilágosításra. Tanácsokkal, helyes fogápolás technikák 
bemutatásával segíti a hozzáfordulókat a fogak 
épségének megőrzése érdekében. Munkatársaival és az 
asszisztenciával is kifejezetten jó kapcsolatot ápol, ezzel 
is segítve a mindennapi munkát. Követi az új eljárásokat, 
továbbképzéseken vesz részt tudása tökéletesítése 
érdekében, a megszerzett ismereteket azonnal alkalmazza. 

Szakmai tudása kiemelkedő, emberi magatartása 
példaértékű és minden fiatal fogorvos számára követendő.  

Dr. Pásztor Emőke részére a kőbányai fogorvosi 
ellátásban végzett kiemelkedő szakmai munkája, 
példaértékű orvosi és emberi magatartása 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 174/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával 
Beretzky Endre-díj kitüntetést adományozott.
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WÁGNER VIKTÓRIA-DÍJ

Tóth Jánosné
védőnő  
Született 1957. november 3-án, Budapesten.

1982 októbere óta dolgozik Kőbányán védőnőként. Az 
Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán 
1978-ban diplomás védőnői, majd 1993-ban családgondozó-, 
szakvédőnői képesítést szerzett. Mindennapi feladatvégzése 
elhivatottságot, magas szakmai színvonalat, odaadást 
mutat. A több mint 40 év alatt megszerzett hely- és 
emberismerete okán tisztelik, szeretik, megbecsülik, 
bizalommal fordulnak hozzá generációkon keresztül az 
ellátott családok. Véleményét kikérik, tanácsait megfogadják, 
betartják, akár az utcán is megszólítják problémáikkal, 
örömükkel. Felügyeli a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 
alapítványát, valamint ellátja a Kőbányai Gépmadár 
Óvoda védőnői teendőit. Szívesen vállal munkaidőn túli 
feladatokat, helyettesítést is. Szabadidejében többször részt 
vett egészségnapi rendezvényeken, ahol szaktudásához 
mérten magas színvonalú tanácsadással, vércukorméréssel 
segítette a hozzáfordulókat. Munkatársi kapcsolatai is 
példaértékűek, kedvessége, önzetlensége, megbízhatósága 
példaként szolgál a fiatal generáció előtt.

Tóth Jánosné részére a kőbányai egészségügyi 
ellátásban végzett kiemelkedő szakmai munkája, 
emberi magatartása elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 175/2015. (IV. 
16.) KÖKT határozatával Év Ápolója Díj kitüntetést 
adományozott. Wágner Viktória-díj elismerést 
adományozott.
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ÉV ÁPOLÓJA DÍJ

Kittrich József Károlyné
ápolónő
Született 1951. július 4-én Dunabogdányban.

Általános iskolai tanulmányait követően 1967-ben 
egészségügyi képzettséget szerzett, majd 1971-
ben általános ápolóként végezte el a Varga Katalin 
Egészségügyi Szakiskolát. Körzeti ápolónői végzettségét 
1981-ben kapta kézhez. 2006 júniusától dolgozik Kőbányán 
a Pongrác út 9. szám alatti rendelőben ugyanazzal az 
orvossal. Munkáját kiemelkedő szakmaisággal, pontosan 
végzi. Mindennapi célja, hogy a rendelőben és a körzetben 
az ellátás maradéktalanul,  a betegek és családtagjaik 
érdekében a legmagasabb színvonalon történjen. Nem 
csak az orvos munkájának segítését vállalja fel, hanem 
tanácsadással, az egészségmegőrző tevékenységgel is a 
hozzáfordulók rendelkezésére áll. Nem ismeri a munkaidő 
végét, ha kell, kérés nélkül túlórázik. Végtelen türelme, 
elhivatottsága, szakmai tudása miatt bizalommal fordulnak 
hozzá, tanácsait, javaslatait meghallgatják, betartják. Ismeri 
a telepen élő családokat, részese örömeiknek, bánatuknak. 
Kiváló a kapcsolata az orvosával, valamint a rendelő minden 
munkatársával. A továbbképzéseken, szakmai fórumokon 
megszerzett új ismereteket beépíti a napi munkába.

Kittrich József Károlyné részére a kőbányai 
egészségügyi ellátásban végzett kiemelkedő szakmai 
munkája, emberi magatartása elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
176/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Év Ápolója Díj 
kitüntetést adományozott.
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ÉV ÁPOLÓJA DÍJ

Leé Zoltánné
ápolónő
Született 1955. november 21-én, Monoron.

Általános iskolai és középiskolai tanulmányait követően 1977-
ben fogászati szakasszisztensi képesítést, majd 1980-ban 
fogászati röntgen asszisztensi képesítést szerzett. 1974 óta 
dolgozik Kőbányán az Egészségház fogászatán. Munkája 
során kiemelt célja a maradéktalan, magas színvonalú 
betegellátás. Nem csak szakmai segítséget nyújt a fogorvosi 
ellátás során, hanem nyugodt, empatikus személyiségével 
pozitív hatást gyakorol az ellátottakra. Segítő partnere 
orvosának a fogászati megbetegedések megelőzését 
szolgáló tanácsadásban, a szájhigiénés ismeretek betegek 
részére történő átadásában. Szakmai továbbképzéseken 
bővíti tudását, a megszerzett ismereteket beépíti a 
munkájába. 

 mindennapi rendeléseket precízen, pontosan szervezi, a 
manuális feladatok mellett az adminisztrációs teendőket 
is pontosan ellátja. A betegek szeretik, bizalommal 
fordulnak hozzá kérdéseikkel, panaszaikkal, hisz tudásával, 
tapasztalataival mindig tud tanácsot adni, hatékonyan 
segíteni. Munkatársi kapcsolatait kiegyensúlyozottság, 
segítőkészség jellemzi, ez miatt elismerik, megbecsülik őt.

Leé Zoltánné részére a kőbányai fogorvosi ellátásban 
végzett kiemelkedő szakmai munkája és példaértékű 
emberi magatartása elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 177/2015. (IV. 
16.) KÖKT határozatával Év Ápolója Díj kitüntetést 
adományozott.
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KIVÁLÓ TECHNIKAI 
MUNKATÁRS

Fucskó Józsefné
technikai alkalmazott
Született 1939. április 4-én, Kiskunmajsán.

1978-ban általános ápoló és asszisztensi végzettséget 
szerzett a Dolgozók Egészségügyi Iskolájában. 1974-ben 
kezdett dolgozni Kőbányán körzeti ápolónőként az Újhegyi 
sétányon található gyermekorvosi rendelőben. Nyugdíjba 
vonulásáig segítette a gyermekorvos munkáját, mindvégig 
magas szakmai színvonalon, nagy elhivatottsággal. Az 
ellátási területen ismerték, szerették, bizalommal fordultak 
felé. Segítőkészsége, pontossága minden munkatársa 
előtt példaként állt. Nyugdíjazását követően sem tudott 
megválni a betegek segítésétől, az egészségügyben végzett 
munkától, így ugyanabban a rendelőben kartonozóként 
dolgozott tovább 2003-ig.

Hely- és emberismerete, valamint a körzetben eltöltött 
évtizedek segítették ebben a munkában is. Kívülről tudta 
melyik napon melyik gyermekorvos mikor rendel, így ha 
az utcán megállítva megkérdezték ezt tőle, azonnal pontos 
információval szolgált. A rendelőbe érkező betegekkel 
körzeti ápolónőként és kartonozóként is udvarias, 
segítőkész volt. Aktív nyugdíjasként is megbecsült tagja a 
kerületi egészségügyi rendszernek.

Fucskó Józsefné részére a kőbányai egészségügyi 
ellátásban végzett kiemelkedő szakmai munkája, 
emberi magatartása elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 178/2015. (IV. 
16.) KÖKT határozatával Kiváló Technikai Munkatárs 
kitüntetést adományozott.
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KÖZIGAZGATÁSI ÁGAZAT

ROTTENBILLER-DÍJ

Dr. Mózer Éva
köztisztviselő
Született 1967. március 18-án, Budapesten.

Általános és középiskolai tanulmányait követően 1988-
ban diplomázott az Államigazgatási Főiskolán, majd ezt 
követően azonnal munkába állt a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnál. 2001-ig birtokvédelmi ügyintézőként látta 
el feladatát, majd csoportvezetői, és 2004-től iroda/
főosztályvezetői teendőket végez. 2003-ban munka mellett 
jogi diplomát szerzett az ELTE Állam és Jogtudományi 
Karán. Munkavégzését az eltelt évtizedek alatt mindvégig 
magas szakmai színvonal, pontosság, a jogszabályok 
naprakész ismerete, azok betartása és betartatása jellemzi. 
Kiváló szakmai kapcsolatot alakított ki a társ- és szakmai 
szervezetekkel. Határozott, következetes és támogató 
vezető. Nem csak a saját területén dolgozó munkatársak, 
hanem a Polgármesteri Hivatal bármely dolgozója fordulhat 
hozzá kérdéssel, kéréssel, a tőle kapott információ mindig 
pontos, szakmailag megalapozott. Nagy hangsúlyt fektet 
az emberi és munkatársi kapcsolatok fejlesztésére, 
megőrzésére. Segíti beosztottait az előmenetelükkel 
kapcsolatos célkitűzések megvalósításában. 

Felelősségtudata, problémakezelő és problémamegoldó 
képessége, szakmai munkája példaként szolgál a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai és vezetői előtt egyaránt.

Dr. Mózer Éva részére a kőbányai közigazgatásban 
végzett példamutató munkavégzéséért, kiváló szakmai 
teljesítménye és emberi magatartása elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
179/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Rottenbiller-díj 
kitüntetést adományozott.
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KIVÁLÓ TECHNIKAI 
MUNKATÁRS

Lizák Sándorné
technikai alkalmazott
Született 1967. július 6-án, Budapesten.

Iskolai tanulmányait követően Kőbányán a X. kerületi 
GAMESZ-nél kezdett dolgozni, majd 1990-ben a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatalban folytatta munkáját. Az eltelt 
több mint húsz évben feladat ellátását mindvégig 
pontosság, kiemelt odafigyelés jellemezte. Kérés nélkül 
teljesít többlet-munkát, túlmunkát, igen nagy munkabírású 
kolléga. A többletfeladatokat is maximális precizitással, 
akár munkaidőn túl is végrehajtja. Segítőkész, udvarias, 
együttműködő munkatárs. Önmaga is észreveszi a 
megoldandó feladatokat, nem vár arra, hogy felszólítsák 
annak elvégzésére. A mindennapi munkában figyelmes, 
odaadó, a kiemelt feladatok teljesítésében is tökéletességre 
törekszik.

Emberi tulajdonságai – kedvesség, vidámság, empátia, 
odafigyelés – miatt közvetlen munkatársai és a 
Polgármesteri Hivatal minden dolgozója kedveli, tiszteli, 
megbecsüli. Mindig lehet számítani rá, a felé irányuló 
kéréseket azonnal és pontosan megadott határidőn 
belül teljesíti.  A feladat ellátása során önállóság, jó 
problémamegoldó képesség jellemzi.

Lizák Sándorné részére a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal mindennapi munkáját segítő, kiemelkedő 
színvonalon végzett tevékenysége és példaértékű 
emberi magatartása elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 180/2015. (IV. 
16.) KÖKT határozatával Kiváló Technikai Munkatárs 
kitüntetést adományozott.



32

OKTATÁSI ÁGAZAT

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Imre Zsuzsanna
óvodapedagógus
Született 1974. augusztus 12-én, Budapesten.

Általános iskolai tanulmányait követően a Bem József 
Óvónőképző Szakközépiskolában érettségizett, majd a 
Budapesti Tanítóképző Főiskolán óvodapedagógusként 
diplomázott 1995-ben. Ebben az évben kezdte meg 
óvónői pályafutását a Kőbányai Aprók Háza Óvodában, 
ahol jelenleg is tevékenykedik. Szaktudományos 
ismereteit magas szinten alkalmazza napi munkájában. 
Évek óta szakmai munkaközösség vezető. Számos 
bemutatót tartott kerületi és fővárosi óvónők részére, 
amelyeken jó gyakorlatait, kiváló pedagógiai kultúráját 
ismerhették meg a munkatársak. Az eltelt húsz év alatt 
mindvégig kiemelkedően magas színvonalon, nyugodt 
kiegyensúlyozottsággal, nyitottsággal, korszerű tanulási 
stratégiát és differenciáló módszereket alkalmazva ér el 
kiemelkedő eredményeket a gyermekek nevelésében. 

Hivatása iránt mélyen elkötelezett óvónő, aki mind a 
gyermekekkel, mind a szülőkkel kiváló kapcsolatot alakít 
ki a rábízott kicsik harmonikus fejlődése érdekében. A 
nevelőtestület meghatározó egyénisége, munkatársai 
megbecsülik és tisztelik, emblematikus tagja a kerületi 
óvodapedagógus-közösségnek.

Imre Zsuzsanna részére a kőbányai oktatásügyben 
végzett kiemelkedő szakmai munkája és példaértékű 
emberi magatartása elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 185/2015. (IV. 
16.) KÖKT határozatával Sajó Sándor-díj kitüntetést 
adományozott.
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SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Lőrinczy Ildikó
zenepedagógus
Született 1961. november 4-én, Székesfehérváron.

Általános és középiskolai tanulmányait követően 1986-ban 
diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
középiskolai énektanár, karvezető szakon. 1987 óta 
megszakítás nélkül tanít szolfézst, zeneelméletet a Kroó 
György Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolában, ezentúl 
a karvezetői teendőket is ellátja. Tudását folyamatosan 
fejleszti, feladat ellátását a megszerzett új módszerekkel 
azonnal bővíti. Három évtizede vezeti be az érdeklődő 
gyermekeket, fiatalokat a zenei írás-olvasás rejtelmeibe. 
Emberi tulajdonságai, tanítási módszere, az iskolában vállalt 
és elvégzett feladatai okán mind tanítványai, mind azok 
szülei, és nem utolsósorban munkatársai szeretik, tisztelik és 
megbecsülik. Oroszlánrészt vállalt a zeneóvodai program 
népszerűsítésében, az iskola nyílt napjainak szervezésében, 
a zenei utánpótlás-nevelésben egyaránt.

Kimagasló szakmai elkötelezettség, évtizedeken át tartó 
kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi tevékenységét. Az 
oktatás és a zene iránti elkötelezettsége példaként állítható 
a fiatal pedagógus nemzedék elé.

Lőrinczy Ildikó részére a kőbányai művészeti oktatás 
területén végzett kiemelkedő szakmai munkája és 
példaértékű emberi magatartása elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
183/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Sajó Sándor-díj 
kitüntetést adományozott.
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SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Nagy Gyöngyi
pedagógus
Született 1966. január 8-án, Budapesten. 

 
Általános és középiskolai tanulmányait követően első – 
általános iskolai tanító – diplomáját 1992-ben kapta kézhez. 
Ezt követően 1995-ben történelem szakos tanár, 1998-ban 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, majd 2000-
ben társastánc pedagógus képesítést szerzett. 1986 óta 
dolgozik a kerületben pedagógusként, 1995 óta a Kőbányai 
Bem József Általános Iskola munkatársa. Megbízható, 
lelkiismeretes, következetes, segítőkész pedagógus. 
Osztályfőnökként figyelme mindenkire és mindenre kiterjed. 

Kiemelkedően magas színvonalon végzi felelősségteljes 
munkáját közel harminc éve a gyermekek érdekében. 
Fokozott figyelmet fordít a tehetséggondozásra és a 
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására egyaránt. 
Történelem témakörben vetélkedőt szervez az iskolában, 
valamint kerületi szinten is. Tanítványai kiváló eredményeket 
érnek el tanulmányi versenyeken. Társastánc tanárként 
diákok százait ismertette meg a társastánc alapjaival, 
és szerette meg velük a mozgás ezen formáját. Mind a 
szülőkkel, mind a gyermekekkel, valamint a munkatársaival 
kialakított kapcsolata példaértékű.

Nagy Gyöngyi részére a kőbányai oktatásügyben 
végzett kiemelkedő szakmai munkája és példaértékű 
emberi magatartása elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 184/2015. (IV. 
16.) KÖKT határozatával Sajó Sándor-díj kitüntetést t 
adományozott.
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SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Dr. Nguyenné Csüllög Erika
pedagógus
Született 1963. június 19-én, Kisvárdán.

Középiskolai tanulmányait követően 1985-ben diplomázott a 
Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar-történelem 
szakon. 1995 óta dolgozik a Kőbányai Janikovszky Éva 
Általános Iskolában. Magyar nyelv és irodalom, történelem 
szakos tanár, ezen túl osztályfőnöki és munkaközösség 
vezetői teendőket is ellátott. 2010-ben tagintézmény-
vezetői megbízást kapott, 2012-től igazgatóhelyettesként 
tevékenykedik. Továbbképzéseken vett részt annak 
érdekében, hogy hivatását minél magasabb színvonalon 
tudja ellátni. 2014 óta mesterpedagógus. A kőbányai 
oktatásban töltött húsz év alatt munkáját mindvégig 
magas szakmai színvonalon végezte. Kiemelt hangsúlyt 
fektet a gyermekek személyiség fejlesztésére, a 
tehetséggondozásra, felzárkóztatásra egyaránt. 
Igazgatóhelyettesként kiváló szervezőképességgel, precíz 
munkavégzéssel segíti az igazgató munkáját. 

Emberi tulajdonságai okán kiváló kapcsolatot alakít ki a 
gyermekekkel és a szülőkkel. Munkatársaival közvetlen, 
segítőkész, vezetőként határozott és következetes. 
Példaértékű munkát végző vezető, munkatárs és tanár.

Dr. Nguyenné Csüllög Erika részére a kőbányai 
oktatásügyben végzett kiemelkedő szakmai munkája 
és példaértékű emberi magatartása elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
186/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Sajó Sándor-díj 
kitüntetést adományozott.
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SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Sik László
pedagógus
Született 1953. Április 18-án, Budapesten.

Általános és középiskolai tanulmányait követően a Kőbányai 
Kertvárosi Iskolában kezdett dolgozni iskolatitkárként. 
Ezt követően képesítés nélküli pedagógusként folytatta 
pályafutását. Munka mellett végezte felsőfokú tanulmányait, 
és 1979-ben a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, majd 1983-
ban a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán diplomázott. 
2002-ben néprajz tanári és etnográfus képesítést szerzett, 
2005-ben az ELTE BTK-n pedagógusi szakvizsgát tett. 
Szerepet vállalt iskolája arculatának, hagyományainak 
kialakításában. Osztályfőnökként a szülőkkel közös 
programokat is szervezett, így mind a diákokkal, mind azok 
családjaival közvetlen, őszinte kapcsolatot tudott kialakítani. 

Munkaközösség vezetőként évekig segítette és irányította 
a történelem szakos munkatársakat. Évtizedeken át tartó, 
kiemelkedően magas színvonalú tanári munkáját támasztja 
alá, hogy diákjai tanulmányi versenyeken szerepeltek 
sikeresen, valamint az ő indíttatására választották a 
történelem szakot a továbbtanuláskor. Lelkes, alapos 
szakmai felkészültségű pedagógus, aki munkatársaival 
is példaértékű kapcsolatot alakított ki. Meghatározó 
egyénisége iskolájának.

Sik László részére a kőbányai oktatásügyben végzett 
kiemelkedő szakmai munkája és példaértékű emberi 
magatartása elismeréseként Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 181/2015. (IV. 16.) 
KÖKT határozatával Sajó Sándor-díj kitüntetést 
adományozott.
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SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Tüskéné Papp Ildikó
pedagógus
Született 1955. január 31-én, Budapesten.

Általános és középiskolai tanulmányait követően az 
egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán diplomázott 
biológia-rajz szakon. 1989-90-ben az ELTE TTK-n intenzív 
továbbképzésen vett részt. 2004-ben a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen vezető és pedagógus 
szakvizsgát tette. 1984 óta tanít Kőbányán, 2005-től a 
Kőbányai Fekete István Általános Iskolában. Harminc éve 
tanít kerületünkben, mindvégig kiemelkedően magas 
színvonalon. Rajz és biológia szaktanári tapasztalatának 
köszönhetően diákjait sikeresen készíti fel tanulmányi 
versenyekre. 1980 óta megszakítás nélkül osztályfőnökként 
tevékenykedik, ez mellett munkaközösség-vezetői 
teendőket is ellátott. Tagja a Magyar Rajztanárok Országos 
Egyesületének. Diákjai szeretik, tisztelik, bizalommal 
fordulnak hozzá gondjukkal, örömükkel. A szülőkkel 
kialakított kapcsolata is példaértékűen szolgálja a diákok 
érdekeit. Továbbképzéseken szerzett ismereteit alkalmazza, 
és átadja munkatársainak is.

Emberi tulajdonságai és szakmai tudása miatt munkatársai 
tisztelik, megbecsülik. Az iskolai nevelőtestület meghatározó 
tagja.

Tüskéné Papp Ildikó részére a kőbányai oktatásügyben 
végzett kiemelkedő szakmai munkája és példaértékű 
emberi magatartása elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 182/2015. (IV. 
16.) KÖKT határozatával Sajó Sándor-díj kitüntetést 
adományozott.



38

KIVÁLÓ PÁLYKEZDŐ 
MUNKATÁRS

Császár Ildikó
pedagógus
Született 1987. szeptember 6-án, Margithán, 
Romániában.

2012-ben angol-történelem szakos tanárként diplomázott 
a Debreceni Egyetemen. Ezt követően dolgozni kezdett 
a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskolában, angol-
történelem szakos tanárként. A két tanítási nyelvű 
programban angolul tanít történelmet. Az oktatásba való 
bekapcsolódása zökkenőmentes volt, elhivatott, a tanítást 
szerető pedagógus került az iskolába. Mentorai segítségét, 
tanácsait szívesen fogadja. Óráin könnyen teremt jó 
hangulatot és közvetlen kapcsolatot diákjaival. Eredményes 
munkájának alapja a kölcsönös szeretet és elfogadás. Igen 
kreatív, iskolai rendezvények, kirándulások szervezése, 
iskolarádió elindítása kapcsolódik nevéhez. Kiemelt 
figyelmet fordít a tehetséggondozásra. Az iskolai élet aktív 
tagjává vált, az iskola szokásait, elvárásait, hagyományait 
magáénak érzi, a pedagógiai programot új ötletekkel, 
javaslatokkal tette színesebbé.

Császár Ildikó részére a pedagógusi pálya iránti 
elkötelezettsége, hivatástudata elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
187/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Kiváló 
Pályakezdő Munkatárs kitüntetést adományozott.
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KIVÁLÓ PÁLYKEZDŐ 
MUNKATÁRS 

Nagy Nikolett
pedagógus
Született 1986. szeptember 1-jén Dombóváron.

Általános és középiskolai tanulmányait testnevelő - 
gyógytestnevelő szakon végzett a Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Karán. 2013 óta tanít 
a Kőbányai Harmat Általános Iskolában. Már az első itt 
töltött év alatt sikeres gyakornoki minősítő vizsgát tett. 
Beilleszkedése a nevelőtestületbe zökkenő-mentes 
volt, munkához való hozzáállása példaértékű. 2014-ben 
osztályfőnöki teendőkkel is megbízta igazgatója, mely 
feladatot biztos szakmai tudással, kiváló attitűddel lát 
el. Nagy lendülettel, kiváló szakmai hozzáértéssel végzi 
munkáját. Tanulóival kialakított kapcsolata példaértékű, fiatal 
kora ellenére is tisztelettel, de teljes bizalommal fordulnak 
hozzá. Ez jellemzi a szülőkkel való viszonyát is, őszinte, 
bizalmi kapcsolatot ápol velük a diákok érdekében. A 
munkatársi közösség emberi tulajdonságai miatt gyorsan 
befogadta, és ő is rövid idő alatt beilleszkedett és tette 
magáévá az helyi szokásokat, elvárásokat.

Nagy Nikolett részére a pedagógusi pálya iránti 
elkötelezettsége, hivatástudata elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
188/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Kiváló 
Pályakezdő Munkatárs kitüntetést adományozott.
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KIVÁLÓ PÁLYKEZDŐ 
MUNKATÁRS 

Veress-Vécsi Boglárka
pedagógus
Született 1988. december 8-án, Sátoraljaújhely

Általános és középiskolai tanulmányait követően a 
Miskolci Egyetem Comenius Főiskola óvodapedagógus 
szakán diplomázott 2010-ben, majd az egri Eszterházy 
Károly Főiksolán intézményi kommunikátor szakon 
szerzett képesítést. 2011. augusztusában került a 
Kőbányai Aprók Háza Óvodába, mostani munkahelyére 
gyakornokként. Gyermekszeretete, hivatástudata, 
elkötelezettsége a pedagógusi pálya iránt már az első 
hónapokban nyilvánvalóvá vált. Mind a belső, mind kerületi 
továbbképzéseken szívesen vesz részt. A nevelőtestületbe 
gyorsan beillszekedett, nyitottsága, elfogadó magatartása 
miatt a munkatársak megkedvelték. Szívesen fogadja a 
tapasztaltabb munkatársak segítségét, véleményüket 
meghallgatja, javaslataikat megfogadja. Nyitott, kreatív 
személyiség, aki érdeklődik és helyesen alkalmazza a 
korszerű pedagógiai módszereket. Az intézményi életébe 
lelkesen vesz részt, aktív tagjává vált a nevelőtestületnek. 
Kiemelkedő hivatástudattal rendelkező fiatal munkatárs.

Veress-Vécsi Boglárka részére a pedagógusi pálya 
iránti elkötelezettsége, hivatástudata elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
189/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Kiváló 
Pályakezdő Munkatárs kitüntetést adományozott.
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SZOCIÁLIS ÁGAZAT 

SOÓS GÉZA-DÍJ

Kovács Zsoltné
családgondozó
Született 1975. június 8-án, Egerben.

Általános és középiskolai tanulmányait követően az egri 
Eszterházy Károly Tanítóképző Főiskolán pedagógiai 
asszisztensi képesítést szerzett, majd 1999-ben a 
Jászberényi Tanítóképző Főiskolán szociálpedagógus 
szakon diplomázott. Már főiskolai évei alatt aktívan részt 
vett különböző szociális szervezetek munkájában. 2001-
ben kezdte meg családgondozói munkáját a Kőbányai 
Gyermekjóléti Központban. Munkája mellett kiemelt 
figyelmet fordít a továbbképzésekre, önképzésre hogy 
feladatát minél magasabb színvonalon tudja ellátni. Nyitott, 
empatikus kedves, szerény munkatárs, aki kiemelkedő 
szakmai tudással, elhivatottsággal látja el feladatát. A 
legreménytelenebb helyzetben lévő családokat is képes 
úgy segíteni, hogy a szülők méltó partnerévé válnak a 
problémák megoldásában. A Kőbányán eltöltött 14 év alatt 
megismerte a kerület adottságait, a lakosság összetételét, 
kiváló kapcsolatot tudott kialakítani a társintézményekkel. 

Munkatársai emberi tulajdonságai valamint segítőkészsége 
miatt tisztelik, megbecsülik. Pontos, kiemelkedően 
magas színvonalú szakmai munkája okán emblematikus 
személyisége lett a kerületi szociális ellátásnak.

Kovács Zsoltné részére a kőbányai családokért végzett 
áldozatkész, példamutató munkája elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
190/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával Soós Géza-díj 
kitüntetést adományozott.
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STRÓBL MÁRIA-DÍJ

Lendér Jánosné
bölcsődei gondozó
Született 1956. január 11-én, Budapesten.

Általános és középiskolai tanulmányait követően a Magnezit 
Ipari Művek bölcsődéjében kezdte meg pályafutását 
képesítés nélküli gondozónőként. Munka mellett 1978-
ban képesített bölcsődei gondozó, majd 2000-ben 
szakgondozónői képesítést szerzett. 1986-tól más 
területen dolgozott, de 1995-ben a kőbányai Csillagfürt 
Bölcsődében helyezkedett el ismét gondozónőként. Mivel 
nagy türelemmel, megértéssel, empátiával látta el a sajátos 
nevelési igényű gyermekeket, ezért gyógypedagógiai 
asszisztensi végzettséget szerezve folytatta tevékenységét 
2005-től. Ezen képesítése tette lehetővé, hogy 2008-től a 
Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében ő lássa el a részleges 
integrációban gondozott gyermekeket. Kiváló szakember, 
aki folyamatos önképzéssel is tökéletesíti mindennapi 
munkáját. Szakszerűen, a sérült gyermekek és családjaik 
igényét minden tekintetben figyelembe vevő gondozó, 
aki türelemmel, empátiával, kiemelkedően magas szakmai 
színvonalon látja el feladatát. Gyakorlatra érkezőket nagy 
odaadással, tudása legjavával készíti fel a munkájukra. 
Terhelhető, a bölcsődei életben aktívan résztvevő 
munkatárs, a munkahelyi közösség megbecsült tagja.

Lendér Jánosné részére a kerületi kisgyermek-
gondozás területén végzett kiemelkedő szakmai 
munkája elismeréseként Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 191/2015. (IV. 16.) 
KÖKT határozatával Stróbl Mária-díj kitüntetést 
adományozott.



43

KIVÁLÓ TECHNIKAI 
MUNKATÁRS

Dr. Perényiné Fördős Ágnes
technikai alkalmazott
Született 1973. augusztus 1-jén, Budapesten.

Általános és középiskolai tanulmányait követően a Haynal 
Imre Egészségtudományi Egyetem Főiskolai Karán 
dietetikus-élelmezésvezető szakon diplomázott 1995-ben. 
2003-től dolgozik a Kőbányai Apraja Falva Bölcsődében 
dietetikus-élelmezésvezetőként. Munkája során a szakmai 
követelményeket, a higiénés szabályokat maximálisan 
betartva, a változó jogszabályokat mindig figyelembe véve 
látja el felelősségteljes munkáját. Kiemelkedő szakmai 
színvonalon végzett munkája okán a Kőbányai Apró Csodák 
Bölcsőde konyháját is ő vezeti. Itt a reform étkeztetés 
megvalósításában kiemelt szerepet vállalt. Sokrétű a 
munkája: felügyeli az itt dolgozó élelmezésvezetőket, étlapot 
készít, az élelmezési program felelőse, koordinátora. Kiváló 
kapcsolatot alakított ki a társszervezetekkel.

Munkája során mindvégig a kisgyermekek érdekeit szem 
előtt tartva végezte munkáját annak érdekében, hogy 
megfelelő minőségű és mennyiségű egészséges étrendet 
biztosítson számunkra a korszerű minőségi táplálkozási 
alapelvek figyelembe vételével. Emberi magatartása, 
szakmai elhivatottsága a bölcsődei közösség megbecsült 
tagjává tette.

Dr. Perényiné Fördős Ágnes részére a kerületben, a 
kisgyermekek ellátása területén végzett kiemelkedő 
szakmai munkája elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 192/2015. (IV. 
16.) KÖKT határozatával Kiváló Technikai Munkatárs 
kitüntetést adományozott.




