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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 értékeket. 

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 elismerésben részesítsék 
a legkiválóbbakat, azokat, akiket példaként állíthatnak 
mindannyiunk elé.

Kiadványunk első részében megismerhetik a 2016. 
évben elismerésre méltók életrajzát, és a döntés 
indokolását, valamint minden díjazott üzenetét az 
Önök, olvasók számára munkájukról, hivatásukról, 
Kőbányáról. A második részben bemutatjuk azon 
személyeket, akikről  –  nagyrabecsülése okán – a 
képviselő-testület elnevezte az elismeréseket.

Kőbánya, 2016. június 23.

SZENT LÁSZLÓ-DÍJ

Professzor
dr. Jermendy György 
orvos, tudományos igazgató
Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Szeghalom, 1947. október 29.

„A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi 
kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. 
Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak, hogy 
a Kórház a főváros egyik meghatározó jelentőségű 
egészségügyi intézményévé vált. A hosszú évek alatt kb. 
60.000 fekvőbeteg és ennek többszörösét kitevő járóbeteg 
ellátását felügyeltem, irányítottam, vagy végeztem 
személyesen. A betegek jelentős hányada Kőbánya 
lakosságából került ki, így a kerülethez való kötődésem a 
munkahelyemen és a betegeinken keresztül folyamatos volt.
Örülök annak, hogy 2016-tól kezdve a kórház tudományos 
igazgatójaként, illetve a járóbeteg-ellátás résztvevőjeként a 
tapasztalataimat továbbra is a kórház és a betegek javára 
tudom fordítani.”

Tanulmányok
1966-1972 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
általános orvos
1977 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
belgyógyász szakorvos
1991 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – kardiológus 
szakorvos
2012 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
endokrinológus szakorvos

Licenc vizsgák
2014 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
diabetológia
2014 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – hypertonia 
2014 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – lipidológia 
2014 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
obezitológia 
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Társasági tagság
1984-től • Magyar Diabetes Társaság – vezetőségi tag (1995-
2004 – főtitkár, 2004-2007 – elnök)
1994-től • Magyar Belgyógyász Társaság – vezetőségi tag
2001-2013 • Magyar Hypertonia Társaság – vezetőségi tag

Kitüntetések, elismerések
1972 • Népköztársaság Tanulmányi érdemrend
1992 • Magyar Imre Emlékérem
1996 • Hetényi Géza-díj
2002 • Pro Sanitate
2002 • Elismerő Oklevél – egészségügyi miniszter
2004 • Pro Diabetologia
2004 • Gömöri Pál-díj
2007 • Bajcsy-Zsilinszky Kórház Emlékérem
2008 • Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 
Török Eszter Emlékérem
2016 • Batthyány-Strattmann László-díj

Munkahelyek
1972-1980 • Merényi Kórház Belgyógyászati Osztály – 
alorvos
1980-1983 • Szent István Kórház II. Belgyógyászati Osztály – 
ösztöndíjas aspiráns
1983-1992 • Fővárosi Szent István Kórház Merényi Kórháza 
Belgyógyászati Osztály – adjunktus, főorvos
1992-től • Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet – osztályvezető főorvos
2016-tól • Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet – tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György részére kiemelkedően 
magas színvonalú, alázattal és hivatástudattal 
végzett gyógyító munkája, az orvosképzés terén elért 
elévülhetetlen tevékenysége, az orvostudomány 
fejlesztésében betöltött vitathatatlan szerepvállalása, 
a mindenki számára példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 152/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Szent László-díj kitüntetést adományozott.

Tudományos minősítés
1985 • Orvostudomány kandidátusa (PhD-nek minősítve 
1998-ban)
1997 • Orvostudományok doktora (akadémiai doktor)

Minősítések
1996 • Magyar Diabetes Társaság – diabetológus orvos
1998 • Magyar Hypertonia Társaság – hypertonologus orvos
2001 • Európai Hypertonia Társaság (SH) – Clinical 
Hypertension Specialist
2003 • Magyar Atherosclerosis Társaság – lipidológus orvos
2006 • A belgyógyászat angiológia minősített orvosa
2013 • MOMOT – obezitológus 

Habilitáció
1995 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – Dr. med. habil.

Egyetemi tanári kinevezés
1997 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – egyetemi 
magántanár
2008 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – címzetes 
egyetemi tanár
2009 • Debreceni Egyetem – címzetes egyetemi tanár

Továbbképzések, tanulmányutak
1983, 1994 • Koppenhága – Steno Memorial Hospital
1988, 1991 • London – National Heart Hospital
1989 • Kuopio (Finnország) – University of Kuopio
1990 • Edinburg – Royal Infirmany
1991 • Padova – University of Padova
1992 • New York – Albert Einstein of Medicine
1993 • Stockholm – Karolinska Institue
1993  • Lund (Svédország) – University of Lund

Igazságügyi szakértői tevékenység
1996-2000 • Egészségügyi Tudományos Tanács 
Igazságügyi Bizottságának szakreferense
2001-2005 • Egészségügyi Tudományos Tanács 
Igazságügyi Bizottságának bizottsági tagja
2005-től • Egészségügyi területen működő Igazságügyi 
Szakértői Testület tagja
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KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA 
POSZTUMUSZ

Silye Sámuel
rajparancsnok
Jászkisér, 1932. február 16. - 
Budapest Kőbánya, 1959. november 16.

Silye Sámuel szabadságharcos részére az 1956-os 
forradalom kőbányai eseményeiben betöltött 
bátor helytállása, a forradalmi eszmék melletti 
megkérdőjelezhetetlen elkötelezettsége, a mai nemzedék 
által követendő bátorsága, áldozatvállalása elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
154/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával Kőbánya Díszpolgára 
– posztumusz elismerő címet adományozott. 

KŐBÁNYÁÉRT DÍJ

Hajdu Péter
kormánymegbízotti kabinetvezető 
Budapest Főváros Kormányhivatala
Budapest, 1954. április 29.

„Negyvennégy évvel ezelőtt kerültem Kőbányára, ahol 
azonnal az Orion Gyár kosárcsapatában kezdtem játszani. 
Sportpályafutásom után itt lettem sportvezető, itt vettem részt 
a vállalat sporttelepének építésében. A rendszerváltozást 
követően az önkormányzat sportügyekért felelős vezetőjeként 
az átalakulás levezénylése volt a feladatom. Bár 2010-ben 
más területen kezdtem el dolgozni, a sport, a kosárlabda 
továbbra is szerves része maradt az életemnek. Örülök, hogy 
részese lehettem a Darazsak megalapításának, a Zsíros Tibor 
Kosárlabda Csarnok felépítésének.  Sokat köszönhetek a X. 
kerületnek és remélem, hogy munkámmal visszaadhattam 
valamit Kőbányának, ahova mindig jó érzésekkel jövök „haza”.”

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA

Dr. Gönczöl Veronika
háziorvos
Felnőtt Háziorvosi Rendelő – Újhegy
Szentendre, 1945. március 7.

„Egyetemi tanulmányaimat követően azonnal Kőbányán 
kezdtem dolgozni. A tanácsadás, prevenció, a betegségek 
időben történő felismerése, a gyógyítás, gondozás mindennapi 
tevékenységemmé vált. Munkám a mai napig tartogat újabb 
kihívásokat, napi sikerélményt. Sok családban már szinte 
családtagként tekintenek rám. A sok ezer itt megismert család, 
a szeretetük, a velük való kapcsolat motivál abban, hogy 
folytassam a sokirányú szakmai felkészültséget igénylő, de 
nagyon felemelő munkámat.”

Tanulmányok
1951-1959 • Fodros Általános Iskola - Budapest
1959-1963 • Martos Flóra Gimnázium - Budapest
1970 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – általános orvos
1977 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – üzemorvosi 
szakvizsga
1987 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – körzeti 
orvosi szakvizsga

Munkahelyek
1963-1964 • Margit Kórház – segédnővér, orvosírnok
1970-1976 • Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház – orvos, 
körzeti orvos
1976- • Felnőtt Háziorvosi Rendelő – Újhegy – háziorvos

Dr. Gönczöl Veronika háziorvos részére a kerületi 
alapellátásban végzett szervező munkája, a 
gyógyítás iránti elkötelezettsége, példaértékű emberi 
magatartása elismeréseként Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 153/2016. (IV. 21.) 
KÖKT határozatával Kőbánya Díszpolgára elismerő 
címet adományozott.
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KŐBÁNYÁÉRT DÍJ

Hegedűs Károly
aljegyző 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal
Kunszentmárton, 1956. július 15.

„Ahol befogadnak és elismernek, ott jól érzi magát az 
ember. Az Önkormányzattól nagyon sokat kaptam, amit 
munkámmal igyekeztem megszolgálni. A közszolgálat 
felelős, folyamatos együtt-gondolkodás, egyben a polgárok 
és az ügyek szolgálata. 
Köszönöm, hogy e szolgálat életem része lehet.”

Tanulmányok
1962-1970 • Általános Iskola – Szelevény 
1970-1974 • Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola – 
Mezőtúr  
1987-1990 • Államigazgatási Főiskola – igazgatás-szervező

Továbbképzések
2000 • Közigazgatási szakvizsga
2009 • KET képzés – ÁROP-2009/2.2.7.

Munkahelyek
1974-1975 • Pannónia Szőrmekonfekció Vállalat – raktáros 
1975-1983 • Gépipari Építő Vállalat – export ügyintéző
1983-1989 • KISZ Budapesti Bizottsága - munkatárs
1989- • Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal – aljegyző

Hegedűs Károly részére a 27 éve, megszakítás 
nélkül Kőbányáért, a köz szolgálatában maximális 
hivatástudattal végzett odaadó, lelkiismeretes 
munkája, valamint példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 156/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Kőbányáért elismerést adományozott.

Tanulmányok
1960-1967 • Baranyai úti Általános Iskola – Budapest
1967-1968 • Bogdánffy úti Általános Iskola – Budapest 
1968-1972 • Református Kollégium Gimnáziuma – Debrecen 
1972-1974 • 30. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet – 
Budapest – televízió műszerész
1981-1985 • Testnevelési Egyetem – sportmenedzser 
1986-1988 • Testnevelési Egyetem – kosárlabda edző 
2002-2004 • Budapesti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetem Közgazdasági Továbbképző 
Intézet – vezetés-, szervezéselmélet szakértő

Továbbképzések, egyéb végzettségek
1975 • Újságíró stúdió – újságíró
1996 • Közigazgatási alapvizsga
2000 • Közigazgatási szakvizsga

Kitüntetések, elismerések
1997 • Testnevelés és Sport Fejlesztéséért emlékplakett
1999 • Díszoklevél a versenysport népszerűsítése 
érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért
2007 • Streetball oklevél

Munkahelyek
1974-1993 • Orion Rádió és Villamossági Vállalat
1993-2010 • Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal – irodavezető 
2010-2014 • Budapest Főváros Önkormányzatának 
Főpolgármesteri Hivatala – kabinetvezető
2014- • Budapest Főváros Kormányhivatala – kabinetvezető 

Hajdu Péter részére a kőbányai sportéletben 
betöltött meghatározó szerepe, az e területen 
alkotott maradandó értékek létrehozása érdekében 
kiemelkedő szakmai színvonalon végzett több 
évtizedes munkája elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 155/2016. (IV. 
21.) KÖKT határozatával Kőbányáért elismerést 
adományozott.
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Munkahelyek
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – könyvtáros 
Mezőgazdasági Gépgyár – könyvtáros 
Csepel Művek – könyvtáros, könyvtárvezető
1971-1975 • Budapest X. kerületi Tanács VB. Népművelési 
Csoport vezetője
1975- • Kőbányai Szent László Gimnázium – tanár 
1987- • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Kar – 
főiskolai adjunktus

Megjelent könyvei
1996 • Üzenet a barikádokról 1-2 kötet
2001 • Üzenet a barikádokról 3. kötet
2001 • Iránytűnk ’56
2006 • Amit ’56-ról mindenkinek tudnia kell
2007 • Amit az Árpádsávos zászlóról illik tudnunk
2011 • Igazságot ’56-nak – Emlékőrző hitvallások
2012 • What everyone needs to know about Hungary’s 1956
2016 • A magyar „Gulágog” világa

Bicske Gáborné Orbán Éva részére az 1956-os 
forradalom kutatása, dokumentálása érdekében 
végzett elkötelezett munkája elismeréseként Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 157/2016. 
(IV. 21.) KÖKT határozatával Kőbányáért elismerést 
adományozott.

KŐBÁNYÁÉRT DÍJ

Bicskei Gáborné
Orbán Éva
közíró, ’56 kutató
Budapest, 1941. december 17.

„Kőbánya közel fél évszázada az otthonom. Itt nőttek fel a 
gyerekeim. Itt teljesedett ki az életem. Ami az életem alapvetően 
meghatározta, az igazságért folytatott küzdelem, a kultúra 
és az oktatás. Életem legszebb időszaka a Szent László 
Gimnáziumban tanítással töltött idő. Amikor elment az 
osztályom, olyan nehéz volt a szívem, hogy megszámoltam hány 
lépés az út az iskoláig. 148. Sokféle gazdagság van. Nekem 
az adatott meg, hogy alkotó, tevékeny életem volt, és mindig, 
mindenkinek szeretetet és tudást adhattam. A kerület is itt-ott 
őrzi a kezem nyomát. Ez jó érzés.”

Tanulmányok
1948-1956 • Általános Iskola – Budapest 
1956-1960 • Radnóti Miklós Gimnázium - Budapest  
1965-1971 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK – 
magyar nyelv és irodalom, könyvtár szak

Kitüntetések, elismerések
1996 • Helytállásért Érdemkereszt
1997 • Magyarország Felemelkedéséért Oklevél
1997 • Helytállásért Érdemkereszt
1998 • Pro Fidélia Emlékérem I.
2001 • Maléter Pál Emlékérem
2003 • Pro Fidélia Emlékérem II.
2005 • Hazáért Érdemkereszt
2006 • Mindent a Hazáért elismerés
2010 • Nemzeti Újságírásért bronz fokozat
2011 • Nemzeti Helytállásért ’56-os Emléklap



1312

1973-1983 • Főváros Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
Rendelőintézete – főorvos
1983-1987 • Algéria – Kerta Központi Kórház – orvos
1987- • Főváros Bajcsy-Zsilinszky Kórház Rendelőintézete – 
főorvos

Dr. Szikorszky Tamás részére a 48 éve Kőbányán, 
kiemelkedő szakmai tudással végzett tevékenysége, 
a fiatal orvosgeneráció oktatásában betöltött 
szerepe, valamint munkatársakkal, betegekkel 
szemben tanúsított példaértékű emberi magatartása  
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 158/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Kőbánya Szolgálatáért Emlékérmet

KŐBÁNYA 
SZOLGÁLATÁÉRT 
EMLÉKÉREM

Varga György Jánosné
tanító 
Kőbányai Szent László Általános Iskola
Vanyola, 1955. február 25.

„Felmenőim között tudhatom Vajda Péter pedagógust, 
költőt, a magyarországi népnevelés, közoktatás 
megteremtésének egyik élharcosát. Az ő példája motivált 
a pályaválasztásban. Szerencsésnek tartom magam, 
hogy – a nehézségek ellenére – is azt a munkát végezhetem, 
melyet szeretek. 40 éves tanítói pályafutásom közel felét itt, 
Kőbányán, egy sikeres és eredményes iskolában, a Szent 
László Általános Iskolában töltöttem kiváló közösségben. 
Bízom abban, hogy tanítványaimnak jó alapokat adtam 
további tanulmányaikhoz és boldogulásukhoz.”

KŐBÁNYA 
SZOLGÁLATÁÉRT 
EMLÉKÉREM

Dr. Szikorszky Tamás
főorvos
Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Nagykáta, 1936. március 20.

„56 éve vagyok orvos, 48 éve Kőbányán rendelek. A 
rendelésen megjelenő betegek szoronganak, mivel a 
jelentéktelennek látszó panaszok mögött súlyos kórkép is 
feltárulhat. Mit tehetünk? Megnyugtatjuk, jó szóval segítjük 
őket. Az itt eltöltött évek alatt sokat fejlődött a képalkotó 
diagnosztika, de a 2016-os év mérföldkő a kőbányai 
Egészségház életében. Világszínvonalú, új berendezéssel 
dolgozhatunk immár, amely kiváló képminőséggel segíti 
munkánkat. Segít a korai helyes diagnózis felállításában, 
mely gyógyulást jelenthet a beteg számára. Öröm számunkra 
– orvos és asszisztens számára egyaránt – ha munkánkkal 
hozzájárulunk a beteg gyógyulásához. Ezért dolgozunk.”

Tanulmányok
1942-1950 • Általános Iskola – Budapest 
1950-1954 • Eötvös József Gimnázium – Budapest 
1954-1960 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
általános orvos
1965 • Budapesti Orvostovábbképző Intézet – röntgen 
szakorvos

Kitüntetések, elismerések
1987 • Egészségügyi kormányzati dicséret – Algéria 
2011 • Bajcsy-Zsilinszky Kórház Emlékérem

Munkahelyek
1960-1968 • Bajai Városi Kórház – röntgen szakorvos 
1968-1973 • Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház – röntgen 
szakorvos
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ELISMERŐ CÍMEK

KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
KUTYAISKOLA VEZETŐJE 
ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐJE

Benke András
kutyakiképző, kutyaiskola vezetője
Kőbányai Happy Dog Kutyaiskola
Budapest, 1963. november 9.

„1989 óta vezetem a Kőbányai Happy Dog Kutyaiskolát, 2008-
tól az ügyvezető elnöki teendőket is ellátom. Eredményeimet 
a kőbányai iskola képviseletében szereztem meg. Iskolánk 
a legrégebbi civil szervezet a kerületben, profilja az évek 
alatt folyamatosan bővült. Ma már a munkakutya kiképzés 
mellett a lakossági képzés és a fogyatékkal élő gazdik és 
kutyáik tanítása is fontos részévé vált tevékenységünknek. 
Hitvallásom és egyben megvalósítandó feladatom, hogy 21. 
századi gondolatiságot, metodikát és technikát közvetítsek a 
gazdik felé annak érdekében, hogy a felelős kutyatartás minél 
szélesebb körben megvalósuljon mindannyiunk örömére.”

Tanulmányok
1970-1978 • Általános Iskola – Budapest 
1978-1981 • Oleg Kosevoj 7. számú Szakmunkásképző Intézet 
– Budapest 

Továbbképzések
1982 • Kiképzésvezető-kiképző segéd
1986 • FCI Nemzetközi Teljesítménybíró
1987 • Ezüstkoszorús mesterkiképző
1994 • Aranykoszorús mesterkiképző
2013 • Babérkoszorús mesterkiképző

Tanulmányok
1961-1969 • Vajda Péter Általános Iskola – Vanyola 
1969-1973 • Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola – Pápa 
1973-1976 • Győri Tanítóképző Főiskola – tanító 
1986-1987 • Jászberényi Tanítóképző Főiskola – intenzív 
pedagógus továbbképzés
Továbbképzések
1996-1997 • Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet – 
számítástechnikai alapismeretek, szövegszerkesztés
2000 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – állatvédelmi ismeretek
2002-2003 • Meixner Alapítvány – dyslexia prevenciós és 
redukációs módszer
2008 • Informatika-Számítástechnikai Tanárok Egyesülete – 
szövegszerkesztés és táblázatkezelési ismeretek

Kitüntetések, elismerések
1985 • Misszióvezetői dicséret (MNK Nagykövete, Moszkva)
1994 • Elismerő Oklevél (Pedagógusok Szakszervezete)
1998 • Eötvös József Emlékérem
1998 • Nagy László-díj

Munkahelyek
1976-1982 • III. számú Általános Iskola – Pápa – tanító
1982-1985 • Kihelyezett Általános Iskola – Moszkva – tanító 
1985-1987 • Ságvári körúti Általános Iskola – Szolnok – tanító 
1987-1998 • Nagy László Általános Iskola – Veszprém – tanító 
1998-2000 • Dr. Mező Ferenc Általános Iskola – Budapest – 
tanító 
2000- • Kőbányai Szent László Általános Iskola – tanító 

Varga György Jánosné részére a kőbányai gyermekek 
oktatásában magas szintű hivatástudattal és szakmai 
tudással végzett munkájáért, valamint példamutató 
emberi magatartása elismeréseként Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 159/2016. 
(IV. 21.) KÖKT határozatával Kőbánya Szolgálatáért 
Emlékérmet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ KÖZÖS 
KÉPVISELŐJE

Bognár Ferencné
közös képviselő
KŐIKÉP Bt.
Szeremle, 1950. október 12.

„1998. április 1-jén Fábián Ferenccel megalapítottuk a 
társasházak kezelésével foglalkozó KŐIKÉP Bt-t, ezáltal 
lehetőségünk nyílt arra, hogy az épületeket – a tulajdonosok 
közreműködésével – szebbé, lakhatóbbá tegyük. Hiszem, 
hogy közös erővel mindent meg lehet oldani, nagyon fontos 
a folyamatos karbantartás, felújítás, a tulajdonosokkal, 
lakókkal történő kommunikáció. Az elért eredmények a 
KŐIKÉP Bt.  teljes kollektívájának köszönhetők.”

Tanulmányok
1956-1965 • Általános Iskola – Baja 

Továbbképzések
1984 • NÍVÓ Fodrász Szövetkezet – Munkahelyi 
Tanácskozásvezető

Munkahelyek
1978-1988 • NÍVÓ Kőbányai Fodrász Szövetkezet – fejmosó, 
manikűrös
1988-1998 • Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – tömbfelügyelő 
1998- • KŐIKÉP Bt. – közösképviselő 

Bognár Ferencné részére a Kőbánya-Újhegyi 
Lakótelep társasházai kezelésében végzett hatékony, 
kiszámítható, magas színtű szakmai tudást tükröző 
tevékenysége és példamutató emberi magatartása 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 161/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Kőbánya Kiváló Közös Képviselője elismerést 
adományozott.

Kitüntetések, elismerések
1996 • Tanítósegéd cím
2010 • MEOE Kutyavezető és Kiképzésvezető tanfolyamok 
vezető oktatója cím

Munkahelyek
1980-1981 • MÁV Északi Járműjavító – láng- és ívhegesztő
1981-1983 • KIPSZER – kutyaoktató, gondozó
1983-1985 • Sorkatonai szolgálat – határőrség – kutyás 
szaktisztes őrmester
1985- • Bende Művek – termékfejlesztő manager

A kutyasport területén elért fontosabb eredmények, 
válogatott tagságok
1981 • Magyar Ifjúsági Bajnok – IPO munkakutyasport
WUSV Európa Bajnokság, válogatott csapattag – Hollandia 
1982 • Magyar Ifjúsági Csapatbajnok – IPO munkakutyasport
1983 • Magyar Ifjúsági Csapatbajnok – IPO munkakutyasport
WUSV Európa Bajnokság, válogatott csapattag – Belgium 
1992 • Magyar Felnőtt Bajnok – IPO munkakutyasport
1998 • WUSV VM csapatkapitány – USA 
2003 • FCI WM válogatott csapattag – Belgium – 
világbajnokság 
2004 • FCI WM válogatott csapattag – Franciaország – 
világbajnokság 
FCI WM válogatott csapattag – Hollandia – világbajnokság 
2005 • FCI WM válogatott csapattag – Hollandia – 
világbajnokság
WUSV válogatott csapattag – Franciaország – világbajnokság 
2010 • FCI csapatkapitány – Finnország

Benke András részére a felelős kutyatartás érdekében 
végzett tevékenysége, a Happy Dog Kutyaiskola 
által megvalósuló közösségépítés elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
160/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával Kőbánya Kiváló 
Kutyaiskola Vezetője és Közösségépítője elismerő 
címet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
IFJÚSÁGVÉDŐ- ÉS 
SZERVEZŐ KÖZÖSSÉGE

Radar Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda
Alapítás éve: 2010. 

„A Radar Ifjúsági Iroda a nyitott ifjúsági munka eszközével 
igyekszik egy olyan támogató közeget nyújtani, ami a hiteles 
információk átadásán és a hasznos szabadidős programok 
szervezésén túl lehetőséget biztosít a fiatalok számára 
arra a tanulási folyamatra, melynek köszönhetően aktív 
és tudatos állampolgárokká válhatnak. Ehhez a civil 
összefogás és az Önkormányzat támogatása szükséges, 
mely 2010 óta töretlen. Egy ifjúsági szolgáltatás alap 
motívuma, hogy folyamatos megújulásra van kényszerítve, 
mivel csak így tarthat lépést a változó világgal. A Radar 
szándéka, hogy mindig az a hely maradjon, ahol megértik 
a fiatalokat.”

A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 
részére a kerületi ifjúságvédelemben betöltött szerepe, 
magas szakmai színvonalú munkája, a 12-30 éves 
korosztály körében végzett közösségépítő, tanácsadó, 
programszervező tevékenysége elismeréseként Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 163/2016. (IV. 
21.) KÖKT határozatával Kőbánya Kiváló Ifjúságvédő- és 
Szervező Közössége elismerő címet adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
VÁLLALKOZÁSA

Ferro-Tool Szerszámkészítő
és Forgalmazó Zrt.
Alapítás éve: 1992. 

„Az 1951-ben alapított Kőbányai Szerszámkészítő 
Ipari Szövetkezet jogutódjaként, a FERRO-TOOL Rt. 
1992. október 19-e óta működik részvénytársasági 
formában. Cégünk Kőbányán alakult és egy pár éves 
kitérő után új, modern telephelyünket is itt építettük fel. 
A részvénytársaság egyedi igények szerint előállított 
szerszámok gyártásával, különböző szerszámelemek 
(hidegalakító, műanyag) előállításával és forgalmazásával, 
import szerszámipari termékek értékesítésével foglalkozik.
Alapvető, hosszú és rövid távú célunk egyaránt 
vállalkozásunk versenyképességének folyamatos növelése, 
egy jól működő, fejlődő cég üzemeltetése, ezzel munkahelyek 
teremtése kerületünkben.”

A Ferro-Tool Szerszámkészítő és Forgalmazó 
Zrt. részére az 1940-es évek elejére visszanyúló 
vállalkozás folyamatos fejlesztése, bővítése, valamint 
munkahelyteremtő és az évek alatt azt növelő 
tevékenysége elismeréseként Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 162/2016. (IV. 21.) 
KÖKT határozatával Kőbánya Kiváló Vállalkozása 
elismerő címet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ GYÁM-
HIVATALI ÜGYINTÉZŐJE

Urbán Zsuzsanna
gyámügyi ügyintéző
Budapest Főváros Kormányhivatala
Gyöngyös, 1960. január 28.

„30 éve dolgozom Kőbányán gyámügyi pályán, és a megszerzett 
tudást és tapasztalatot igyekeztem a legjobban felhasználni 
munkám során. A kerületi intézmények és kedves kollégáim ebben 
folyamatosan segítettek és közreműködtek. Köszönet érte. Úgy 
érzem és remélem, hogy az ügyfeleimnek a határozatokon kívül 
többet is tudtam adni: mosolyt, biztató szót, megértést, emberséget.”

Tanulmányok
1966-1974 • 2. számú Dózsa György Általános Iskola - Gyöngyös
1974-1978 • Bercze Nagy János Gimnázium - Gyöngyös
1978-1981 • Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi 
Főiskolai Kar – védőnő 
1992-1994 • Államigazgatási Főiskola – szociálpolitikai 
szakigazgatásszervező

Továbbképzések
1994 • közigazgatási alapvizsga
2005 • közigazgatási szakvizsga
2012-2014 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem – kormányablak ügyintéző

Munkahelyek
1981-1985 • Jahn Ferenc Kórház Rendelőintézete – védőnő 
1985-2013 • Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal – gyámügyi ügyintéző
2013- • Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi 
Hivatal – gyámügyi ügyintéző

Urbán Zsuzsanna részére a harmincegy éve kiemelkedő 
szakmai tudással, hivatástudattal a kőbányai elesettek 
érdekében végzett embert próbáló munkája és 
példamutató emberi magatartása elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
165/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával Kőbánya Kiváló 
Gyámhivatali Ügyintézője elismerő címet
adományozott.

KŐBÁNYAI KIVÁLÓ 
IPAROSA

Szalai Ferenc
férfiszabó
Szabóság – Ónodi köz
Budapest, 1955. október 19.

„Tősgyökeres kőbányainak érzem magam, ugyanis négy 
hónapos korom óta itt élek, itt jártam iskolába, 1974 óta 
a mai napig itt dolgozom. Édesapám szabóműhelyében 
kezdtem tevékenykedni1974-ben, mint szakmunkástanuló. 
Édesapám nyugdíjba vonulását követően egyéni 
vállalkozóként egyedül dolgozom. 1982-ben mestervizsgát 
tettem. 1959 óta egy helyen – az Ónodi közben – üzemel 
a szabóműhely. Őszintén mondhatom, kiemelten büszke 
vagyok arra, hogy kőbányainak vallhatom magam.”

Tanulmányok
1962-1970 • Általános Iskola – Budapest 
1970-1974 • Szent László Gimnázium – Budapest 
1974-1976 • Vámos Ilona Szakmunkásképző – Budapest – 
férfiszabó 

Továbbképzések
1982 • Férfiszabó mestervizsga

Munkahelyek
1976-1996 • Segítő családtag az édesapa szabóműhelyében 
– férfiszabó
1996- • Egyéni vállalkozó - férfiszabó

Szalai Ferenc részére kőbányai elkötelezettsége, 
a szakmájában nyújtott több évtizedes kimagasló 
tevékenysége, a kétkezi szakma iránti elkötelezettsége 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 164/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Kőbánya Kiváló Iparosa elismerő címet adományozott.
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Bakosné dr. Szproge Gunta részére lelkiismeretes, 
magas szakmai színvonalon, immár 30 éve végzett 
felelősségteljes munkája, valamint példaértékű emberi 
magatartása elismeréseként Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 166/2016. (IV. 21.) 
KÖKT határozatával Bereczky Endre-díj elismerést 
adományozott.

BERECZKY ENDRE-DÍJ

Dr. Zolnay Júlia
háziorvos
Felnőtt Háziorvosi Rendelő - Újhegy
Budapest, 1960. augusztus 18.

„Kőbányához nagyon sok szál köt. Apósom itt volt 
háziorvos, ez sokban hozzájárult, hogy megszeressem ezt 
a munkát. Háziorvosként sok család, sok generáció életét 
végig kísérhetem. Az ember óhatatlanul az életük részévé 
válik , osztozik örömükben , problémáikban.  Megpróbál 
segíteni, ha tud. Kőbányán van az Emberbarát Alapítvány 
és a Mindenki Temploma, ahol munka mellett dolgozom. 
Célunk, hogy segítsünk a szenvedélybeteg fiatalokon. 
Szeretnénk ha visszatalálnának  a normál életbe. Sok 
nehéz sorsú embert gondozunk a körzetemben és az 
Alapítványnál, a Templomban is, de úgy gondolom, oda kell 
állni ahol a legnagyobb szükség van a segítségre. Különben 
mi értelme van a munkánknak?”

Tanulmányok
1966-1974 • Bezerédy István Általános Iskola – Budapest 
1974-1978 • Vörösmarty Mihály Gimnázium – Budapest  
1981-1987 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
általános orvos
1993 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – háziorvosi 
szakvizsga
1998 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
foglalkozásegészségügyi szakvizsga
1999 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
addiktológus szakvizsga

ÁGAZATI ELISMERÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT 

BERECZKY ENDRE-DÍJ

Bakosné dr. Szproge 
Gunta
fogorvos 
Sefe-Dent Fogorvosi Bt.
Lettország, Riga, 1960. március 8.

„Orvoscsaládban felnőve korán megismertem a gyógyítás 
szépségét, így természetes volt, hogy magam is ezt a pályát 
választom. Nem csalódtam. A fogorvosként Kőbányán eltöltött 
30 év alatt sok örömben volt részem, hiszen a kezelések végén 
sok embernek sikerült visszaadnom az egészségét, a feltételek 
nélküli nevetés élményét. Az itt eltöltött idő alatt szemtanúja 
lehettem a kerület dinamikus fejlődésének, a zöldellő 
lakónegyed kialakulásának. 30 év alatt pácienseim közül 
sokan gyermekeiket is hozzám irányították. Úgy gondolom, ez 
a legnagyobb elismerése munkámnak.”

Tanulmányok
1966-1978 • Teika Általános Iskola és Középiskola – Riga, 
Lettország
1978-1979 • Rigai Orvostudományi Egyetem 
Fogorvostudományi Kar
1979-1980 • Nemzetközi Előkészítő Intézet, Budapest – 
magyar nyelv
1980-1985 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Fogorvostudományi Kar – fogorvos
1989 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Fogorvostudományi Kar – Fog és szájbetegségek szakvizsga

Munkahelyek
1986-1996 • Főváros Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
Rendelőintézete – fogorvos
1996- • Kőbányai Egészségház – fogorvos 



2524

1984-1987 • Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi 
Főiskolai Kar – védőnő 
1993-1995 • Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi 
Főiskolai Kar – családgondozó

Továbbképzések
1976 • Állami Védőnőképző Intézet - védőnő

Munkahelyek
1977- • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Védőnői 
Szolgálat

Lados Lászlóné részére a kerület általános és 
középiskoláiban példaértékű szaktudással, 
hivatástudattal végzett feladatellátása, valamint 
példaértékű emberi magatartása elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
168/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával Wágner Viktória-
díj elismerést adományozott.

ÉV ÁPOLÓJA DÍJ

Tóthné Szabó Éva
asszisztens
Felnőtt Háziorvosi Rendelő – Kőbánya 
Kertváros
Pécel, 1955. augusztus 9.

„Hosszú időt töltöttem el a kerületben, Kőbányát az 
otthonomnak tekintem, mivel itt kezdtem pályafutásomat. 
A kertvárosban élők közössége mindvégig kiemelten 
segítette a munkámat. Tiszteletet élvezek e csoporttól, és 
remélem, hogy hivatásommal, munkavégzésemmel ezt a 
mindennapokban viszonozni tudom.”

Tanulmányok
1961-1969 • Általános Iskola - Pécel
1969-1973 • Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola – 
Budapest 

Munkahelyek
1987-1989 • Csepel Vas- és Fémművek – üzemorvos 
1989-1990 • Főváros Bajcsy-Zsilinszky Kórház Kardiológiai 
Osztály – orvos 
1990- • Felnőtt Háziorvosi Rendelő – Újhegy – háziorvos
1989- • Emberbarát Alapítvány – háziorvos, addiktológus 
szakorvos, üzemorvos

Dr. Zolnay Júlia háziorvos részére a kerületben 
végzett magas színvonalú háziorvosi tevékenysége, 
valamint az addiktológiai betegek ellátásában nyújtott 
példamutató tevékenysége elismeréseként Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 167/2016. 
(IV. 21.) KÖKT határozatával Bereczky Endre-díj 
elismerést címet adományozott.

WÁGNER VIKTÓRIA-DÍJ

Lados Lászlóné
védőnő
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ Védőnői Szolgálat
Gödöllő, 1958. június 25.

„Tanuló védőnőként kerültem Kőbányára. Munkatársaim 
megszerettek, én megszerettem a helyet, így itt maradtam. 
Már 39 éve végzem ezt a nehéz, de mégis sok örömet 
adó munkát a kerületben. Itt maradtam, mert remek 
munkatársi közösségben dolgozhattam. A hosszú 
idő lehetővé teszi a családok megismerését, mely az 
eredmények elérését segíti.  
A munkám egyben a hivatásom is, és ennek révén 
megismertem és megszerettem Kőbányát is.”

Tanulmányok
1964-1972 • Általános Iskola – Kistarcsa 
1972-1976 • Bókay János Egészségügyi Szakközépiskola – 
Budapest 
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Tanulmányok
1976-1984 • Oláh Sándor Általános Iskola – Budapest 
1984-1988 • Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Szakközépiskola –  Budapest – általános ápoló és általános 
asszisztens
1997-2001 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar – diplomás ápoló
2002-2005 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK – 
szociális menedzser
2007-2009 • Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Közgazdaságtudományi Kar – egyetemi egészségügyi 
menedzsment szakértő

Továbbképzések
1990-1992 • Egészségügyi Továbbképző Intézet – szülésznő
1995 • Egészségügyi Továbbképző Intézet – műtős 
szakasszisztens

Munkahelyek
1988-1995 • Semmelweis Egyetem II. Szülészeti Klinika – 
szülésznő
1996-2000 • MH Honvédkórház – műtős szakasszisztens
2001-2004 • Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 3. sz. Gondozási Központ Idősek 
Gondozóháza – vezető ápoló.
2004- • Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. – vezető ápoló

Zsofonyi Krisztina részére az időskorúak ellátása 
területén magas szintű hivatástudattal, az idős 
emberek ellátása érdekében kiemelkedő empátiával 
és szakmai tudással végzett tevékenysége 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 170/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Kőbánya Kiváló Ápolója elismerést adományozott.

Továbbképzések
1979 • Üzemápolói szakvizsga

1993 • Körzeti nővéri szakvizsga

Kitüntetések, elismerések
1990 • Főigazgatói dicséret 

Munkahelyek
1973-1975 • Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház I. 
Belgyógyászati osztály – ápolónő 
1975-1992 • Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház – 
Üzemegészségügyi szakrendelés
1992- • Körzeti orvosi rendelő – Pongrácz út, Kertváros

Tóthné Szabó Éva részére az 1975 óta kiemelkedő 
szakmai tudással, hivatástudattal végzett, a gyógyító 
munka melletti prevenciós tevékenység fontosságát 
szem előtt tartó munkája elismeréseként Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 169/2016. 
(IV. 21.) KÖKT határozatával Kőbánya Kiváló Ápolója 
elismerést adományozott.

ÉV ÁPOLÓJA DÍJ

Zsofonyi Krisztina
vezető ápoló
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
Budapest, 1970. április 24.

„Hitvallásom, hogy az ápolás küldetés. Küldetés, melynél 
az ismeretek, tanultak mellett az ápoló saját személyisége 
is fontos szerepet kap. Ebben az életben nem tehetünk nagy 
dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk – szeretettel. Hivatásom 
Kőbányához köt. A kötődést segíti az Önkormányzat is, hisz 
nagy hangsúlyt fektet az idős emberek életkörülményeinek 
javítására, az idősgondozás komplexitására. Ez a 
mindennapos munkámat segíti. A kerület úgy fejlődik, hogy 
a múltból is megőriz kellemes, nosztalgikus motívumokat. 
Hangulata, varázsa kellemes érzéssel tölt el.”
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Rappi Gabriella részére magas színvonalú szakmai 
tudása, sokrétű számítástechnikai és jogi gyakorlati 
tapasztalata, valamint munkahelyi közösségformáló 
szerepvállalása és példaértékű emberi tulajdonságai 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 171/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Rottenbiller-díj elismerést adományozott.

KIVÁLÓ TECHNIKAI 
MUNKATÁRS

Szabó Miklósné
telefonkezelő
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal
Siklós, 1958. március 6.

„Szeretem Kőbányát, szeretem a munkahelyemet. Jól érzem 
itt magam, munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolatom, 
segítenek mindenben, és én is segítem őket. Az ügyfeleket 
tájékoztatom arról, hogy ügyeiket melyik szervezeti 
egységnél, melyik ügyintézőnél tudják elintézni. Örömmel tölt 
el, hogy több mint húsz év alatt megbecsülést, odafigyelést 
kaptam, örülök, hogy ennek a kollektívának a tagja lehetek.”
 
Tanulmányok
1965-1973 • Általános Iskola - Budapest
 
Munkahelyek
1977-1979 • Fővárosi Kefe- és Seprőgyártó Vállalat – kefekészítő
1979-1984 • Budapest X. kerületi Tanács VB – telefonközpont kezelő
1984-1990 • X. kerületi Tanács VB. Gazdasági és Műszaki 
Ellátó és szolgáltató Szervezet – telefonközpont kezelő
1990- • Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal – telefonközpont kezelő
 
Szabó Miklósné részére a harmincnyolc éve mindvégig 
pontosan, kiemelt odafigyeléssel, ügyfélcentrikusan, 
segítőkészen és minden körülmények között udvariasan 
végzett feladatellátása, valamint példaértékű emberi 
magatartása elismeréseként Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 172/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Kiváló Technikai Munkatárs elismerést adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK

KÖZIGAZGATÁSI ÁGAZAT

ROTTENBILLER-DÍJ

Rappi Gabriella
főosztályvezető
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal
Salgótarján, 1969. június 8. 

„Mottóm: Amikor dolgozol, fuvola vagy, melynek szívén 
áthaladva a múló percek susogása zenévé változik. Amikor 
dolgozol, beteljesítesz egy darabkát a föld legmesszibb 
álmaiból, azt a darabkát amelyet Rád szabtak amikor az 
álom megszületett. Amikor dolgozol, igazán szereted az életet, 
és az életet munkálkodással szeretni azt jelenti, hogy meghitt 
ismerősöd az élet legbensőbb titka. Az élet sötétség ha nincs 
akarat, és minden akarat vak, ha nincs tudás, és minden 
tudás hiábavaló, ha nincs munka, és minden munka üres 
ha nincs szeretet. Ha pedig szeretettel dolgozol, önmagadat 
összefűzöd önmagaddal, egymással és Istennel.”

Tanulmányok
1975-1983 • Petőfi Általános Iskola – Salgótarján
1983-1987 • Táncsics Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi 
Szakközépiskola – Salgótarján 
1988-1992 • Pénzügyi és Számviteli Főiskola – üzemgazdász, 
számvitel-ipar szak

Továbbképzések
2002 • Közigazgatási szakvizsga

Munkahelyek
1987-1990 • Nógrád Megyei Szénbányák Vállalat – adatrögzítő
1990-1994 • Typo-Team Kft. – számítógépes szövegszerkesztő
1994-2002 • APEH Nógrád Megyei Igazgatósága – revizor
2002-2009 • Pesterzsébeti Önkormányzat – költségvetési, 
pénzügyi ügyintéző, osztályvezető helyettes
2009- • Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal – osztályvezető, főosztályvezető
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Munkahelyek
1992-1998 • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-
XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója – gyermekkönyvtáros
1998-2003 • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sashalmi 
Könyvtára – vezető-helyettes 
2003-2012 • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-
XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója – könyvtárvezető 
2012- • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-
XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója – gyermekkönyvtáros

Földényi Krisztina részére a kerületi közművelődés 
érdekében közel harminc éven át kiemelkedő szakmai 
tudással, kreativitással, alázattal és hivatástudattal 
végzett tevékenysége, valamint példaértékű emberi 
magatartása elismeréseként Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 173/2016. (IV. 21.) 
KÖKT határozatával Manninger Miklós-díj elismerést 
adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK

KULTURÁLIS ÁGAZAT

MANNINGER MIKLÓS-DÍJ

Földényi Krisztina
könyvtáros
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-
XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi 
Régiója 
Budapest, 1974. június 10.

„Hiszem, hogy korunkban a könyvek, az olvasás, a kultúra 
úgy teszik életünket teljesebbé, ahogyan semmi más nem 
képes rá. Hiszem: „Nem csak kenyérrel él az ember...”.
Kőbányai gyermekkönyvtáros vagyok már évtizedek óta. 
A közművelődés a hivatásom. Büszkeséggel tölt el, hogy a 
főváros egyik legnagyobb könyvtárában gyakorolhatom ezt, 
és úgy érzem, hogy ennek az intézménynek a patinás múltja 
is kötelez engem arra, hogy a kultúra köré közösséggé 
szervezzem a  kőbányaiakat, hogy hangulatot, kedvet 
teremtsek a könyvhöz, az olvasáshoz, hogy divatban tartsuk 
közösen ezt a régi-régi szokást. Hogy jókedvű gyerekeket 
boldogabb felnőtté láthassunk cseperedni, együtt, itt, 
Kőbányán.”

Tanulmányok
1981-1988 • Általános Iskola – Budapest 
1988-1992 • Szinnyei Merse Pál Gimnázium – Budapest 
1994-1999 • Bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola – 
okleveles könyvtáros

Továbbképzések
2002 • INKA – Internet használata könyvtári környezetben

Kitüntetések, elismerések
2002 • Főigazgatói dicséret
2005 • Főigazgatói dicséret
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2007 • Pedagógiai Szolgáltató Központ és 
Nevelési Tanácsadó – A kompetencia alapú 
oktatási programcsomagok alkalmazása - óvodai 
programcsomagok
2008 • Pedagógiai Szolgáltató Központ és Nevelési 
Tanácsadó – Hatékony tanuló-megismerési technikák
2009 • Testkultúra – Vitamintorna I. Felvilágosító, 
egészségmegőrző, képességfejlesztő, gerincbarát zenés 
torna 3-10 éves korosztállyal foglakozó pedagógusok 
számára
2009 • Testkultúra-Vitamintorna II. 3-10 éves gyermekek 
egészségnevelése mese-báb-zene alkalmazásával
2010 • Pedagógiai Szolgáltató Központ – Hatékony tanuló-
megismerési technikák
2010 • Pedagógiai Szolgáltató Központ – Óvodai IPR 
továbbképzési program óvodapedagógusoknak – 
Tantestület felkészítése a hatékony együttnevelésre, az 
integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására
2011 • Pedagógiai Szolgáltató Központ – 
Gondolkodásfejlesztés táblajátékokkal
2011 • Kőbányai Gépmadár Óvoda – Ovi foci, ovi 
sportképzés

Kitüntetések, elismerések
2001 • Tanácsosi cím

Munkahelyek
1975-1974 • Férfi Fehérneműgyár – szériázó technikus
1976-1985 • Kőbányai Gyöngyike Óvoda – óvodapedagógus 
1985- • Kőbányai Gépmadár Óvoda – óvodapedagógus 

Balázs Tiborné részére az óvodás korú gyermekek 
nevelése területén kiemelkedő hivatástudattal, magas 
szakmai színvonalon végzett tevékenysége, valamint a 
gyermekekkel, szülőkkel és munkatásakkal kialakított 
példaértékű kapcsolata elismeréseként Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 174/2016. 
(IV. 21.) KÖKT határozatával Sajó Sándor-díj elismerést 
adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK

OKTATÁSI ÁGAZAT

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Balázs Tiborné
óvodapedagógus
Kőbányai Gépmadár Óvoda 
Budapest, 1957. február 16.

„Kőbánya az otthonom! Ide köt a múltam a jelenem és a 
jövőm is. Itt élek, tanulok, dolgozom. Az óvodám sokat 
fejlődött, bővült, szépült, szinte kivirágzott, öröm ide 
naponta bejönni.. 
Itt szeretek és szeretnek, megbecsülök és megbecsülnek, 
sírok és nevetek. Kőbánya olyan nekem, mint egy 
kincsesláda – mindig találok benne valami szépet és újat. 
Folyamatosan fejlődik napról-napra bővül, megújul. 
Kőbánya Nekem a legszebb kerület!”

Tanulmányok
1963-1971 • Általános Iskola – Budapest
1971-1975 • Kulich Gyulya Ruhaipari Technikum –Budapest
1977-1979 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – óvónő

Továbbképzések
1990 • Magyar Művelődési Intézet – Alapfokú gyermek 
kézműves klubvezető képesítés 
1997 • Kőbányai Pedagógiai Kabinet – Számítástechnikai 
alapképző tanfolyam 
1999 • Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet – 
Drámajátékvezető továbbképzés
2002 • Kőbányai Pedagógiai Kabinet – Minőségbiztosítás és 
programfejlesztés az óvodában 
2005 •  MOM Művelődési Ház – Agykontroll-streszkezelő és 
elmefejlesztő módszer
2005 • Bábtanfolyam a pedagógiai bábjáték és művészeti 
nevelést óvodai iskolai alkalmazására
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2005 • Colour Strings - Színes Húrok, Kodály Zoltán 
filozófiáján alapuló hangszerekre kidolgozott zeneiskola 
módszerek
2009 • Colour Strings - Színes Húrok, Kodály Zoltán 
filozófiáján alapuló hangszerekre kidolgozott zeneiskola 
módszerek
2010 • Tanulmányút – Helsinki
2011 • Tanulmányút – Helsinki 
2012 • Régi táncok iskolája

Kitüntetések, elismerések
2009 • Artisjus Zenei Alapítvány díja
2013 • Crescendo Nyári Akadémia Művészeti Vezetéséért 
Díszoklevél – Sárospatak Város Önkormányzata
2013 • Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért Díj
2015 • Kiváló Tanári Munkáért elismerő oklevél

Tagságok
2009  • a Magyar Pedagógiai Társaság tagja
2009 • a Magyar Zeneművészeti Társaság tagja

Munkahelyek
1999- • Kroó György Zene és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola – tanár 
2000- • Violinetta Művészeti Szolgáltató Bt – ügyvezető 
igazgató
2000-2007 • Pest Megyei Szimfonikus zenekar – 
brácsaművész, szólista, szólamvezető
2001-2005 • Váci Zeneművészeti Szakközépiskola – tanár 
2004- • Crescendo Fesztivál – igazgató 
2006- • Crescendo Hungary – igazgató 
Ének a nemzetekért Kulturális Alapítvány – igazgató 

Füzesséryné Dudás Eszter részére a kőbányai zeneoktatásban 
kiemelkedő szakmai tudással, hivatástudattal végzett 
zenepedagógusi tevékenysége, valamint Kőbánya hírnevét 
öregbítő brácsaművészi tevékenysége elismeréseként 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
175/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával Sajó Sándor-díj 
elismerést adományozott.

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Füzesséryné Dudás Eszter
brácsaművész-tanár, mesterpedagógus
Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola
Sárospatak, 1976. augusztus 8.

„Frissdiplomás pályakezdőként kerültem Kőbányára, 
fantasztikus volt végigkísérni a felnövekvő kőbányai ifjú 
nemzedék életét, és a művészet, a közös alkotómunka 
minden különleges részletét együtt megtapasztalni. 
Mára rengeteg gyümölcse beérett ennek a folyamatnak, 
köszönet érte a Kroó AMI vezetőségének, kollégáknak, 
tanítványaimnak, családoknak, más intézményekkel 
történő együttműködésnek, valamint Kőbánya 
Önkormányzatának egyaránt! Nagy öröm és 
megtiszteltetés számomra, amikor a főváros különböző 
kulturális rendezvényein, vidéki helyszíneken, vagy 
külföldi vendégszereplések alkalmával képviselhetjük 
Kőbányát! Bízom benne, hogy még nagyon tartalmas, 
boldog esztendők várnak ránk a kerületben, s egymást 
gazdagíthatjuk mindazzal, amit mi is kaptunk, maradandó 
értékeket létrehozva mindannyiunk örömére.”

Tanulmányok
1982-1990 • Petőfi Sándor Általános Iskola – Sárospatak
1982-1990 • Állami Zeneiskola – Sárospatak
1990-1994 • Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 
– Debrecen
1994-1999 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Továbbképzések
2001 • Colour Strings - Színes Húrok, Kodály Zoltán 
filozófiáján alapuló hangszerekre kidolgozott zeneiskola 
módszerek
2001 • Zeneiskolai tanárok XI.  Országos Kamarazenei 
találkozója, Kaposvár
2004 • Historikus táncok a XVI-XVIII. századig
2004 • Colour Strings - Színes Húrok, Kodály Zoltán 
filozófiáján alapuló hangszerekre kidolgozott zeneiskola 
módszerek



3736

Továbbképzések
1994-1996 • Beszédtechnika (Magyar Televízió)
1996-2001 • Beszédtechnika-művészi beszéd (Színház-és 
Filmművészeti Egyetem)
1997 • A beszédtechnika tanítása és módszertana (Fővárosi 
Pedagógiai Intézet)
1998 • Mikrofonengedély műsorvezetői kategóriában 
(Magyar Rádió Nyelvi Bizottsága)

Munkahelyek
1984- • Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola – gyógypedagógus-
logopédus
1990-2014 • Magyar Televízió – bemondó-műsorvezető
1996-2016 • Nemzeti Színház, Magyar Színház – 
beszédtechnika tanár
2003-2007 • Bajcsy-Zsilinszky Kórház Neurológiai Osztály – 
logopédus-beszédterapeuta

Kőrössy Csilla részére a harminckét éve kiemelkedő 
szakmai tudással, hivatástudattal, a kőbányai 
gyermekek beszédjavításában végzett felelősségteljes 
munkája és példaértékű segítő emberi magatartása 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 176/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Sajó Sándor-díj elismerést adományozott.

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Pati Nagy Zsuzsanna
általános iskolai tanár
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola
Budapest, 1955. december 17.

„Őskőbányaiként életem fontosabb eseményei mind a 
kerülethez kötődnek, így nagy megtiszteltetés számomra ez 
a kitüntetés.

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Kőrössy Csilla
logopédus
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola
Hatvan, 1959. február 24.

„A gyógypedagógia legszebb területe számomra a 
logopédia. A beszéd jelen van egész életünkben. Ha 
nehézség, akadályozottság, kommunikációs nyelvi zavar 
lép fel, akkor logopédusként sokat segíthetek. Részévé 
válhatok az emberek életének, átsegíthetem őket nehéz 
életszakaszaikon, így harmonikusabb személyiségek 
és boldogabb emberek lehetnek. S miközben tanítom a 
beszédet én is tanulok. A gyerekektől nyíltszívűséget, 
őszinteséget, a kórházi betegektől türelmet és hogy a jó 
szónak milyen gyógyító ereje van, a színházban a játék 
örömét.
Logopédiai szobámat kedvenc költőim anyanyelvünk 
szépségéről, egyedülállóságáról szóló versei díszítik. Ebben 
a tanévben Sajó Sándor vallomása is felkerült a bejárati 
ajtómra:
„Köszönöm édesanyanyelvem, 
Te gyönyörű, egyetlenegy
Hogy nekem adtad hangjaid zenéjét 
S megengedted, hogy szívem
Dobogását magyarul muzsikáljam…”

Tanulmányok
1965-1972 • Hámán Kató Általános Iskola – Hatvan
1973-1977 • Hatvani Gimnázium és Szakközépiskola – 
Hatvan 
1977-1979 • Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola – 
történelem-orosz szak
1983-1987 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola – gyógypedagógiai tanár
1991-1993 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola – logopédus 
2009-2011 • Színház- és Filmművészeti Egyetem – színházi 
szakpedagógus
2011-2013 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem – közoktatás-vezető
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SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Széles István
általános iskolai tanár
Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskola
Putnok, 1953. augusztus 30.

„1984-ben élsportolóként kerültem a Keresztury Dezső 
Általános Iskolába testnevelő tanárként. Azóta itt dolgozom. 
2001-ben megalakítottuk a Testnevelő Tanárok Kőbányai 
Egyesületét, melynek 15 évig elnöke voltam. Aktívan 
segítettem a kőbányai Diáksport Bizottság munkáját 
elnökségi tagként, elnökként egyaránt. Jelenleg elnöke 
vagyok a Túri Diáksport Egyesületnek. 32 éve dolgozom a 
kerületben. Érdemeim vannak a kerületi diáksport elmúlt 
éveinek sikerében, számos utánpótláskorú válogatott 
versenyzőt neveltem ki. Tanítványaim kerületi, budapesti, 
országos versenyeken sikerrel, eredményesen szerepelnek.”

Tanulmányok
1959-1967 • Általános Iskola – Putnok 
1967-1971 • Gábor Áron Kohó- és Öntőipari Technikum – 
Miskolc 
1978-1982 • Ho Si Minh Tanárképző Főiskola – testnevelés-
biológia szakos tanár
1991-1994 • Testnevelési Egyetem – középiskolai testnevelő 
tanár

Továbbképzések
1982 • Atlétikai segédedző
1991 • Atlétikai Edző
1998 • Sí továbbképzés
1999 • Sítúra-vezetői továbbképzés
2007 • Iskolai sítúra-vezetői továbbképzés

Kitüntetések, elismerések
1984 • Haza Szolgálatáért bronz fokozat
2006 • Kőbánya Sportjáért díszoklevél
2009 • Az Év Testnevelője Kőbányán
2012 • Diáksportért Érdemérem 

Az egész gyermekkorom itt telt, fiatal felnőttként rövid 
időre elsodródtam, de végül a gyermekkori pajtásommal 
kötöttem házasságot és újból kőbányai lakosként, Kőbánya 
egyik legszebb helyén építettük fel közös otthonunkat, ahol 
ma is élek. Édesanyám és a lányom is csak pár utcányira 
lakik tőlem - a családom és a hivatásom is a kerülethez 
köt. Két iskolában is tanítottam Kőbányán, a legbüszkébb 
a környezetvédelem terén elért eredményeimre vagyok. Az 
aktív sportolást 1993-ban hagytam abba, de amatőrként 
ma is indulok kerékpárversenyeken.”

Tanulmányok
1962-1970 • Általános Iskola – Budapest 
1970-1973 • 3. számú Dési Huber István Ipari 
Szakmunkásképző Intézet - bőrdíszműves
1973-1975 • Vörösmarty Mihály Gimnázium – Budapest 
1975-1979 • Ho Si Minh Tanárképző Főiskola – biológia-
földrajz szakos tanár
1997-2000 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző 
Főiskolai Kar – testnevelés szakos tanár

Továbbképzések
1992-1994 • Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző 
Központ – triatlonedző, sportszervező

Munkahelyek
1979-1985 • Sportállás
1985-1998 • Árpád úti Általános iskola – Budapest – tanár 
1998-2011 • Kápolna téri Általános Iskola – Budapest – tanár 
2011-2012 • Laborc utcai Általános Iskola – Budapest – tanár 
2012- • Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola – tanár 

Pati Nagy Zsuzsanna részére az általános iskolás 
gyermekek oktatásában magas szakmai színvonalon, 
maximális hivatástudattal, valamint a kerületi 
oktatási élet fejlesztésében, hírének emelésében 
végzett munkája elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 179/2016. (IV. 
21.) KÖKT határozatával Sajó Sándor-díj elismerést 
adományozott.
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1986-1990 • Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola – 
biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár
1991-1994 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem – okleveles 
földrajz tanár
1994-1997 • Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola – 
környezetvédelem szakos tanár
2000-2002 • Szegedi Tudományegyetem BTK – Pedagógiai 
értékelési szakértő
2010-2011 • Nyugat-Magyarországi Egyetem – biológia MsC/
MA tanári szak okleveles biológia tanár
 
Továbbképzések
1994 • Gordon – tanári eredményesség tréning
1994 • Számítógépkezelői alapismeretek és Windows 
alkalmazás
2003 • Tanácsadás-fejlesztés (FPI)
2008 • Az országos kompetenciamérések eredményeinek 
értelmezése
2003 • ECDL Európai Számítógép-használói jogosítvány
2007 • A Sulinet Digitális Adatbázis keretrendszerének, 
adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás 
folyamatában
2007 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok 
alkalmazás – szociális életviteli és környezeti 
programcsomag a 7-12 évfolyam számára
2013 • Az IKT szaktanácsadó felkészítése a 
digitáliskompetencia-fejlesztés támogatásához 
2014 • Szaktanácsadók felkészítése a matematika, ember 
és természet, földünk és környezetünk műveltségterületek 
köznevelési feladatainak fejlesztő célú támogatására
 
Kitüntetések, elismerések
2010 • Kiváló versenyfelkészítő (Kőbánya)
 
Munkahelyek
1984-1985 • Hungária körúti Általános Iskola – tanár
1990-1991 • Ferihegyi úti Általános Iskola – tanár
1991- • Kőbányai Bem József Általános Iskola – tanár 

Tóth Géza részére az általános iskolás korú gyermekek 
oktatásában magas szakmai színvonalon, maximális 
hivatástudattal, valamint a kerületi oktatási élet 
fejlesztésében, hírének emelésében végzett munkája 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 177/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Sajó Sándor-díj elismerést adományozott.

Munkahelyek
1971-1975 • Ózdi Kohászati Üzem
1975-1977 • Sorkatonai szolgálat
1977-1984 • Budapesti Honvéd Sportegyesület - 
1984- • Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola – 
testnevelőtanár 

Széles István részére az általános iskolás korú 
gyermekek oktatásában magas szakmai színvonalon, 
maximális hivatástudattal, valamint a kerületi 
oktatási élet fejlesztésében, hírének emelésében 
végzett munkája elismeréseként Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 178/2016. (IV. 
21.) KÖKT határozatával Sajó Sándor-díj elismerést 
adományozott.

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Tóth Géza
általános iskolai tanár
Kőbányai Bem József Általános iskola
Budapest, 1966. augusztus 14.

„Pályakezdőként kerültem Kőbányára, a Hungária körúti 
Általános Iskolába, s a hely szellemisége azóta is fogva tart. 
27 éves pályafutásom alatt belső indíttatásomból fakadóan 
célom, hogy a természettudományok iránt fogékony, a 
környezetükért felelősen tenni kívánó fiatalokat neveljek. 
Ehhez szakmai, módszertani fejlődés szükséges, ezért 
folyamatosan képeztem tovább magam. Kollégáimtól sokat 
tanultam, főiskolai, egyetemi képzéseken vettem részt. 
Munkám során felkutatom a tehetségeket, képességeik 
kibontakoztatásának támogatására tanulmányi versenyekre 
készítem őket, s tanítványaim országos szinten is kiemelkedő 
eredményekkel büszkélkedhetnek.”

Tanulmányok
1972-1980 • Bacsó Béla utcai Általános Iskola – Budapest
1980-1984 • Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium – Budapest
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Egyéb tevékenységek
2004-2011 • Mosolygó Kórház Alapítvány – kórházban lévő 
beteg gyermekek látogatása, jobb kedvre derítése művészi 
tevékenységgel
2005- • Freedom zenekar – a klasszikus zene ötvözése a 
jazz és a könnyűzene elemeivel
2007 • Búgócsiga Zenede – gyermekzenekar, mely 
segítségével játékos módon ismerkedhetnek a gyermekek a 
zene világával, a hangszerekkel, zenei stílusokkal

Farkas Sára részére a kőbányai zeneoktatásban 
kiemelkedő szakmai tudással, hivatástudattal végzett 
zenepedagógusi tevékenysége, valamint Kőbánya 
hírnevét öregbítő fuvolaművészi tevékenysége 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 180/2016. (IV. 21.) KÖKT 
határozatával Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerést 
adományozott.

KIVÁLÓ PÁLYKEZDŐ 
MUNKATÁRS

Farkas Sára
fuvolaművész
Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola
Budapest, 1988. április 2.

„Szakközépiskolai fuvolistaként sokat jártam Kőbányára 
évfolyamtársam Kollátosz Jorgosz görög zenekarának 
próbáira. Akkor még nem gondoltam volna, hogy ez lesz 
az a hely, ahol dolgozni és lakni is fogok majd.  Szerencsés 
vagyok, hogy olyan munkám lehet, amit szeretek, és olyan 
helyen dolgozhatok, ahol minden lehetőség adott számomra 
a megszerzett tudásom továbbadására.”

Tanulmányok
1994-2002 • Széchenyi István Általános Iskola – Érd
Érdi Zeneiskola
2002-2007 • Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola 
– Budapest 
2007-2010 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – 
előadóművészet-klasszikus fuvola szak
2010-2012 • Liszt Ferenc zeneművészeti Egyetem – 
klasszikus hangszerművész-mesterképzési szak – fuvola 
szakirány és tanári mesterképzés

Továbbképzések
2012-2013 • Tóth Aladár Zeneiskola – továbbképzés 
fuvolatanároknak
2013 • Nyári Fuvolás Tábor -Bóly 
2014 • Szakmai értekezés a Fuvoladuó és Kisegyüttes 
verseny tapasztalatairól, tananyagokról, pedagógiai 
programokról – Balassagyarmat 

Munkahelyek
2012-2013 • Érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola – 
fuvolatanár 
2012- • Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola – fuvolatanár, zenekarvezető, 
tanszakvezető
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ÁGAZATI ELISMERÉSEK

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

SOOS GÉZA-DÍJ

Dr. Valkóné Tyukodi 
Mónika
szakmai egységvezető
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ Kőbányai Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat
Budapest, 1965. október 10.

„27 éve dolgozom Kőbányán, ez az első munkahelyem. A 
hosszú évek alatt erős kötődés alakult ki bennem a kerület 
iránt. Megismertem az itt élő embereket, gondjaikat, 
problémáikat. Azt tapasztaltam, hogy az Önkormányzat 
fogékony a szociális problémákra és mindig keresi a 
hatékony megoldást a felmerült kérésekre. A kerületi 
intézmények szakembereivel sokrétű együttműködést 
alakítottam ki. Ezek a személyes kapcsolatok a 
leghatékonyabbak, és nagy értéket képviselnek számomra. 
És végül köszönöm közvetlen kollégáimnak, hogy velük együtt 
dolgozhatok a gyermekvédelem területén.”

Tanulmányok
1972-1980 • Radnóti Miklós Általános Iskola – Budapest 
1980-1986 • Eötvös József Gimnázium – Budapest 
1986-1989 • Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi 
Főiskolai Kar – védőnő
1990-1992 • Államigazgatási Főiskola – szociálpolitikai 
szakigazgatás-szervező
1998-2000 • Debreceni Egyetem – vállalkozásgazdasági 
humán-menedzser szakmérnök

Továbbképzések
2003 • Szociális szakvizsga – gyermekjóléti alapellátás

Kitüntetések, elismerések
1996 • Polgármesteri dicséret
2001 • Szakmai elismerés a Szociális Munka napja 
alkalmából

KIVÁLÓ TECHNIKAI 
MUNKATÁRS

Kreiszné Fodor Éva
dajka
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda
Budapest, 1962. február 20.

„Kőbányára költözésem után mentem férjhez. Gyermekeim 
itt jártak óvodába, iskolába, itt élnek, és egyikük itt dolgozik. 
Én is itt találtam munkát. A gyermekek közelsége boldoggá 
tesz. Ezt bizonyítja az is, hogy 32 éve folyamatosan itt 
dolgozom. Elmondhatom, hogy azzal foglalkozhatom, amit 
nagyon szeretek.”

Tanulmányok
1968-1972 • Általános Iskola – Budapest 

Továbbképzések
1992 • Dajkaképző – dajka 

Kitüntetések, elismerések
1998 • Főmunkatársi cím

Munkahelyek
1978-1980 • Bakony Művek – Veszprém – betanított munkás
1980-1984 • Fővárosi Sütőipari Vállalat – értékesítési 
ügyintéző
1984- • Kőbányai Csupa Csoda Óvoda – dajka 

Kreiszné Fodor Éva részére a harminckét éve 
hivatástudattal, magas szakmai színvonalon, az 
óvodapedagógusok munkáját maximálisan segítve 
végzett munkája, valamint példaértékű emberi 
magatartása elismeréseként Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 181/2016. (IV. 21.) 
KÖKT határozatával Kiváló Technika Munkatárs 
elismerést adományozott.
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STRÓBL MÁRIA-DÍJ

Fácska Jánosné
csecsemő- és kisgyermeknevelő
Kőbányai Cseperedők Bölcsőde
Nádudvar, 1957. február 27.

„Vidéken nevelkedtem, de az első munkahelyem már Kőbányához 
köt. 1979-ben két gyermekes anyukaként itt találtunk otthonra, 
így vállaltuk harmadik gyermekünket is. Ide köt a családom, 
barátaim, a munkahelyem. A Kőbányán élő kisgyermekes 
családok mindennapjaiban segítséget tudtam nyújtani azzal, 
hogy a szülők gyermeküket biztonságban, szeretetben tudhatták 
nálam. Átéreztem aggódásukat, a munkahelyen való megfelelés 
kényszerét. Mindvégig legjobb tudásom szerint segítettem a 
családokat. A gyermekek iránti szeretetem töretlen.”

Tanulmányok
1963-1971 • Általános Iskola – Kaba
1982-1984 • Dolgozók Egészségügyi Szakiskolája – Budapest 
– csecsemő és gyermekgondozó
1996-2000 • Kőbányai Szent László Gimnázium - Budapest
2001-2002 • Egészségügyi Szakképző Iskola – Szentgotthárd 
– kisgyermeknevelő 

Munkahelyek
1971-1980 • Magyar Államvasutak Villamos Felsővezeték 
Építési Főigazgatóság
1980-1991 • Budapest X. ker. Zágrábi utcai Bölcsőde – 
segédgondozónő 
1991-1995 • Szent László téri Bölcsőde – kisgyermeknevelő 
1995-2000 • Kőbányai Napsugár Bölcsőde - 
kisgyermeknevelő
2005-2010 • 18. kerületi Bölcsőde – kisgyermeknevelő 
2010- • Kőbányai Cseperedők Bölcsőde – kisgyermeknevelő 

Fácska Jánosné részére a bölcsődés korú gyermekek 
nevelésében magas szakmai színvonalon, maximális 
hivatástudattal végzett munkája, valamint a 
pályakezdő kisgyermeknevelők segítése, oktatása 
során megmutatkozó tudása és emberi magatartása 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 183/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Stróbl Mária-díj elismerést adományozott.

Munkahelyek
1989-1998 • Kőbányai Családsegítő Szolgálat – 
családgondozó 
1998-2012 • Kőbányai Gyermekjóléti Szolgálat – 
családgondozó 
2012- • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Kőbányai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – szakmai 
egységvezető

Dr. Valkóné Tyukodi Mónika részére a kerületi családok 
és gyermekek segítése során megmutatkozó magas 
fokú hivatástudat, széles körű szakmai hozzáértés, 
a kőbányai család-és gyermekjóléti szolgáltatások 
rendszerének kidolgozása, az érintettekhez való 
eljuttatása érdekében végzett áldozatkész munkája 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 182/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával 
Soos Géza-díj elismerést adományozott.
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KIVÁLÓ TECHNIKAI 
MUNKATÁRS

Varga Istvánné
konyhai dolgozó
Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 
Pincehely, 1963. május 17.

„1991 óta lakom Kőbányán. Mindig fontosnak tartottam a 
gyermekek minőségi étkeztetését. folyamatosan követtem az 
évek során a változásokat, hogy minél jobban megtanuljam, 
elsajátítsam a főzés tudományát. Részemre az az elismerés, 
ha az általam készített ételt mindenki jó étvággyal 
elfogyasztja.”

Tanulmányok
1969-1977 • Általános Iskola – Ozora 
1977-1979 • Szakmunkásképző Iskola – Tolna – Szövőnő

Továbbképzések
1999 • Dajkaképző – dajka 
2011 • Főzőnő
2016 • Szakácsképző – szakács 

Munkahelyek
1990-1993 • Napköziotthoni Óvoda – Budapest – dajka 
1993-1997 • Kőbányai Aprókfalva Bölcsőde – technikai 
dolgozó
2003-2008 • Kőbányai Gyermesziget Bölcsőde – konyhai 
dolgozó
2008-2014 • Kőbányai Cseperedők Bölcsőde – konyhai 
dolgozó
2014- • Kőbányai Szivárvány Bölcsőde – konyhai dolgozó

Varga Istvánné részére a kőbányai bölcsődéskorú 
gyermekek nevelését segítő, kimagasló szakmai 
tudással, elhivatottsággal végzett lelkiismeretes 
munkája elismeréseként Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 185/2016. (IV. 21.) KÖKT 
határozatával Kiváló Technika Munkatárs elismerést 
adományozott.

KIVÁLÓ PÁLYKEZDŐ 
MUNKATÁRS

Varga Szabina
csecsemő és kisgyermeknevelő
Kőbányai Apraja-falva Bölcsőde
Nyíregyháza, 1989. március 1.

„Budapestet Kőbányán keresztül ismertem meg. Mindig 
kedves emlékek fognak fűzni a kerülethez és az Apraja Falva 
Bölcsődéhez, hiszen nap, mint nap megtapasztalhatom, hogy 
milyen egy jó csapattal, vidám környezetben dolgozni.
Boldogsággal tölt el, hogy sikerült megtalálnom azt a 
hivatást, ami érdekesebbé teszi a mindennapjaimat.”

Tanulmányok
1995-2003 • Körzeti Általános Iskola – Tiszanagyfalu
Vágó Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola – Jászapáti 
2003-2007 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros 
Lőrinc Gimnázium – Jászapáti 
2010-2013 • Eszterházy Károly Főiskola – csecsemő és 
kisgyermeknevelő szak

OKJ-s és továbbképzések
2007-2009 • Eszterházy Károly Főiskola – idegenforgalmi 
szakmenedzser
2009-2010 • Andrássy György Közgazdasági 
Szakközépiskola – marketing- és reklámügyintéző
2013 • Centroszet Nonprofit Kft. – családi napközi működtetője

Munkahelyek
2013-2014 • Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde – kisgyermeknevelő 
2014- • Kőbányai Aprajafalva Bölcsőde – kisgyermeknevelő

Varga Szabina részére a bölcsődés korú gyermekek 
nevelésében magas szakmai színvonalon, maximális 
hivatástudattal végzett munkája, valamint a 
kisgyermeknevelő hivatás iránti elkötelezettsége 
elismeréseként Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 184/2016. (IV. 21.) KÖKT 
határozatával Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerést 
adományozott.
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KŐBÁNYA SZOLGÁLATÁÉRT 
EMLÉKÉREM
Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem adományozható az 
egészségügyi, közigazgatási, kulturális, 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.

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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ÉV ÁPOLÓJA DÍJ
Év Ápolója Díj annak az ápolónak vagy asszisztensnek 
adományozható, 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.

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 annak a Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
köztisztviselőnek adományozható, 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.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

BERETZKY ENDRE-DÍJ
Bereczky 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.

Beretzky Endre-díj annak az orvosnak adományozható, 
akinek a szakmai tevékenysége kimagasló, és a 
hozzáfordulók ellátását tudása legjavával szolgálja annak 
érdekében, hogy mind a gyógyítás, mind a megelőzés 
területén a kerületi 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 annak a védőnőnek adományozható, 
aki kiemelkedő szakmai tudásával, magas szintű 
feladatellátásával segíti a családok életét a gyermek 
egészséges fejlődése, valamint a feladatellátás 
színvonalának emelkedése érdekében.

Hanzik
Öntapadó jegyzet
czBereczky

Hanzik
Öntapadó jegyzet

Hanzik
Öntapadó jegyzet
czBereczky
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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 
érdekében végzett munkájával, a szülőkkel való példaértékű 
kapcsolattartásával hozzájárult a kerületi oktatási élet 
fejlődéséhez, gyarapodásához, ezzel emelve Kőbánya 
oktatási területen szerzett hírnevét.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

SOOS GÉZA-DÍJ
Soos 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.

KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS 
ÁGAZAT

MANNINGER MIKLÓS-DÍJ
Manninger Miklós tánctanár, 
koreográfus. Alapítója és 1961-től 
vezetője volt a nagymúltú Törekvés 
Táncegyüttesnek, mellyel számos 
fesztiváldíjat nyert el, és mely a 
mai napig őrzi, ápolja emlékét. Az 
1960-as évek végén megkezdte 
a magyarországi néptánckincs 
gyűjtését és feldolgozását. Számos 
néptáncegyüttes segítője, oktatója 
volt. Munkásságát többek között a 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjével, Budapestért Díjjal, 
MSZOSZ Művészeti Díjjal is elismerték.

Munkásságát a szakma és a közösségek is számos díjjal 
ismerték el: Budapestért díj, nívódíj, kiváló népművelő, 
MSZOSZ Művészeti Díj (1996), Ehrennadel in Gold für 
das Ungarndeutschtum – Arany Dísztű a Magyarországi 
Németekért (2003), Soroksárért Érdemérem, Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2010), Soroksár 
Nemzetiségi Díja (2013), Német Nemzetiségi Díj Solymár 
(2013).

Manninger Miklós-díj annak a közművelődési területen 
dolgozó, illetve művészeti vagy kulturális életben 
tevékenykedő személynek adományozható, aki kimagasló 
szakmai tevékenységével a kultúra, a művészet, illetve 
a közművelődés iránti elkötelezettségével hozzájárult a 
kerület kulturális, művészeti illetve közművelődési életének 
fejlődéséhez, gyarapításához, ezzel emelve Kőbánya 
hírnevét.
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Soos 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.

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.


