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KITÜNTETETTJEI

KEDVES KŐBÁNYAIAK!
A mi védőszentünkről valamennyien ismerünk
egy történetet. Az elrabolt lány megmentéséről,
a tordai hasadékról vagy a gyógyító erejű fűről.
Ilyen történeteket a közösségi emlékezet azokról
a személyiségekről őriz meg, akik a többiek fölé
magasodtak. Szent Lászlót a termete a nyeregben,
jelleme a trónon emelte ki a kortársak közül.
Erejét a hit táplálta, ezért volt több hétköznapi
uralkodónál. Ezért vált eszményképpé.
Ebben a füzetben is jellemekről olvashatnak.
A “sörkirályról”, akiből Kőbánya egyik márkaneve lett.
Az evangélikus lelkésznőről, akinek életét úgy tartja a
templom, mint gerinc a testet. A sportmenedzserről,
a szociológusról, a feltalálóról, a vendéglátósról. Olyan
emberekről, akik szintén mások fölé magasodtak.
Róluk is van egy-egy történetünk.
Minket az ő történeteik tesznek kőbányaiakká.

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
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ZÁSZLÓSZALAG
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 kiválók
között a legkiválóbbakat, azokat, akiket példaként állíthatnak
mindannyiunk elé.

Kiadványunk első részében megismerhetik
a 2019. évben elismerésre méltók életrajzát,
a döntés indokolását, valamint
a díjazottak üzenetét, hitvallását.
A második részben bemutatjuk azon személyeket,
akikről – nagyrabecsülése okán –
a képviselő-testület elnevezte az elismeréseket.

A 2019. évben immár negyedik alkalommal döntött a kerületi
Képviselő-testület zászlószalag adományozásáról.
Zászlószalagot csapatzászlóval rendelkező szervezet részére
lehet adományozni. A csapatzászló a hazához, nemzethez,
az eskühöz és a csapathoz való kitartó hűség, valamint
a bátorság, a katonai becsület és a bajtársiasság jelképe,
az adott katonai szervezetet önmagában is megtestesítő
szimbólum. Kifejezi az elkötelezettséget és tiszteletet a
magyar történelmi hagyományok iránt, a haza biztonsága
iránti odaadást, elhivatottságot, a közösség erejét.

Ebben az évben a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet
részére adományoz zászlószalagot
a Kőbányai Önkormányzat, az
évek óta fennálló kiváló kapcsolat
elismeréseként.
A csapatzászlóra tűzött szalag kifejezi az adományozó
nagyrabecsülését, tiszteletét az adományozott felé. A szalagot
D. Kovács Róbert Antal Kőbánya polgármestere tűzte fel a
csapatzászlóra ünnepélyes keretek között, a Szent László
Napok nyitóeseményén, 2019. június 27-én a Kőrösi Kulturális
Központ színháztermében.
Kőbánya, 2019. június 27.
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SZENT LÁSZLÓ-DÍJ
KINCZLER IRÉN
evangélikus lelkész

„A legmélyebb üzenet a szeretet.
A legmélyebb szeretet a megbocsájtás.”

KITÜNTETETTEK

TANULMÁNYOK
Ungvári Elemi Iskola
1948-1950 • Kőbányai Szent László Gimnázium
1950-1953 • Evangélikus Teológiai Akadémia − teológus
1988-ban szentelték evangélikus lelkésszé
PUBLIKÁCIÓK, MEGJELENT KÖNYVEK
2011 • Képek a magyarországi evangélikus egyház
történetéből (összegyűjtött írások)
Élete során folyamatosan írt, publikált. Az evangélikus
egyháztörténetről szóló írásai kis füzetek fomájában
jelentek meg.
MUNKAHELYEK
Vasutas Biztosító Egyesület – ügyintéző
Kőbányai Zeneiskola – iskolatitkár
Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség – evangélikus
lelkész
Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség –
evangélikus lelkész

Kinczler Irén részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – több évtizedes lelkészi
munkássága, példaértékű emberi magatartása
elismeréseként – 154/2019. (IV. 18.) határozatával
Szent László-díj elismerést adományozott.
6

7

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA
Dr. Debreczeny István
vegyészmérnök, okleveles gazdasági
mérnök

„Szerencsés embernek tartom magam, mert választott
szakmám hobbimmá is vált, így minden reggel jókedvűen
mehettem be a munkahelyemre. Meggyőződésem, hogy
ez a körülmény egyik meghatározó tényezője az ember
eredményes munkájának, mellyel hasznára válhat szűkebb és
tágabb környezete számára egyéni boldogulása mellett.”

TANULMÁNYOK
1945-1952 • 1. számú Általános Fiúiskola –
Mosonmagyaróvár
1953-1957 • Kossuth Lajos Gimnázium – Mosonmagyaróvár
1957-1962 • Budapesti Műszaki Egyetem – okleveles
vegyészmérnök
1983-1985 • Budapesti Műszaki Egyetem – okleveles
gazdasági mérnök
1986 • Budapesti Műszaki Egyetem – műszaki doktori
tanulmányok
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
1972. 07-08. • Collégicum Hungaricum – Bécs, Ausztria –
Ausztria söripara, 12 osztrák sörgyár vizsgálata
1974-1975 • Európa söriparának tanulmányozása – Ausztria,
Anglia, Dánia, Hollandia, Németország
PUBLIKÁCIÓK, MEGJELENT KÖNYVEK
1965-1990 • Szakmai cikkek, érvelések a „Söripar” című
folyóiratban
1976 • Enzimes sörgyártás – szabadalom
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1984 • A Kőbányai Sörgyár rekonstrukciója – élelmiszeripari
tanulmány
2002 • Környezetvédelmi lexikon
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS
1985 • Műszaki doktor – biológiai iparok műveletei
EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉS
1986 • Címzetes egyetemi docens – Budapesti Műszaki
Egyetem
TÁRSASÁGI TAGSÁG
1978-1992 • MÉTE Söripari Szakosztály – elnök
1986-1989 • Magyar Gazdasági Kamara Csomagolási
Tagozat – elnök
1989-1992 • Csomagolási és Anyagmozgatási Országos
Szövetség – alapító elnök
1992-1998 • Csomagolási és Anyagmozgatási Országos
Szövetség – társelnök
1996-2003 • Országos Környezetvédelmi Tanács –
választott tag, majd társelnök
1978-1988 • Ferencvárosi Torna Club Tekeszakosztály –
elnök
1989-1990 • Ferencvárosi Torna Club – elnök
2012-2016 • Európai Minőségügyi Szervezet EOQ MNB
Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság – elnök
2017-től • Európai Minőségügyi Szervezet EOQ MNB
Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság –
tiszteletbeli elnök, választmányi tag
KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
1971, 1972 • „Kiváló feltaláló” kitüntetés
1978 • Irodalmi díj – METESZ-KAB
1981 • Munka Érdemrend ezüst fokozat
1984 • Kossutány Tamás Emlékérem – MÉTE
1985 • Kiváló Társadalmi Munkáért – kormány kitüntetés
1988 • Eötvös Loránd-díj – miniszteri kitüntetés
1990 • Anyagmozgatás Fejlesztéséért Emlékérem
1990 • Kiváló Kamarai Munkáért Emlékérem
1993 • „Az Ipar a Környezetért Alapítvány” Emlékérme
1999 • Környezetünkért Díj – miniszteri kitüntetés
2008 • „Szakmáért” életműdíj – CSAOSZ
2012 • Georg Winter Díj – környezetvédelmi életműdíj
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2012 • A Környezet Védelméért – Magyar Mérnöki Kamara
kitüntetése
2012 • Minőségért 1912 – EOQ MNB oklevele
2016 • GSI Magyarország Zrt. életműdíja
2017 • EOQ MNB örökös tagja
MUNKAHELYEK
1962-1975 • Soproni Sörgyár – főmérnök
1975-1976 • Szentesi Sörgyár – létesítményigazgató
1976-1978 • Kőbányai Sörgyár – igazgató
1978-1981 • Söripari Vállalatok Trösztje – vezérigazgató
1981-1990 • Kőbányai Sörgyár – vezérigazgató
1990-2008 • Dunapack Zrt. – igazgató
1990-2008 • Duparec Kft. – ügyvezető
1990-2019 • EAN, majd GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. –
ügyvezető, FB elnök, tanácsadó
2008-2015 • Dunapack Zrt. – környezetvédelmi igazgató,
vállalati kapcsolatok
Diplomái megszerzését követően, majd mint címzetes
egyetemi docens meghívott előadóként és konzulensként
bekapcsolódott a Budapesti Műszaki Egyetem és a
Corvinus Egyetem munkájába.

Dr. Debreczeny István részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – a Kőbányai
Sörgyár megújulása, kiemelkedő vállalattá válása
érdekében végzett tevékenysége, valamint kiváló
szakmai tudása, vezetői kvalitása elismeréseként –
155/2019. (IV. 18.) határozatával Kőbánya Díszpolgára
címet adományozott.

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA
POSZTUMUSZ
Dreher Antal
a Dreher Sörgyárak alapítója
1810 - 1863

A Dreher Sörgyárak története egy kis falusi serfőzdével
kezdődött: Franz Anton Dreher 1796-ban vásárolta meg a KleinSchwechati Városi Serházat. Ezzel megteremtette a később
nagy hírnévre szert tevő családi vállalkozás alapjait, s ez lett a
kiindulópontja az utódai által létrehozott óriási konszernnek,
amelynek a 19. században már Kőbánya lett a központja.
A világhírűvé vált Dreher Sörgyárak históriája 165 éve tart.
Franz Anton Dreher fia, Dreher Antal Ausztriában,
Münchenben, majd Angliában tanulta ki a sörfőzés
mesterségét. Dreher Antal kora innovátora volt. Utazásairól
hazatérve 1840 körül vezette be az alsó erjesztésű
sörtechnológiát, kifejlesztve egy új sörtípust, a Lagerbiert.
Később ennek köszönhette a „sörkirály” kitüntető címet.
Ekkoriban Kőbányán főzött sörével Schmidt Péter serfőző
hatalmas sikert aratott, mivel az itteni mélyfúrásból származó
kutak vizét használta, és a sört a kőbányai, egyenletes
hőmérsékletet biztosító sziklapincékben érlelte. Ez az
állandó, egyenletes hőmérséklet kiváló volt az ászokoláshoz,
a tároláshoz, azaz a Dreher által kifejlesztett alsó erjesztésű
lagerbier előállításához.
Erre, a fellendülő kőbányai sörgyártásra Dreher Antal is
felfigyelt, 1856-60 között többször Pest-Budára látogatott.
1862-ben pedig sikerült megvásárolnia a Kőbányai Serház
Társaság 1854-ben alapított serfőzdéjét. Dreher Antal halála
után fia, ifjabb Dreher Antal vette át a Dreher Serfőzdék
irányítását. A Dreher konszernt akkoriban (1870-ben) négy
nagy gyáregység alkotta: Schwechat, Kőbánya, Trieszt,
Michelob. Az ifjabb Dreher édesapja elképzelései szerint
fejlesztette a technológiát és a kapacitást, így a kőbányai
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sörgyár hamarosan Magyarország legnagyobb sörgyárává
vált. A négy gyárból álló konszern az 1890-es években már
1,2 millió hektoliternyi sört termelt.
Ifj. Dreher Antal a kőbányai egység vezetését fiára,
Dreher Jenőre bízta, akinek az irányítása alatt 1905ben részvénytársasággá vált a gyár, majd 1907-ben
függetlenedett az anyavállalattól, és önálló magyar vállalattá
vált. Dreher Jenő sorra részesedést vásárolt a versenytársak
tulajdonából − Haggenmacher Kőbányai és Budafoki
Rt., Barber és Klusemann Serfőzőház, stb. −, a nagyívű
terjeszkedés eredményeképpen 1933-ban létrejött a DreherHaggenmachert Első Magyar Részvényserfőzde Rt., amely
70%-ban uralta a piacot.
A Dreher névvel fémjelzett gyár Nyugat-Európában,
Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában és Afrikában is ismert
lett, így kijelenthetjük, hogy a Dreher dinasztia világhírűvé
tette a család magyarországi, kőbányai tulajdonát. Az 1948-as
államosítást követően a nagymúltú Dreherből Kőbányai Sörgyár
lett és a család további leszármazottai közül senki sem vitte
tovább az apák mesterségét. A rendszerváltás után, 1993-ban
a világ ötödik legnagyobb sörgyártó konszernje, a dél-afrikai
SAB tulajdonába került a gyár, és 1997-től viseli ismét a Dreher
nevet. 2017 óta pedig a Japán legnagyobb sörgyártójaként
számon tartott Asahi leányvállalata. Napjainkban a Dreher
Sörgyárak a hagyományokat megőrizve, tradicionális receptek
alapján, de a modern technológiák segítségével készíti söreit.
Mindvégig szem előtt tartva a legfontosabb dreheri örökséget,
a minőség iránti elköteleződést.
Dreher Antal céltudatossága, elkötelezettsége és
elképzelései, illetve azok megvalósítása nélkül nem jöhetett
volna létre egy világviszonylatban ismert és elismert
sörgyártással foglalkozó vállalat, amely Kőbányának olyan
hírnevet szerzett, mint a Dreher Sörgyárak.
Dreher Antal részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat − fenti életút, illetve a
kőbányai sörgyártás fellendítése és világhírűvé tétele
elismeréseként − 156/2019. (IV. 18.) határozatával
Kőbánya Díszpolgára posztumusz címet adományozott.
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KŐBÁNYÁÉRT DÍJ
Bánóczky Előd
plébános
Budapest-Külsőkőbánya Szent Család
Plébánia

„Kőbánya fővárosunk legszebb területe. Az utókor lakói
büszkék legyenek Kőbányára és vigyázzanak rá nagyon.”
TANULMÁNYOK
1951-1958 • Práter utcai Általános Iskola
1958-1963 • Vörösmarty Mihály Gimnázium
1963-1965 • Műszaki Egyetem – Vegyészmérnöki Kar
1965-1969 • Esztergomi Teológiai Főiskola
1970-ben szentelték pappá
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
1967-1969 • Központi Hittudományi Akadémia – okleveles
kántor
1967-1969 • József Attila Szabadegyetem – szónoklattan
KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1966 • Sztahanovista oklevél és vándorzászló
MUNKAHELYEK:
1971-1972 • Don Bosco lelkészség – Balassagyarmat
1972-1973 • Jézus Szíve Templom – Budapest VIII. kerület
1973-1976 • Jó Pásztor Plébánia – Budapest VIII. kerület
1976-1982 • Assziszi Szent Ferenc Plébánia – Budapest,
IX. kerület
1982-1986 • Belvárosi Szent Anna Plébánia Templom –
Budapest, V. kerület
1986-2008 • Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)
Plébánia – Budapest, I. kerület
2008-tól • Budapest-Külsőkőbánya Szent Család Plébánia –
Budapest, Kőbánya
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Szolgálata során rendszeresen tartott előadásokat
Kőbányán és azon túl egyaránt.

Bánóczky Előd részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – Kőbánya hitéletének
megerősítésében, valamint a gyülekezet életében
végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként –
157/2019. (IV. 18.) határozatával Kőbányáért Díj
elismerést adományozott.

Katona Csaba
és Családja

„2002. január 7-én reggel 8:00-kor, mikor először kinyitottuk
nejemmel a Kő Café ajtaját és kiszolgáltuk az első vendéget,
már akkor éreztük, valami különleges dolog kezdődött el
életünkben. Valami olyasmi, amire titkon mindig vágytunk.
Már az első pillanattól kezdve szakmai kihívásoknak kellett
megfelelnünk. Bálok, fogadások, megannyi csodás faladat.
Azt azonban még álmodni sem mertük, hogy sok híresség,
művész és csodálatraméltó ember, köztük gyermekkorunk,
fiatalkorunk ikonjai is mindennapos vendégeink lesznek.
Megható emlék a kávézóban Pege Aladár csodás játéka
éppúgy, mint Hobó Villon-estje, Bill és Póka Egon
klubkoncertjei vagy a számtalan Görög-est, kiállítások,
irodalmi estek. Megható, hogy azokon az utcákon, tereken
van/volt lehetőségem dolgozni kitelepüléseink alkalmával,
melyek egyik kedvenc olvasmányomban, Moldova: Szent
Imre-induló című kötetében is szerepelnek. Megható, hogy
annak az Újhegyi-tónak a partján kapok számtalanszor
megtisztelő feladatot, ahol 10 évesen gyerekes csínytevésből
első cigarettámat elszívtam. Kispesten születtem, Pestimrén
van az otthonom, de mindennapjaimat, az életemet Kőbányán
élem. Mit jelent számomra Kőbánya? Nagyon sokat!”

14

A Katona család kerületünk meghatározó dinasztiája közel
húsz éve. 2002-ben alapították meg a Chance 2002 Bt-t, és
kezdték el új felfogásban működtetni a KÖSZI-ben található
Kő Cafét. A jelenleg 16 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás
mára öt üzletet üzemeltet, a KÖSZI-ben található Kő Cafét,
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
büféjét, valamint három munkahelyi büfét a Richter Gedeon
Gyógyszergyárban.
A Kő Café kerületünk emblematikus helye, ahol nem csak a
kiváló ételek, nagy adagok és kedves kiszolgálás a jellemző,
hanem ez az a hely, ahol a kulináris élvezetek párosulnak a
képzőművészeti kiállításokkal, a műsoros estekkel.
Katona Csaba és felesége Krisztina hívták életre a „Kőbányai
Szabadtűzi Lovagok” csoportot, akikkel állandó résztvevői
több kerületi rendezvénynek is. Közreműködésükkel valósult
meg 2017-ben Gyermeknapon az akkor világrekordnak
számító 134 méter hosszú palacsintakígyó, valamint 2018-ban
a 24 órás palacsintasütés.

Katona Csaba és Családja részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – közel harminc
éves kerületi jelenlétük, közösségi szerepvállalásuk
elismeréseként – 158/2019. (IV. 18.) határozatával
Kőbányáért Díj elismerést adományozott.
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Nagy István
igazgató
Kocsis Sándor Sportközpont

„Egy élet Kőbányáért!”

TANULMÁNYOK
1978 • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola – testnevelésföldrajz szakos tanár
1978 • Testnevelési Főiskola – úszóedzői oklevél
1997 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – közoktatás-vezető szak
2007 • HEFOP projektvezetői oklevél
KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
1989 • Művelődési Miniszteri Dicséret
1989 • „A tanulóifjúság testi neveléséért” emlékplakett
2001 • Gróf Esterházy Miksa Emlékplakett
2004 • „A testnevelésben és diáksportban végzett
kimagasló munkásságért” aranyérem
2005 • A Budapesti Tornaszövetség aranyérme
2006 • Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottsága és
a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi
Karának Fair Play diplomája
2008 • Kőbánya Kiváló Diáksport Szervezője
2008 • Év Testnevelője emlékplakett
MUNKAHELYEK
1978-2004 • Sibrik Miklós Általános Iskola – testnevelő
tanár, 1997-től igazgatóhelyettes
2004-2008 • Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola – testnevelő tanár, igazgatóhelyettes
2008-2011 • Kőbányai Polgármesteri Hivatal –
sportreferens, főosztályvezető helyettes
2011-2014 • Kőbányai Sportközpont – megbízott igazgató,
létesítmény referens
2014-2015 • Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó
Központ – megbízott igazgató, igazgató
2015-től • Kocsis Sándor Sportközpont – igazgató
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Nagy István részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – a több, mint 40 éves
sportszakmai tevékenysége, kiváló szakmai tudása
elismeréseként – 158/2019. (IV. 18.) határozatával
Kőbányáért Díj elismerést adományozott.

KŐBÁNYA SZOLGÁLATÁÉRT
EMLÉKÉREM
Molnár Györgyné
kisgyermeknevelő
Kőbányai Manóvár Bölcsőde

„A szeretet mindenütt és mindig jelen van.”
TANULMÁNYOK
1963-1971 • Általános Iskola – Budapest X., Sibrik Miklós út 66-68.
1971-1973 • Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola
és Szakmunkásképző Intézet – növényolajipari szakmunkás
1975-1977 • Dolgozók Egészségügyi Szakiskolája –
csecsemő- és gyermekgondozó
1997-2000 • Batthyány-Strattmann László Egészségügyi
Szakközépiskola – érettségi
2001-2002 • Szentágothai János Egészségügyi Szakképző
Iskola – csecsemő- és kisgyermekgondozó
MUNKAHELYEK
1975-1985 • Bölcsőde – Budapest X. Halom utca –
csecsemő- és kisgyermekgondozó
1985-1994 • Otthoni bedolgozó
1994-2019 • Kőbányai Egyesített Bölcsődék – Manóvár
Bölcsőde – kisgyermeknevelő
Molnár Györgyné részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – több évtizedes, kiemelkedő
kisgyermeknevelői tevékenysége elismeréseként –
161/2019. (IV. 18.) határozatával Kőbánya
Szolgálatáért Emlékérmet adományozott.
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ELISMERŐ CÍMEK

KŐBÁNYA KIVÁLÓ KÖZÖSSÉGE
Koccintós
Hagyományőrző
Egyesület
Alapítás éve: 2013

„Büszkék vagyunk arra, hogy kőbányai lakosokként 15 éve
képviseljük a magyar néptáncot és népi kultúrát, terjesztjük,
népszerűsítjük értékeit – mindezt összetartó, egymást
támogató közösségként. Országhatáron belül és kívül,
táncolva és énekelve, nem csak Budapestet, hanem szűkebb
hazánkat, Kőbányát is képviseljük.”

A Koccintós Néptánccsoport 2004. október 5-én alakult
a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola kőbányai tagozatának
szülői csoportjaként. A néptáncot kedvelő és táncházas
szülők örömmel támogatták gyermekeik tánctanulását
a Tébláb AMI-ban, és kedvet kaptak ők is arra, hogy
táncoljanak. Az iskola lehetőséget biztosított számukra,
így Sturcz Anna néptáncoktató vezetésével megkezdték
próbáikat a KÖSZI-ben. A lelkes csapatból a közös próbák,
programok, az együtt töltött idő alatt igazi baráti közösség
alakult. A civil életben különböző területen dolgozó tagokat
a magyar néptánc és népi kultúra szeretete köti össze.
A rendszeres próbák mellett családi rendezvények, közös
utazások, edzőtáborok kovácsolják még szorosabbra
a kapcsolatot a tagok között. Rendszeres fellépéseiken
mutatják meg egyre bővülő tudástárukat, és már ők
is tartanak táncházakat az arra fogékony, a néptáncot
kedvelő közönség részére.
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A tánccsoportból megalakult 2013-ban a Koccintós
Hagyományőrző Egyesület.
Tevékenyégük az alábbiakat öleli fel:
• a néptánc és népzene helyi oktatása, a népi
hagyományok ápolása, hagyományőrző és más
kulturális rendezvények szervezése, a lakosság és ifjúság
népzenei és tánc, valamint egyéb hagyományokkal való
megismertetése, annak támogatása,
• a helyi kulturális örökség, a nemzeti kultúra, a nagy múltú
értékek megismertetése, ápolása,
• a kiemelkedő, tudományos szinten is eredményeket
felmutató, a népi kultúra és művelődés területén dolgozó
kutatók, néprajz és más tudósok tevékenységének
népszerűsítése,
• Magyarország földrajzának, irodalmának, történelmének
mélyebb megismertetése, a nemzettudat megalapozása
és erősítése, a nemzeti önismeret, hazaszeretet
elmélyítése,
• az ifjú nemzedék egészségre, hagyományok tiszteletére
és szeretetére való nevelése,
• a népi mesterségek, szokások megismertetése, kulturált
értéket teremtő és szerető szórakozás támogatása,
• más, hasonló tevékenységet végző szervezetekkel való
együttműködés, hazai és határon túli kapcsolatok építése,
ápolása.
Szívesen látják tagjaik között azokat, akik értékrendjüket
magukénak vallják, és fenti tevékenységüket szívesen
támogatják.
A Koccintós Hagyományőrző Egyesület rendszeres
fellépője a kerületi nagyrendezvényeknek. Felkészültségük,
mindig vidám, életigenlő fellépésük a közönség számára
felüdülést nyújt. Az általuk szervezett táncházak során
még azok is táncra perdülnek, akik addig sosem éreztek
késztetést arra, hogy részesei legyenek egy ilyen közös,
jó hangulatú mulatságnak, ahol még a magyar néptánc
alapjait is elsajátíthatják.
Elmaradhatatlan résztvevői a szüreti báloknak, visszatérő
fellépői a Kőbányai Kada Mihály, valamint a Kőbányai Szent
László Általános Iskola Szülői Báljának, a kerületi KatalinBálnak, törzsvendégek a Nemzetközi Tébláb Fesztiválon.
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Baráti kapcsolatban állnak Alap, Csemő, Gyál, Isaszeg, Litér,
Pálfa és Szalkszentmárton néptánccsoportjaival. Többször
képviselték már méltó módon hazánkat nemzetközi
néptáncfesztiválokon Csehországban, Erdélyben,
Görögországban, Németországban és Szlovéniában.

A Koccintós Hagyományőrző Egyesület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
– a magyar népzene, néptánc és folklór megőrzése,
a Kárpát-medence tánchagyományának ápolása,
valamint kiváló közösségi szerepvállalása
elismeréseként – 160/2019. (IV. 18.) határozatával
Kőbánya Kiváló Közössége elismerő címet
adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ
VÁLLALKOZÁSA

A kerekes székes vívópástok továbbfejlesztett változatai ma
már világversenyeken, olimpián kerülnek használatba.
A Pallagi Art Kft. munkáit számos helyen láthatjuk
Budapesten, például a Liszt Ferenc Repülőtéren, az M2, M3,
M4 metróvonalak állomásain, köztereken, pályaudvarokon,
plázákban.
A Pallagi Art Kft. részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – a több, mint
húsz éve a kerületben sikeresen működő vállalkozás
elismeréseként – 163/2019. (IV. 18.) határozatával
Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő címet
adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ KÖZÖSSÉGE
Bem József Bajtársi
Egyesület
Alapítás éve: 2008

Pallagi Art Kft.
Alapítás éve: 1996

A kőbányai – Ökrös utcai – székhelyű és telephelyű Pallagi
Art Kft. 1996-ban alakult meg. Alapító tulajdonosa Pallagi
Kende István, aki 1972-től a Kőbányai Szerszámkészítő
Szövetkezetben tanulta kitűnő mestereitől a
szemszárkészítő szakmát. A Pallagi Art Kft. fő tevékenysége
a fémmegmunkálás, dekorációs burkolóelemek tervezése,
gyártása. 2002-ben kerültek kapcsolatba a Törekvés
Sportegyesülettel, akik részére saját fejlesztésű, IWAS
licenc-szel rendelkező speciális kerekes-székes vívópástot
adományoztak.
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A Bem József Bajtársi Egyesület Kőbánya észak-nyugati
területén levő lakótelepi körülmények között működő civil
szervezet. Tagjainak száma meghaladja a százat.
Az Egyesület az egykori honvédségi lakótelepen
alapvetően a 2000 főt számláló közösség érdekében
tevékenykedik. Küldetése, hogy a környéken élő
honvédségi nyugdíjasok, és más fegyveres testületben
dolgozók közösségi életét szervezze. Felvállalja a telepen
élő lakóközösség közművelődési, kulturális, honvédelmi, a
hazafias és hagyományápoló, a környezettudatos élettel,
sport napokkal kapcsolatos rendezvényeinek szervezését,
így több nemzedék számára biztosítja a fizikai-mentális
állapot erősítését, a szellemi frissesség megőrzését,
valamint szinten tartását.
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A kulturális programok fő irányvonalát a Bem József
Bajtársi Egyesület felolvasó színházának havi rendszeres
programjai jelentik. A „Gondolatok a Könyvtárban”
sorozat jeles eseményei a könyvbemutatók valamint a
pódiumjátékok keretei között valósulnak meg.
Az Egyesület a telepen élő senior korosztályt segíti
elsősorban. Nyomon követi szociális helyzetüket, segíti
a hivatalos ügyek intézését az életkori sajátosságok
figyelembe vételével. Ezentúl támogatja a szekcióként
működő baba-mama klub által szervezett ünnepi,
kreatív, készségfejlesztő programokat, vetélkedőket,
szabadtéri rendezvényeket. Karitatív tevékenysége –
többek között – a Vöröskereszt részére adománygyűjtés,
valamint a rászorulók segélyezésének szervezésében
és végrehajtásában való közreműködés. 2012 óta tagja
a Kőbányai Idősügyi Tanácsnak. Széleskörű kapcsolatot
tart fenn a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével,
azon belül a Balassi Egyesülettel, a Zrínyi-Bolyai Nyugdíjas
Klubbal, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központtal, a Magyar Vöröskereszt Szervezetével,
a Havasi Gyopár Alapítvánnyal, a Bem József Általános
Iskolával, a Kőbányai Írók és Költők Egyesületével,
a WAT Magiszterek Védegyletével, a Bem József Kulturális
Egyesülettel, valamint a Magyar Honvédség Budapesti
Nyugállományúak Klubja tagozataival.
A Bem József Bajtársi Egyesület részére Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
– közösségépítő és megtartó tevékenysége
elismeréseként – 164/2019. (IV. 18.) határozatával
Kőbánya Kiváló Közössége elismerő címet
adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ
CUKRÁSZDÁJA
FagyiZó-Na Cukrászda
Megnyitás éve: 2014

„Kőbánya a meglepetések kerülete, példa lehet
bármelyik másik fővárosi kerület számára fejlődésben,
beruházásokban, és az élhető városrészek kialakítása
területén. Amióta megnyitottuk cukrászdánkat évről
évre jelentős fejlődést és korszerűsítő beruházásokat
tapasztaltunk a közvetlen környezetünkben is, többek között
a sétány felújítása, Óhegy park fejlesztése, új játszóterek a
gyerekek számára, kerékpár utak kialakítása, fejlesztése,
intézmények felújítása, korszerűsítése, stb… ”

A FagyiZó-Na Cukrászda az Újhegyi lakótelep szélén
nyitotta meg kapuit 2014-ben. Miután a tulajdonos
megtalálta az akkoriban szinte teljesen üresen álló
üzletsoron a kiadó üzlethelyiséget, két nap gondolkodás
után döntött: itt nyitják meg a cukrászdát. Az átalakítási
munkálatok alatt az arra járóktól nem sok bátorítást kaptak,
ám ez nem tántorította el őket: folytatták a munkát, hittek
magukban és az általuk kínált minőségben egyaránt. És
hittek a leendő fogyasztók ízlésében, igényességében,
abban, hogy a minőség számukra is fontos.
Az üzlet kialakításánál fontos volt a barátságos, hangulatos
környezet kialakítása, hogy a vendégek szívesen üljenek be
egy-egy sütemény, fagylalt, kávé elfogyasztására. Nyitás után
a közelben lakók gyorsan megkedvelték az ízletes fagylaltokat,
fagylalttortákat és a sütemény költeményeket, így nem csoda,
hogy rövid időn belül a lakótelep távolabbi sarkaiban is hírt
kaptak a cukrászdáról.

22

23

A FagyiZó-Na cukrásza, Tóth Ibolya Beatrix már két
alkalommal elnyerte az ország legjobb fagylaltjáért járó
elismerést, valamint több rangos versenyen is kiválóan
szerepelt. Manapság a vendégekért száll versenybe, hisz
hitvallása szerint a legfontosabb, hogy a cukrászdába
betérők elégedettek legyenek a kínálattal.
A megnyitás óta folyamatosan újdonságokkal lepik
meg a vásárlókat. Ügyelnek a fogyasztói szokásokra,
azok folyamatos változására, mint például a cukor- és
laktózmentes termékek árusítása.
A mindig magas minőség, a változatosság, a kedves,
udvarias kiszolgálás a záloga annak, hogy a megnyitás óta
eltelt öt év alatt már Budapest-szerte és azon túl is ismert
lett a FagyiZó-Na.

A FagyiZó-Na Cukrászda részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – a kiváló
minőségű cukrászati termékek, valamint a kedves,
udvarias kiszolgálás elismeréseként – 165/2019.
(IV. 18.) határozatával Kőbánya Kiváló Cukrászdája
elismerő címet adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ SZOCIÁLIS
SZAKEMBERE
Preszl Éva
szociológus, szakmai vezető
Életrevaló Karitatív Egyesület

„A jó közösség a leghatékonyabb védőfaktor minden egyén
és társadalom életében.”
TANULMÁNYOK
1971-1978 • Általános Iskola – Bikal
1978-1982 • Janus Pannonius Egészségügyi Szakközépiskola – Pécs
1986-1990 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskola – Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos
gyógypedagógus
1989-1993 • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola – általános
iskolai rajztanár
1993-1996 • ELTE – Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és
Továbbképző Központ – szociológus
2005 • ELTE – Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék –
Hajléktalan ellátás, szociális szakvizsga
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
2009 • BMSZKI – Szakmai műhely – Szociális munka az
Európai Unióban
2009 • Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő
Szervezetek Szövetsége – tárgyalástechnológiai képzés
2011 • BMSZKI – Családdinamikai alapismeretek
2010-2011 • BMSZKI –Szakmai műhely – angol nyelvű
szakirodalom feldolgozása
PUBLIKÁCIÓ, MEGJELENT KÖNYVEK
2004 • Révészek decemberi száma – Iparipark a hajléktalan
szállásokon? – tanulmány
2007 • Lengyel Krisztina-Preszl Éva: Térfogat – interjúkötet
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MUNKAHELYEK
1998-1983 • Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona – gondozó
1984-1986 • Egészségügyi Gyermekotthon – gyermekgondozó
1990-1991 • Prizma Általános Iskola és Óvoda –
gyógypedagógus, rajztanár
1991-1992 04. • Újpesti Családsegítő Szolgálat – családgondozó
1992. 04.-1992. 09. • Terézvárosi Családsegítő Szolgálat –
családgondozó
1992. 09.-1993.04. • Újpesti Családsegítő Szolgálat –
családgondozó
Twist Olivér Alapítvány – ügyeletes munkatárs éjszakai szállón
1993-1994 • Budapesti Módszertani Központ és Intézményei
(BMSZKI) – szociális munkás
1994-1998 • GYES, GYED
1998-2000 • BMSZKI – Átmeneti Szálló – szociális munkás
2000-2019 • BMSZKI – Átmeneti szálló – ellátási egységvezető
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
1999-től • Életrevaló Karitatív Egyesület – tag, elnökségi tag
2002-2013 között elnök
2013-tól szakmai vezető
2008-tól • Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – tag
2012-től • Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet –
Nemzeti Drogmegelőzési Iroda – egészségfejlesztési szakértő
2014 • Független Pedagógiai Intézet – oktató –
„Összefogás az áldozatokért” TÁMOP 5.6.1.C-11/2.2011-0033
projektmenedzsment tréning
2014-2015 • Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet –
Drogmegelőzési Iroda – programvezető a „Legyen más a
szenvedélyed” TÁMOP 5.2.913/1-2014-0001 			
európai uniós projekt alkotói pályázata

Preszl Éva részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – a nehéz sorsú kőbányai
családoknak, fiataloknak, gyermekeknek nyújtott
áldozatos, magas szakmai színvonalon végzett
munkája elismeréseként – 166/2019. (IV. 18.)
határozatával Kőbánya Kiváló Szociális Szakembere
elismerő címet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ
FESTŐMŰVÉSZE
Sáfár Pál
festőművész

„A dolgok sokfélesége a teremtett világ végtelenségéről
szóló üzenet. A szépsége pedig a Teremtő szeretetéből jövő
ajándék. Örülök, amikor képemre nézve felkiált valaki:
Ez ilyen szép?! Eddig észre sem vettem!”
TANULMÁNYOK
1955-1963 • Bezerédi István Általános Fiúiskola
1963-1967 • Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola
1969-1973 • Magyar Képzőművészeti Főiskola – Bernáth
Aurél festőosztálya
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
1973-1974 • Magyar Képzőművészeti Főiskola – Iván Szilárd
mesterképzés
1978-1979 • Vence, Károlyi Alapítvány
1982 • Moszkva
1990, 1991, 1994, 2010 • Cote d’Azure
1990, 1991, 1994 • Németország
TÁRSASÁGI TAGSÁG
1974-től • Magyar Művészeti Alap
2016-tól • Gyulai Nyári Művésztelepi Egyesület
2018-tól • Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete
MUNKAHELYEK
1963-1967 • Iparművészeti Múzeum – Műtárgymásoló
Osztály – formakészítő
1997-2008 • Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága –
régészeti rajzoló
2009-2010 • Magyar Nemzeti Múzeum – régészeti rajzoló
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Sáfár Pál részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – festőművészeti
alkotómunkája elismeréseként – 167/2019. (IV. 18.)
határozatával Kőbánya Kiváló Festőművésze elismerő
címet adományozott.

Folyamatosan • a csecsemő- és gyermekgyógyászati
szakvizsgához kötött továbbképzések
2003-2015 között • az ELTE és a SOTE által szervezett jogi és
egészségügyi tanfolyamok
2017, 2019 • a PPKE ÁJK által szervezett továbbképzések

ÁGAZATI ELISMERÉSEK
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

PUBLIKÁCIÓK
1980 és 1981 között • az Annales Immunologiae Hungaricae
folyóiratban társszerzője több immunológiai publikációnak

BERECZKY ENDRE-DÍJ
Dr. Rajháthy Beatrix
gyermekorvos
Újhegyi Gyermekorvosi Rendelő

Az ember kötelessége csak ott ér véget,
ahol a lehetetlen kezdődik. /Louis Pasteur/
„Egész életemben arra törekedtem, hogy a gyermekek
egészsége érdekében, a fertőzések és fertőző betegségek
megelőzésére mindazt megtegyem, ami nem lehetetlen.”
TANULMÁNYOK
1960-1968 • Bokányi Dezső Általános Iskola – Budapest
XVIII. kerület
1968-1972 • Steinmetz Miklós Gimnázium
1972-1978 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem –
Általános Orvosi Kar – általános orvos
1981 • Klinikai laboratórium szakvizsga
1985 • Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga
2005-2010 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Állam és
Jogtudományi Kar – jogász
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
2010-ig • a klinikai laboratórium szakvizsgához kötött
továbbképzések
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TÁRSASÁGI TAGSÁG
1979-1984 • Magyar Mikrobiológiai Társaság
1988-tól • Magyar Orvosi Kamara
MUNKAHELYEK
1978-1981 • Humán Oltóanyagtermelő- és Kutató Intézet –
tudományos segédmunkatárs
1981-1984 • Fehérgyarmati Kórház Csecsemő- és
Gyermekosztály – segédorvos
Kórházi Laboratórium – laboratóriumi szakorvos
1984-1988 • Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi
Intézet – tudományos munkatárs
Országos Közegészségügyi Intézet – tudományos főmunkatárs
1988-tól • Újhegyi Gyermekorvosi Rendelő - gyermekorvos
Dr. Rajháthy Beatrix részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő
szakmai tudása, elhivatottsága, példamutató emberi
magatartása elismeréseként – 168/2019. (IV. 18.)
határozatával Bereczky Endre-díjat adományozott.

Dr. Szabó Endre
családorvos
Zsivaj utcai Felnőtt Háziorvosi
Rendelő

„Minden kitüntetés a közösség megbecsülését fejezi ki. Különösen
fontos, hogy az átadás Szent László király ünnepén történik, mert
ez a Nemzetnek is az ünnepe, hiszen a nagy királyt követve mi is
szeretnénk népünkért, jelen esetben a kőbányai lakosságért tenni.”
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TANULMÁNYOK
1973-1981 • Általános Iskola
1981-1985 • Kaffka Margit Gimnázium
1985-1991 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem –
általános orvos
1996 • Belgyógyász szakvizsga
2000 • Családorvosi szakvizsga
2008 • Gasztroenterológiai szakvizsga
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
1995 • Bécs – endoszkópos képzés
PUBLIKÁCIÓK, MEGJELENT KÖNYVEK
2002-2018 • Számos újságcikk és könyv fejezete
családvédelmi témakörben
MINŐSÍTÉSEK
2018 • Főorvos
TÁRSASÁGI TAGSÁG
1991-től • Magyar Orvosi Kamara
1994 • Nagycsaládosok Országos Egyesülete
KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
2010 • Magyar Köztársaság Lovagkeresztje
2015 • Pro Família Díj – Emberi Erőforrások Minisztériuma
MUNKAHELYEK
1991-től • Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház –
Gasztroenterológia
1997-től • Zsivaj utcai Háziorvosi Rendelő – családorvos
2015-től • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – oktató

Dr. Szabó Endre részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő
szakmai tudása, elhivatottsága, példamutató emberi
magatartása elismeréseként – 169/2019. (IV. 18.)
határozatával Bereczky Endre-díj elismerést
adományozott.
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WÁGNER VIKTÓRIA-DÍJ
Almási Erika
oktatóvédőnő
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató
Központ

„Gyermekekkel akartam foglalkozni, és már a gimnázium
alatt eldöntöttem, hogy védőnő leszek. A diploma
megszerzését követően 15 évig a XIV. kerületben dolgoztam
védőnőként. Várandós édesanyák, kisgyermekes
családok mellett óvodai és általános iskolai munkát is
végeztem. Családsegítő végzettségem tökéletesen kiegészíti
alapvégzettségemet. 2006-tól dolgozom Kőbányán
iskolavédőnőként. Nem könnyű feladat, de szeretem ezt
a munkakört, ahogyan Kőbányát is. Pályám során sokat
tanultam elhivatott, nagy tudású védőnőktől, ma már én
adom át megszerzett tudásomat, szakmai tapasztalatomat
a védőnőhallgatóknak, és az ifjú kollegáknak.”

TANULMÁNYOK
1984-1988 • Kossuth Lajos Gimnázium – Mosonmagyaróvár
1988-1991 • Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi
Főiskolai Kar – védőnő
1993-1996 • Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola –
családsegítő szakosító oklevél
TÁRSASÁGI TAGSÁG
1991-től • Magyar Védőnők Egyesülete
MUNKAHELYEK
1991-2006 • Zuglói Egészségügyi Szolgálat – területi védőnő
2006-tól • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ –
védőnő, 2015-től oktatóvédőnő

Almási Erika részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – a kerületi védőnői
ellátásban végzett magas szakmai színvonalú munkája
elismeréseként – 170/2019. (IV. 18.) határozatával
Wágner Viktória-díj elismerést adományozott.
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ÉV ÁPOLÓJA DÍJ

Szklenárné Simon Ildikó
asszisztens
Zsivaj utcai Felnőtt Háziorvosi
Rendelő

Balog Árpád Attiláné
asszisztens
Újhegyi Gyermekorvosi Rendelő
Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket,
nagy szeretettel. /Teréz anya/
„Szeretem az embereket, s boldoggá tesz, ha az életük
részévé válhatok, örömükben, bánatukban osztozhatok
és betegségük során segítségükre lehetek.”
TANULMÁNYOK
1971-1979 • Viszneki Általános Iskola
1979-1982 • Vámos Ilona Egészségügyi Szakiskola –
Budapest – általános asszisztens, általános ápoló
1994-1998 • Hunyadi Mátyás Gimnázium esti tagozat
2001-2003 • Szentágothai János Egészségügyi Szakképző
Iskola – csecsemő-, gyermek szakápoló
MUNKAHELYEK
1982-1983 • Bugát Pál Kórház – Gyöngyös – ápolónő –
Sebészet
1983-1984 • Sztehlo Gábor Gyermekotthon – gondozónő
1984-2000 • Erzsébet Kórház – ápolónő – Kardiológiai
Intenzív
2000-től • Újhegyi Gyermekorvosi Rendelő –
gyermekorvosi asszisztens
2000–2006 • Gothssegen György Országos Kardiológiai
Intézet – szakápoló – Gyermekosztály
2017-től • Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet –
szakápoló – Újszülött Osztály

Balog Árpád Attiláné részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – a kerületi
egészségügyi alapellátásban végzett kimagasló
szakmai munkája elismeréseként – 171/2019. (IV. 18.)
határozatával Év Ápolója Díj elismerést adományozott.
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TANULMÁNYOK
1974-1982 • Vörösmarty Mihály Ének-zenei Általános Iskola
1982-1986 • Semmelweis Ignác Szakközépiskola – érettségi,
általános ápoló
1986-1987 • Dolgozók Egészségügyi Szakiskolája –
gyermekápoló
2003 • Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzőiskola és
Gimnázium – körzeti ápolónő
2004 • Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzőiskola és
Gimnázium – klinikai szakápoló
		
MUNKAHELYEK
1986-2002 • Szent László Kórház Gyermekosztály
2002-től • Zsivaj utcai Családorvosi Rendelő – asszisztens

Szklenárné Simon Ildikó részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – a kerületi
egészségügyi alapellátásban végzett kimagasló
szakmai munkája elismeréseként – 172/2019. (IV. 18.)
határozatával Év Ápolója Díj elismerést adományozott.
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ÁGAZATI ELISMERÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI ÁGAZAT

ROTTENBILLER-DÍJ
Ehrenberger Krisztina
főosztályvezető
Kőbányai Polgármesteri Hivatal

„2006 óta dolgozom Kőbányán, először a Népjóléti Iroda, majd
több átszervezés után jelenleg a Humánszolgáltatási Főosztály
vezetőjeként. Az elmúlt 13 évben megismertem Kőbányát, sok
szállal kötődöm ide, otthon érzem magam a kerületben. Bár
nem itt élek, de napjaim nagy részét itt töltöm, itt intézzük
személyes ügyeinket, lányunk is ide járt bölcsődébe, óvodába, és
most az iskola padjait is itt koptatja.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan munkatársakkal
dolgozom együtt, akikkel kölcsönösen segítjük, tiszteljük
egymást. Hiszem, hogy a kitűzött célokat csak közösen érhetjük
el, így a mostani elismerésem mögött ők is ott állnak.”

TANULMÁNYOK
1982-1990 • Bakonycsernyei Általános Iskola
1990-1994 • Tóparti Gimnázium – Székesfehérvár
1995-1997 • EUROSZOLG Oktatási Bt. – felsőfokú
gyógypedagógiai asszisztens
1996-1999 • Benedek Elek Pedagógiai Főiskola –
szociálpedagógus
2004 • Wesley János Lelkészképző Főiskola – szociális
szakvizsga – gyermekjóléti alapellátások
2002-2005 • Budapesti Corvinus Egyetem –
Államigazgatási Főiskolai Kar – igazgatásszervező
2007 • Középmagyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal – közigazgatási szakvizsga
2008-2011 • Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Kar – közigazgatási menedzser
1994 • Állami Nyelvvizsga Bizottság – német középfokú
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MUNKAHELYEK
1994-1997 • ÁMK Általános Iskola – Csákberény – pedagógus
1997 • Ádám Zsigmond Gyermekváros – Soponya
1997-2001 • Arany János Általános Iskola és Speciális
Szakiskola – Székesfehérvár – pedagógus
2002 • Egymást Segítő Egyesület – Pécel
2002-2006 • Budapest XIII. ker. Önkormányzat Prevenciós
Központ, Gyermekjóléti Központ – családgondozó, 2005től csoportvezető
2006. 11-től 2007. 01-ig • Kőbányai Polgármesteri Hivatal –
szociálpolitikai referens
2007. 01. 01-től • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – főosztályvezető

Ehrenberger Krisztina részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – kimagasló szakmai tudása,
példaértékű munkavégzése és emberi magatartása
elismeréseként – 173/2019. (IV. 18.) határozatával
Rottenbiller-díj elismerést adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK
KULTURÁLIS ÁGAZAT

MANNINGER MIKLÓS-DÍJ
Könyves-Tóth Mihály
trombitaművész
Magyar Állami Operaház

„A zenére nem szabad munkaként tekinteni és szívből kell
jönnie – én is erre törekszem. Ebben segít kifejezetten sokat
nekem a kőbányai Tutta Forza Zenekar
és a kőbányai közönség, akik mindig nagy élvezettel
hallgatják koncertjeinket. Remélem, hogy az elkövetkezendő
években még számtalanszor szórakoztathatom
a hallgatóságot kedves barátaimmal együtt.”
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1997-2003 • Kápolna téri Általános Iskola
2003-2004 • Vajda János Újreál Gimnázium
2004-2005 • Deák Ferenc Gimnázium
2005-2009 • Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola –
tanár: ifj. Kovács Kálmán
2009-2015 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – tanár:
Kirsch János
1999-2005 • Kőbányai Zeneiskola – tanár: Bakó Rolland
MESTERKURZUSOK
2006 • Boldóczki Gábor
2007, 2010, 2012 • Tarkövi Gábor
2012 • Velenczei Tamás
2014 • Jeroen Berwaerts
KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
2017/18 • Magyar Állami Operaház – Az évad zenekari
művésze
2018 • Junior Príma Díj
MUNKAHELYEK
2012-től • Magyar Állami Operaház tagja, 2016-tól első
trombitás
ZENEKARI TAGSÁG
2005-től • Tutta Forza Zenekar
2009-2012 • Die Eber Kapelle, másnéven Mányi Sramli
Zenekar
Több neves magyar zenekar – Budapesti Fesztiválzenekar,
MÁV Szimfonikusok, Magyar Rádió Zenekara, Concerto
Budapest – segítő muzsikusa
SZÓLÓKONCERTEK
Trebon, Luhatovise, Zlin, München
VERSENYEREDMÉNYEK − A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL
2010 • Debreceni Országos Trombitaverseny – második
helyezés
2011 • Budapesti Országos Trombitaverseny – harmadik
helyezés
2012 • Ulmi Nemzetközi Trombitaverseny – első helyezés,
Artisjus-díj
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2013 • Budapesti Országos Trombitaverseny − első helyezés
2016 • Prágai Tavasz Nemzetközi Trombitaverseny –
második helyezés
2018 • ARD Nemzetközi Trombitaverseny – második
helyezés, közönség díj, legjobban előadott kortárs mű díja

Könyves-Tóth Mihály részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő
színvonalú zeneművészeti tevékenysége
elismeréseként – 174/2019. (IV. 18.) határozatával
Manninger Miklós-díj elismerést adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK
OKTATÁSI ÁGAZAT

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ
Ésikné Spáczay
Zsuzsanna
óvodapedagógus
Kőbányai Csodafa Óvoda

„Ami erre a pályára vitt, az a szeretet. Csak gyermekek közé
kell menni, figyelni rájuk, meghallgatni őket, törődni,
játszani velük őszinte szeretettel, tisztelettel... Megéri.”

TANULMÁNYOK
1967-1975 • Martos Flóra Általános Iskola
1975-1979 • Hajnóczy József Óvónőképző Szakközépiskola –
Tiszaföldvár – óvodapedagógus
1980-1982 • Szarvasi Óvóképző Főiskola –
óvodapedagógus
2014-2017 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola – szakvizsgázott
pedagógus drámapedagógia szakterület
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TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
1997-2000 • Számítástechnikai szoftver üzemeltető
2000-2001 • Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés
2001-2002 • Kompetencia alapú programcsomag
alkalmazása – óvodai programcsomag
2002 • Sindelar-Zsoldos program – 1. tanfolyam
2004-2007 • Szenzoros integrációs képzés terápiája
2009 • Korszerű óvodai programcsomag
2011 • Drámapedagógia, mint óvodai módszertani együttes
2012 • Ovi-foci, ovi sportképzés
2012 • Gyengénlátók Iskolája – Egységes Gyógypedagógiaii
Módszertani Intézménye – továbbképzés
2014-2017 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola –
drámapedagógiai területen végzett pedagógusok részére
szakvizsgára felkészítő továbbképző szak
MINŐSÍTÉSEK
2016 • Pedagógus II.
MUNKAHELYEK
1979-1982 • Üzemi Óvoda – Martfű – Tisza Cipőgyár –
óvodapedagógus
1982-1994 • Napköziotthonos Óvoda – Budapest XIII.
kerület – óvodapedagógus
1994-től • Kőbányai Csodafa Óvoda – óvodapedagógus

Ésikné Spáczay Zsuzsanna részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – az oktatásban
kiemelkedő szakmai tudással végzett munkája és
példaértékű emberi magatartása elismeréseként
– 175/2019. (IV. 18.) határozatával Sajó Sándor-díj
elismerést adományozott.

Juhász Tamás
pedagógus
Kőbányai Szent László Gimnázium

„Egyre nagyobb hangsúlyt kap a mindennapi életünkben
is környezetünk védelme, a környezet-tudatos életforma
népszerűsítése, elterjesztése. Ez nem csak a szakemberek,
hanem mindannyiunk fontos feladata. Eredményesen ezt
csak akkor tudjuk megtenni, ha ismerjük és értjük világunk
működésének törvényeit, szabályait. Ezért is nagyon fontos
a természettudományos tárgyak tanítása. Nagy hiba lenne
a reáltárgyakra szánt időt tovább csökkenteni, ellenkezőleg,
több időt kell biztosítani a tanulóknak a felfedezésre,
a kísérletezésre, a valóságban végbemenő folyamatok
megfigyelésére, leírására és értelmezésére. Olyan jól
hasznosítható elméleti ismereteket kell diákjainknak átadni,
olyan képességeket – divatos szóval kompetenciákat – kell
bennük kialakítani, hogy megértsék világunk változásait,
fel tudják tárni a változások okait és képesek legyenek majd
a negatív folyamatok megfékezésére, visszafordítására.
Akkor remélhetjük, hogy unokáinknak is megmarad a Föld
olyan állapotban, ahogy mi nagyszüleinktől, szüleinktől
megörököltük.”

TANULMÁNYOK
1961-1969 • Szemere Pál Általános Iskola – Pécel
1969-1973 • Fürst Sándor Gimnázium – Budapest
1974-1979 • ELTE – Természettudományi Kar – matematikafizika szakos tanár
2002-2004 • Szegedi Tudományegyetem –
Bölcsészettudományi Kar – Pedagógus szakvizsga –
értékelési szakértő
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
1994 • Eindhoven – Phare program – projekt oktatási
módszer tanulmányozása
PUBLIKÁCIÓ
1994 • Laboratóriumi felfedezések fizikából 9. és 11.
évfolyam számára – mérési munkafüzet – tanári segédletek
a mérési munkafüzethez
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KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
1988 • Miniszteri dicséret – művelődési miniszter
MUNKAHELYEK
1979-1983 • Ráday Pál Gimnázium – Pécel – matematikafizika szakos tanár
1983-tól • Kőbányai Szent László Gimnázium – matematikafizika szakos tanár, 1992-től általános igazgatóhelyettes

Juhász Tamás részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő
szakmai tudással végzett munkája és példaértékű
emberi magatartása elismeréseként – 176/2019. (IV. 18.)
határozatával Sajó Sándor-díj elismerést
adományozott.

Kovács Ferenc
igazgató
Kőbányai Keresztury Dezső Általános
Iskola

„Pedagógusnak lenni: hivatás.
Vezetőnek lenni: megtiszteltetés.
Kőbányán pedagógusnak és vezetőnek lenni: kiváltság volt.”

TANULMÁNYOK
1973-1981 • Nagyberki Általános Iskola
1981-1985 • Kaposvári Gépészeti Szakközépiskola
1985-1988 • Kaposvári Tanítóképző Főiskola
1992-1994 • Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola –
történelem szakos tanár
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
2001-2002 • Pilisborosjenő – oktatás informatikus
2005-2006 • BME – közoktatás vezető
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TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2016-2019 • Kőbányai Igazgatók Munkaközössége –
munkaközösség vezető
MUNKAHELYEK
1988-1990 • Nagyberki Községi Tanács – Művelődési
Otthon – igazgató
1990-től • Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola –
tanító, történelemszakos tanár, 2008-tól igazgató
Kovács Ferenc részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő szakmai tudással
végzett munkája és példaértékű emberi magatartása
elismeréseként – 177/2019. (IV. 18.) határozatával
Sajó Sándor-díj elismerést adományozott.

Rédl Andrea
pedagógus
Kőbányai Keresztury Dezső Általános
Iskola

„Gimnazista koromban nem akartam pedagógus lenni.
Világot akartam váltani. Íróként, színészként mindenkit
elkápráztatni. Nem kényszerből kerültem a tanári pályára,
hanem minden jóakaróm szándéka ellenére.
Soha nem bántam meg, egyetlen percre sem.
Ma már a tanítványaim próbálkoznak világmegváltással,
s szívből szorítok nekik.
Amit én szerettem volna, az megvalósult. Itt. Kőbányán.”

TANULMÁNYOK
1971-1975 • Kossuth Lajos Gimnázium
1975-1978 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – pedagógiatestnevelés szakkollégium
1981-1983 • Bessenyei György Tanárképző Főiskola –
magyar szakos általános iskolai tanár
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1984-1987 • ELTE Bölcsészettudományi Kar – magyar nyelv
és irodalom szakos középiskolai tanár
2000-2003 • ELTE Bölcsészettudományi Kar – német
szakos nyelvtanár
2003-2005 • ELTE Bölcsészettudományi Kar – német nyelv
és irodalom szakos bölcsész és tanár
TOVÁBBKÉPZÉSEK
Irodalomesztétika, színházesztétika, drámapedagógia,
C kategóriás színházrendező
MINŐSÍTÉSEK
2017 • Pedagógus ll. minősítő vizsga
MUNKAHELYEK
1978-tól • Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola –
magyar-német szakos tanár

Rédl Andrea részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő szakmai
tudással végzett munkája és példaértékű emberi
magatartása elismeréseként – 178/2019. (IV. 18.)
határozatával Sajó Sándor-díj elismerést
adományozott.

Szőkéné Magyar
Erzsébet
pedagógus
Kőbányai Harmat Általános Iskola

„Tanítok, tehát fontos vagyok”
TANULMÁNYOK
1967-1975 • Nagyatádi Állami Általános Iskola
1975-1979 • Munkácsy Mihály Gimnázium – Kaposvár
1981-1983 • Testnevelési Főiskola – atléta edző
1984-1989 • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola – biológiatechnika szakos tanár
1998-2000 • Budapesti Gazdasági Főiskola –
háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
TOVÁBBKÉPZÉSEK , TANULMÁNYUTAK
2008 • Nem szakrendszerű oktatás az általános iskola ötödik
és hatodik évfolyamán SDT keretrendszerének, adatbázisának
kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában
2011 • Pszichofitness
2013 • Tehetséges gyerek a családban és az iskolában
2014 • Felkészítés a természettudományos laboratóriumok
működéséhez szükséges oktatástechnikai eszközök használatára
2015 • Baraka önismereti továbbképző tanfolyam
2016 • Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány – továbbképző
tanfolyam
2016 • MindLab tanfolyam
MINŐSÍTÉSEK
2017 • Pedagógus ll. minősítő vizsga
MUNKAHELYEK
1983-tól • Kőbányai Harmat Általános Iskola – biológiatechnika szakos pedagógus

Szőkéné Magyar Erzsébet részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő
szakmai tudással végzett munkája és példaértékű
emberi magatartása elismeréseként – 179/2019. (IV. 18.)
határozatával Sajó Sándor-díj elismerést adományozott.
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Túri Sándorné
óvodapedagógus
Kőbányai Aprók Háza Óvoda

KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRS
Kovács Dóra

„Akkor lesz boldog a gyerek, ha szereted,
és ebbe beletartozik, hogy azt is szereted benne,
amiben más, mint te.” /Mérő László/
TANULMÁNYOK
1970-1978 • Általános Iskola − Budapest IX.
1978-1980 • Bem József Óvónőképző Szakközépiskola –
óvodapedagógus
1995-1998 • Budapesti Tanítóképző Főiskola –
Óvodapedagógus szak – óvodapedagógus
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
2001 • Pedagógusok kommunikációs tréningje
2001 • Életvezetési ismeretek és készségek
2007 • Drámapedagógiai módszerek
2007 • Kompetencia alapú programcsomag
2016 • Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai és
pszichológiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai
2017 • Agressziókezelés és mediáció a köznevelési
intézményekben
2018 • Boldogságórák elméletének és módszertanának
elsajátítása
MINŐSÍTÉSEK
2016 • Pedagógus II.

pedagógus
Kőbányai Janikovszky Éva
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

TANULMÁNYOK
1997-2005 • Csapókerti Általános Iskola – Debrecen
2005-2009 • Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola
és Szakiskola –Debrecen
2013-2016 • ELTE – Bölcsészettudományi Kar – angoltanár,
magyar, mint idegennyelvi tanár
2014-2019 • ELTE – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar –
gyógypedagógus
MUNKAHELYEK
2016-tól • Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola – angoltanár

Kovács Dóra részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat − kiemelkedő szakmai
tudással végzett munkája és példaértékű emberi
magatartása elismeréseként − 182/2019. (IV. 18.)
határozatával Kiváló Pályakezdő Munkatárs
elismerést adományozott.

MUNKAHELYEK
1982-1986 • Budapest IX., Napfény utcai Óvoda –
óvodapedagógus
1986-tól • Kőbányai Aprók Háza Óvoda − óvodapedagógus
Túri Sándorné részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő szakmai tudással
végzett munkája és példaértékű emberi magatartása
elismeréseként – 180/2019. (IV. 18.) határozatával
Sajó Sándor-díj elismerést adományozott.
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Szabó Rebeka
óvodapedagógus
Kőbányai Aprók Háza Óvoda

ÁGAZATI ELISMERÉSEK
SZOCIÁLIS ÁGAZAT

SOOS GÉZA-DÍJ
„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással,
a jó kedvre jó kedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.”

Varga Éva Katalin
szakmai egységvezető
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató
Központ

TANULMÁNYOK
2012-2015 • Debreceni Egyetem – Gyermeknevelési és
Felnőttképzési Kar – óvodapedagógus
TANULMÁNYUTAK
2013 • Nemzeti Tehetség Program – Románia, Tasnád
2014 • Tehetséggondozó tábor – Románia, Gencs
PUBLIKÁCIÓK
2015 • Roma gyermekek nevelése és segítése kötetben
– Az óvodapedagógus és a roma családok bizalmi
kapcsolata című tanulmány
KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
2014-2015 • Köztársasági ösztöndíj
2014-2015 • Rózsa Bíborka Alapítványi Verseny résztvevője
2015 • XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
– III. helyezés
MUNKAHELYEK
2015-től • Kőbányai Aprók Háza Óvoda – óvodapedagógus

Szabó Rebeka részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő szakmai
tudással végzett munkája és példaértékű emberi
magatartása elismeréseként – 183/2019. (IV. 18.)
határozatával Kiváló Pályakezdő Munkatárs
elismerést adományozott.
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„Az idősellátásban dolgozóknak:
Hivatásunk segítő kezet nyújtani az időseknek
a megváltozott életszakasz elfogadásában,
feldolgozásában, megmutatni, hogy van még jó és szép,
támaszt nyújtani a mindennapok boldog megértésében.”

TANULMÁNYOK
1962-1970 • Budapest XII. kerületi Csaba utcai Általános
Iskola
1970-1972 • Gép- és Gyorsíró Iskola – gép- és gyorsíró
1983-1987 • Dolgozók Gimnáziuma – érettségi
1994-1998 • Wesley János Lelkészképző Főiskola – szociális
munkás
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
1999 • Nonprofit Humánszolgáltatók Országos Szövetsége
– Akciókutatás az idősgondozásban
2001 • Wesley János Lelkészképző Főiskola – Szociális
munka cigányokkal
2001 • Budapesti Szociális Forrásközpont – szakmai
tanácskozás
2004 • Magyar Szupervízorok Társasága –
személyiségfejlesztő foglalkozás
2005 • TIT Pannon Egyesülete – szakmai tanácskozás
2005 • ÉFOÉSZ V. kerületi Támogató Szolgálata – országos
szakmai konferencia
2007 • Salgótarjáni Képzési Központ – Támogatószolgálat
vezetőképzés
47

2008 • Kun László Középiskola és Szakiskola – Szociális
szakember képzés
2011 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Demens betegek
szociális ellátásának kihívásai
2011 • Magyar Szupervízorok és Szupervízor-coachok
Társasága – személyiségfejlesztő foglalkozás
KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
2010 • „A kőbányai idősekkel szemben tanúsított
példamutató munkájáért” kitüntető oklevél – Kőbányai
Önkormányzat
MUNKAHELYEK			
1987-1998 • XII. kerületi Önkormányzat – szociális gondozó
1998-1999 • XII. kerületi Önkormányzat – szociális munkás
1999-2005 • 3-as számú Gondozási Központ – Kőbánya –
vezető
2005-2011 • Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. –
támogatószolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– vezető
2011-től • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ –
szakmai egységvezető

Varga Éva Katalin részére Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő szakmai
munkavégzése és példaértékű emberi magatartása
elismeréseként – 184/2019. (IV. 18.) határozatával
Soos Géza-díj elismerést adományozott.

STRÓBL MÁRIA-DÍJ
Kissné Turai Fatime
kisgyermeknevelő
Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde

„Amire a gyereknek szüksége van az a Szeretet”

TANULMÁNYOK
1979-1987 • Kőbányai Harmat Általános Iskola
1987-1991 • Semmelweis Ignác Egészségügyi
Szakközépiskola – Budapest – általános ápoló és asszisztens
1993-1993 • Vas utcai Egészségügyi Szakközépiskola –
kisgyermeknevelő
2004 • Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola –
másodfokú szakosító
TOVÁBBKÉPZÉSEK, KURZUSOK, TANULMÁNYUTAK
2009 • Személyiségfejlesztő tanfolyam
2012 • A bábjáték, mint a nevelés egyik leghatékonyabb
eszköze
2014 • Bölcsődetörténet – szakmai műhely
2015 • Családi védőfaktorok alkalmazása a gyakorlatban
SZAKMAI ÉLETÚT
1991-2011 • Kőbányai Cseperedők Bölcsőde –
kisgyermeknevelő
2011-től • Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde –
kisgyermeknevelő

Kissné Turai Fatime részére Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő
szakmai munkavégzése és példaértékű emberi
magatartása elismeréseként – 185/2019. (IV. 18.)
határozatával Stróbl Mária-díj elismerést
adományozott.
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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.

KITÜNTETETÉSEK

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.
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KŐBÁNYÁÉRT DÍJ
KŐBÁNYÁÉRT DÍJ annak adományozható, aki Kőbánya
érdekében maradandó, jelentős tevékenységet folytatott.

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
teljesítményt nyújt az egészségügy, egészséges életmód,
a gazdaság, gyermek- és ifjúságvédelem, irodalom,
képzőművészet, környezetvédelem, közbiztonság,
közművelődés, kultúra, oktatás, sport, szociális
gondoskodás vagy a zene területén.
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ÁGAZATI ELISMERÉSEK
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

BERECZKY 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.
BERECZKY 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.
53

ÉV ÁPOLÓJA DÍJ

KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS
ÁGAZAT

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.

MANNINGER MIKLÓS-DÍJ

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.
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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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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 1932ben 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.
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Humanista, életét a hit, hitvallás,
munka, áldozatvállalás, a társadalom
és a haza szolgálata töltötte ki.
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 csecsemőés 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.
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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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