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KEDVES KŐBÁNYAIAK!

Ha egy év késéssel is, de idén július végétől ismét hősök 
születésének lehetünk szemtanúi. Ahogy 1988-ban, amikor 
egy alig tizennégy éves úszó, Egerszegi Krisztina elindult 
a Kőér utcából, hogy Szöulban elfoglalja az őt megillető 
trónt. Vagy 1996-ban, amikor kerületünk ökölvívója, Kovács 
István Atlantában felért a csúcsra. A tokiói olimpián nekünk, 
kőbányaiaknak újra megadatik, hogy duplán szurkoljunk. 
Szorítunk természetesen minden magyar versenyzőért. 

És amikor eljön az idő, szorítunk a “mieink között a 
sajátjainkért”, a kőbányai olimpikonokért. Mi, kívülállók 
egy-egy győzelemből csak annyit érzékelünk, hogy a 
nyertesnek minden összejött a döntő pillanatban. Diadala 
elfedi a napi robotot, a testet-lelket gyötrő erőfeszítést. 
Mi csak annyit látunk, hogy valaki hőssé válik a páston, 
a medencében vagy az evezőspályán. És mi ezekben a 
hősökben olimpiáról olimpiára a haza bajnokait ünnepeljük.

A koronavírus-járvány alatt ha lehet, még inkább 
megtanultuk tisztelni a mindennapokban nyújtott 
rendkívüli teljesítményt is. Mert rendkívüli 
teljesítmény, ha a kórházban az orvos és az ápoló 
nyeri a versenyfutást az idővel, ha a pedagógus egy 
hétvége alatt áll át a digitális oktatásra, vagy az, 
amikor a szociális munkás idősek százainak viszi 
házhoz az ebédet, a gyógyszert, a gondoskodást. Az 
ő erőfeszítéseikből a kívülálló csak annyit érzékel, 
hogy javulnak a járványügyi mutatók, hogy a gyermek 
halad a tanulmányaival, hogy a rászorulókat az 
önkormányzat nem hagyja magára.

Ebben a kiadványban egytől egyig olyan emberek 
szerepelnek, akik rendkívüli teljesítményt nyújtanak a 
maguk választotta hivatás gyakorlása, vagy a rájuk bízott 
feladat elvégzése közben. Ha figyelünk rájuk, szemtanúi 
lehetünk annak, ahogy újra és újra hőssé válnak a 
hétköznapokban.
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Ezért méltók mindannyian Szent László örökségéhez, akit 
az utókor ma is úgy nevez, hogy athleta patriae. Vagyis a 
haza bajnoka.
 
Hálás köszönet érte,
valamennyiüknek! 

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

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. 

A 2021. évben hatodik 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 Budapesti Fegyház 
és Börtön részére adományoz 
zászlószalagot a Kőbányai 
Önkormányzat.

A csapatzászlóra tűzött szalag kifejezi az adományozó 
nagyrabecsülését, tiszteletét az adományozott felé. A szalagot 
ez évben is D. Kovács Róbert Antal Kőbánya polgármestere 
tűzte fel a csapatzászlóra ünnepélyes keretek között a Kőrösi 
Kulturális Központ színháztermében 2021. június 24-én.

Kiadványunk első részében megismerhetik
a 2021. évben elismerésre méltók életrajzát,

és a döntés indokolását,
valamint a díjazottak üzenetét, hitvallását.

A második részben bemutatjuk azon személyeket, 
akikről – nagyrabecsülése okán – a képviselő-testület 

elnevezte az elismeréseket.

Kőbánya, 2021. június 24.
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SZENT LÁSZLÓ-DÍJ

Fodor Lajos
nyugállományú vezérezredes,
diplomata

„A katona a Haza, a Nemzet védelmezője, bárhol is 
szolgál a hazában, mindig otthon van. Így vagyok 

ezzel én is, aki Debrecenben születtem, de már 
itt érettségiztem a Szent László Gimnáziumban, 

és a katonai főiskola elvégzése után évekig 
szolgáltam Nagykanizsán, Nagyatádon, Lentiben, 

Székesfehérváron és végül Budapesten, ahol 
visszatértem ugyanabba a kerületbe – Kőbányára – 
ahová szüleimmel 1963-ban Debrecenből költöztünk. 

Immár 58 éve kötődöm Kőbányához, és 25 éve élek 
itt megszakítás nélkül családommal, akik szintén 

magukénak érzik ezt a csodálatos helyet. Így volt ez, 
amikor külföldi megbízatások után hazatértem az 

Amerikai Egyesült Államokból, vagy Ausztráliából – 
beosztásomból adódóan lett volna módom elhagyni 

Kőbányát, de soha nem szándékoztam.
Számomra Kőbánya a világ közepe, ahonnan most már 
csak kirándulni, világot látni megyünk el. Ide köt a hely 

szelleme, a barátok, ismerősök, a múlt emlékei.
Köszönöm Kőbányának, hogy befogadott, köszönöm 

az elismerést, ami számomra szimbolikus jelentőségű, 
mert lövész fegyverem védőszentje Szent László, és én 

lövész katona vagyok.”

TANULMÁNYOK:
1953-1961 • Péterfa utcai Általános Iskola, Református 
Gimnázium – Debrecen
1961-1963 • Tóth Árpád Gimnázium – Debrecen
1963-1965 • Szent László Gimnázium – Budapest 
1966-1970 • Kossuth Lajos Katonai Főiskola – Szentendre – 
gépesített lövész szak
1976-1979 • Frunze Katonai Akadémia – Moszkva – 
összhaderőnemi parancsnoki szak

KITÜNTETETTEK
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1994-1995 • Intenzív angol nyelvtanfolyam – San Antonio USA
1995-1996 • National Defense University – War College 
USA – MsC biztonságpolitikai diplomata

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
1991-2019 • Magyar Huszár és Lovas Hagyományörző 
Társaság – elnök
1996-tól • Magyar Atlanti Tanács – tag, 2018-tól alelnök
2011-től • Honvéd Közszolgálat Önkéntes Nyugdíjpénztár – 
Igazgató Tanács elnöke

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1996 • Legend and Merit – USA 
2000 • Hunyadi János-díj
2000 • Nagyatád Díszpolgára
2002 • Francia Becsületrend Parancsnoki Fokozat
2002 • VI. Harald – a norvég király nagykeresztje
2003 • Magyar Köztársaság Érdemrend középkereszt 
csillaggal – katonai tagozat

RENDFOKOZATI ELŐMENETEL:
1970 • főhadnagy
1974 • százados
1979 • őrnagy
1983 • alezredes
1986 • ezredes
1992-től • vezérőrnagy
1997-től • altábornagy
1999-től • vezérezredes

MUNKAHELYEK:
1970-1973 • Magyar Néphadsereg 14. Gépesített 
Lövészezred 1994-1995 – Nagykanizsa – 
szakaszparancsnok, 1971-től századparancsnok, 1972-től 
hadműveleti főtiszt
1973-1985 • Magyar Néphadsereg 63. Gépesített 
Lövészezred – Nagyatád – zászlóaljparancsnok, 1979-től 
ezredtörzsfőnök, 1981-1983 között parancsnok-helyettes, 
1983-1985 között ezredparancsnok
1985-1988 • Magyar Néphadsereg 26. Gépesített 
Lövészezred – Lenti – parancsnok, majd dandárparancsnok

1989-1991 • Magyar Néphadsereg – Kiképzési 
Főcsoportfőnökség – Budapest – gépesített lövész- és 
harckocsizó főnök-helyettes, 1990-1991 között gépesített 
lövész és harckocsizó főnök
1991-1992 • Magyar Néphadsereg 5. Hadsereg-
parancsnoksága – Székesfehérvár – hadseregparancsnok-
helyettes, majd az újjáalakult Magyar Honvédség 
Szárazföldi Csapatok parancsnokhelyettese
1993-1994 • Magyar Honvédség Katonai Felderítő Hivatal – 
hivatalvezető, vezérkarfőnök-helyettes
1996-1999 • Magyar Honvédség – vezérkari főnök első 
helyettese
1999. 02-07 • Honvédelmi Minisztérium – védelempolitikai 
helyettes államtitkár
1999-2003 • Magyar Honvédség – parancsnok, a Honvéd 
Vezérkar vezérkari főnöke
2003-2007 • Magyar Köztársaság Ausztráliába és 
Új-Zélandba akkreditált rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete
2010-2013 • Honvédelmi Minisztérium – közigazgatási 
államtitkár

Fodor Lajos részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – katonai 
és diplomáciai pályafutása elismeréseként – 
265/2021. (IV. 15.) határozatával Szent László-díjat 
adományozott.
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KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA

Beliczay Sándor
mesteredző

„Büszke vagyok a vívócentrumra. Én már „csak” a tanít-
ványaimmal foglalkozom, persze, ha kérnek, segítek a 
szervezésben, a napi munkában is. Elégedett vagyok a 

pályámmal, láthattam a „nagy öregeket” és a nagy mes-
tereket: Kovács Pali bácsit, Gerevich Aladárt, Hátszegi 
Józsefet, Vass Imrét, Szücs Jánost, Kevey Jánost… Nem 
voltam senkinek a kegyeltje, sokan szerettek, segítettek 

a pályámon, és az is meghatározó volt, hogy a kezdetek-
kor sokat iskolázhattam Rejtő Ildikóval, aki elmarad-

hatatlan résztvevője a Törekvés rendezvényeinek. 
Hogy mindezt elérhettem, a biztos családi háttérnek, a 
feleségemnek köszönhetem, aki lehetővé tette, hogy én a 

szórakozásomnak élhessek.”

TANULMÁNYOK:
1958-1966 • Általános Iskola – Győr
1966-1970 • Révay Miklós Gimnázium – Győr
1970-1973 • Testnevelési Főiskola – vívó szakedző – Buda-
pest

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1988 • Sportérdemérem Arany Fokozat
1989 • Mesteredzői cím
2000 • Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
2004 • Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
2010 • „Kőbánya Sportjáért” kitüntető cím
2016 • Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

MUNKAHELYEK:
1976-1988 • Újpesti Dózsa – edző
1988-1999 • BVSC – edző

1999-től • Törekvés Sportegyesület – edző, vezetőedző, 
mesteredző

Beliczay Sándor részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – vívóedzői 
életútja, szakmai kvalitása, a vívósport iránti alázata 
elismeréseként – 266/2021. (IV. 15.) határozatával 
Kőbánya Díszpolgára elismerő címet adományozott.

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA
POSZTUMUSZ

Szász Endre
képzőművész
Csíkszereda, 1926. január 7. – 
Mosdós, 2003. augusztus 18.

Szász Endre Munkácsy Mihály-díjas magyar festő, grafikus, 
látványtervező, porcelánfestő. Édesapja Szász Béla 
orvos, édesanyja Susenka Erzsébet, akinek a családjától 
örökölhette az iparos-kézműves szellemet, tehetséget. 
Gyermekkorától kezdve természet után rajzolt. Tizenöt 
évesen már kiállították alkotásait. Marosvásárhelyen 
érettségizett, majd 1946-ban a budapesti Képzőművészeti 
Főiskolán Szőnyi István osztályában tanult tovább. 1949-
ben végzett.

Az 1950-es években koholt vádak alapján egy évet 
börtönben töltött, szabadulása után könyvillusztrációkat 
készített, 1951 és 1960 között 600 könyvet illusztrált. 
1964-ben Omar Khajjám Rubáiyát című könyve az ő 
illusztrációival a British Museum nemzetközi pályázatán 
bekerült a világ harminc legszebb könyve közé. 1968-ban 
látványtervezője volt az Egri Csillagok című nagyszabású 
magyar történelmi filmnek.
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KŐBÁNYÁÉRT DÍJ

Dr. Fejér Tibor Zoltán
orvos

„Egy klerikális reakciós élete és munkássága”

TANULMÁNYOK:
1954-1962 • Állami Általános Fiú iskola – Rákoshegy
1962-1966 • Fürst Sándor 5+1 éves középiskola – érettségi, 
valamint zöldségtermesztő és hajtató szakmunkás képesítés
1966-1968 • MÜM 202 Repülőgép sárkány és 
hajtóműszerelő és honvédség, Csehszlovák intervenció – 
ipari tanuló
1968-1971 • Malév – repülőgépszerelő
1971-1977 • SOTE – Általános Orvosi Kar – belgyógyászat, 
háziorvostan, foglalkozás-egészségügy szakvizsgák
1989 • belgyógyász főorvosi kinevezés

EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉS:
1993-tól • SOTE Családorvosi Tanszék – akkreditált oktató

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
Megalakulása óta tagja a Magyar Bach Társaságnak

MUNKAHELYEK:
10 éves korától minden éveben segédmunkásként 
dolgozott. Az érettségit követően 1965-ben megszerzett 
hivatásos gépjárművezetői engedéllyel már sofőrt is 
helyettesített.
1968-1971 • MALÉV – repülőgépszerelő szakmunkás
1971-1977 • SOTE III. Sebészeti Klinika – műtőssegéd
1977-1981 • Madzsar József Kórház – Salgótarján, majd a 
Jahn Ferenc Kórház – Budapest  
1981-től • Zsivaj utcai Háziorvosi Rendelő – körzetiorvos, 
belgyógyász csoportvezető főorvos, családorvos

A klasszikus mesterek technikájából merítő, s azt 
szürrealisztikus elemekkel ötvöző festői stílusával 
széles körben ünnepelt festővé vált. 1970-től magyar 
állampolgárként Torontóban, majd az USA-ban élt. 
1980-ban hazatérve egy újabb műfajban kamatoztatta 
tehetségét. A porcelán – mint számára addig kiaknázatlan 
terület – némi felfogásbeli változást is hozott számára. 
A hollóházi porcelán manufaktúrában több jelentős 
porcelánmotívumot jegyez. Opálos szürkében játszó 
képzeletbeli, szürrealisztikus alakjait egyesítette a keleti 
ornamentika vonaljátékának stílusával.
Hazatelepülését követően Várdán, a Somogyi-dombságban 
megbúvó békés kis faluban lakott haláláig, a Somssich 
család hajdani kastélyában. A meglehetősen romos 
épületet eredeti állapotában újítatta fel, kertjébe több száz 
különleges fát és cserjét ültetett. 2000-től képzőművészeti 
táborokat is rendezett a településen, ahol szobrászatot 
és festészetet gyakorolhattak a fiatalok. 2003-as halálát 
követően a kaposvári Keleti temetőben temették el.
Szász Endre művészete egyedi, a 20. századi hazai 
grafikában és festészetben meghatározó, iskolateremtő. 
Keze nyomát őrzi Budapesten az M3-as metróvonal Dózsa 
György úti metróállomásán, mindkét irányban található 
egy-egy méretes, Dózsát ábrázoló tűzzománc alkotás is.

ELISMERÉSEI:
1965 • Munkácsy Mihály-díj
1992 • A Magyar Érdemrend tisztikeresztje; Lipcsei Aranyérem
2003 • A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári 
tagozat (két nappal korábban bekövetkezett halála miatt 
már nem tudta átvenni).

Szász Endre világhírű képzőművész a számára 1959-ben 
kiutalt Budapest X. kerület Üllői út 126-130. (ma Szárnyas 
utca) XXIII. épület IV. emelet 1. szám alatti műteremlakásban 
élt és alkotott Kanadába költözéséig. A lakás ma is 
műteremlakásként funkcionál. 

Szász Endre részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – halálának 
95. évfordulóján, alkotómunkája elismeréseként – 
267/2021. (IV. 15.) határozatával posztumusz Kőbánya 
Díszpolgára elismerő címet adományozott.
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Három cikluson keresztül önkormányzati képviselőként is 
dolgozott.

Dr. Fejér Tibor részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – a kőbányai 
lakosságért végzett orvosi, gyógyító munkája, 
valamint a kiemelkedő közéleti szerepvállalása 
elismeréseként – 268/2021. (IV. 15.) határozatával 
Kőbányáért Díj elismerést adományozott.

Hauer Lászlóné
intézményvezető

„A tanítás a szeretet egyik módja… Thomas Gordon 
idézetet választottam mottómnak, mert hiszem, hogy 

csak a tanulók szeretetével, elfogadásával juthatunk el a 
célunkhoz. Kiegészítem azzal, hogy „Jól csak a szívével 

lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek 
láthatatlan” (Antoine de Saint-Exupéry).

1978-ban a véletlen sodort jelenlegi iskolámba, 
iskolatitkárként kezdtem. Később a tanítás mellett 

osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, 
igazgatóhelyettesként is kipróbálhattam magam, végig 
jártam a közoktatás „szamárlétráját”. Vezetői munkám 
1990-ben kezdődött, jelenleg is tart. Szeretem az iskolai 

élet sokszínűségét, változatosságát, az eltelt évekre 
az alkotó pedagógiai műhely, javuló eredmények és a 

jelenlegi arculat kialakulása jellemző.
Vezetőként arra törekedtem, hogy a sok változás közben 

az iskola zavartalanul élhesse mindennapjait. Az 
önállóságnak, kreativitásnak, a tanári szabadságnak 
mindig teret adtam. A feltételek biztosításával lehetővé 

tettem, hogy kollégáim „csak” a tanítással, a pedagógiai 
munkával, az iskolai élet alakításával foglalkozzanak. 
Bízom abban, hogy munkánk eredményeként tanulóink 

szép emlékeket és hasznos tudást kaptak tőlünk.”

TANULMÁNYOK:
1965-1973 • Általános Iskola – XVI. kerület Thököly út
1973-1977 • Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola 
– édesipari termékgyártó szak
1981-1983 • Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem – 
tanárképző szak – biológia-technika szakos tanár 
2003-2004 • Eszterházy Károly Főiskola – Tanügy-
igazgatási szakirányú szak – tanügyigazgatási szakértő

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1990-1991 • Vezetői és menedzserképző tanfolyam – 
Fővárosi Pedagógiai Intézet 
1992-1993 • „Gazdálkodj okosan” Mérésmetodika – Fővárosi 
Pedagógiai Intézet 
1996-1997 • Hatékony-e az iskolai munka? – Fővárosi 
Pedagógiai Intézet
2006 • Alapfokú számítástechnikai ismeretek – ZPSzK
2006-2008 • Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-
továbbképzési Kht. Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézményegység Kőbánya szervezésében – 
SULINOVA
• A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása: 

életpályaépítés kompetenciáinak fejlesztése a 7-12. 
évfolyamon

• Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: az 
iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlő 
lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására

• Projektmenedzsment ismerete – Sulinet tudásbázis 
keretrendszerének, adatbázisának kezelése és 
felhasználása a tanítás, tanulás folyamatában

2010 • Tanulás tanítása – Magyar Géniusz Projektiroda 
2015 • Intézményvezetők felkészítése az intézményi 
önértékeléshez, tanfelügyeleti ellenőrzéshez, és a 
pedagógusminősítésekhez kapcsolódó feladatok ellátására 
– Oktatási Hivatal
2019 • A tevékenységközpontú pedagógiák gyakorlati 
alkalmazására való felkészítés – ELTE 

FOLYAMATOS TOVÁBBKÉPZÉSEK:
• Módszertani tanfolyamok
• Elsősegélynyújtó, életmentő, munkavédelmi tanfolyamok 

a Kőbányai Pedagógiai Napok rendezvénysorozat 
előadásai
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MINŐSÍTÉSEK:
2010, 2012 • önkormányzati minősítések – vezetői 
tevékenység 
2016 • tanfelügyeleti értékelés
2017 • szakvizsga miatt Pedagógus II. besorolás
2017 • intézményi tanfelügyeleti értékelés

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
1990-től • Kőbányai Iskola Igazgatók Munkaközössége – tag 
A Nevesincs Alapítvány alapítótagja 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1989 • miniszteri dicséret
2008 • Kőbánya Kiváló Pedagógusa – Kőbányai 
Önkormányzat 

MUNKAHELYEK:
1977-1978 • Vegyipari Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat 
– laboráns  
1978-1983 • Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola – 
iskolatitkár
1983-tól • Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola – tanár
1984-1990 • Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola – 
igazgatóhelyettes   
1990-től • Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola – igazgató/
intézményvezető

Hauer Lászlóné részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – a kőbányai 
oktatásban végzett kiemelkedő tevékenysége, 
intézményvezetői pályafutása elismeréseként – 
269/2021. (IV. 15.) határozatával Kőbányáért Díj 
elismerést adományozott.

KŐBÁNYÁÉRT DÍJ
POSZTUMUSZ

Tóth Balázs
önkormányzati képviselő

Tóth Balázs 2002-ben költözött Kőbányára családjával. 
Közgazdászként a Központi Statisztikai Hivatalban 
dolgozott 2010-ig, amikor az LMP színeiben  képviselőként 
megkezdte munkáját a Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületében. Tíz éven át képviselte a kerületet, 
az itt élőket. Munkája során mindvégig az előtte álló 
feladatok megoldására törekedett, Kőbánya és az itt élők 
érdekeit szem előtt tartva. Konstruktív, kompromisszum 
kész politikus volt. Kiemelt figyelmet fordított a kerület 
fejlődésére, a zaj- és környezetszennyezés csökkentésére. 
A lakosság előtt ajtaja mindig nyitva állt, problémáikkal 
javaslataikkal bármikor kereshették őt. Szabadidejében 
adományokat gyűjtött, azokat eljuttatta a rászorulók, vagy 
segélyszervezetek részére.

2020. szeptember 23-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

TANULMÁNYOK:
1983-1991 • Hriszto Botev Általános Iskola – Veszprém
1991-1995 • Vetési Albert Gimnázium – Veszprém
1996-2000 • Nyíregyházi Főiskola – közgazdász

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
1996 • külkereskedelmi ügyintéző – Studium Kft.
2000 • Európa szakértő – Nyíregyházi Főiskola
2004 • közigazgatási szakvizsga – Magyar Közigazgatási 
Intézet
2005 • Európai Unió támogatási rendszere továbbképzés 
– KSH
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MUNKAHELYEK:
2001-2010 • Statisztikai Hivatal – statisztikai ügyintéző
2010-2020 • Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat – önkormányzati képviselő

Tóth Balázs részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – közéleti 
szerepvállalása, kiemelkedő képviselő tevékenysége 
elismeréseként – 270/2021. (IV. 15.) határozatával 
posztumusz Kőbányáért Díj elismerést adományozott.

KŐBÁNYA SZOLGÁLATÁÉRT 
EMLÉKÉREM

Katonáné Marton Terézia
osztályvezető

„Ha az igazság nem is szokott győzni – vagy nagyon 
ritkán –, azért minden igazságtalanságon fel kell 

háborodni, mert ha mindenki vállat von, nem áll meg a 
lábán a világ.”  (Ancsel Éva)

TANULMÁNYOK:
1963-1971 • Általános Iskola – Érd, Szombathely
1971-1975 • Kanizsai Dorottya Gimnázium – Szombathely
1976-1980 • Szombathelyi Tanárképző Főiskola – okleveles 
népművelő és történelem szakos általános iskolai tanár
1983-1985 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola – pszichopedagógus
1998-2000 • Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási 
Egyetem – Államigazgatási Kar – önkormányzati 
gazdaságszervező

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
1995 • Közigazgatási alapvizsga
2006 • Közigazgatási szakvizsga

MUNKAHELYEK:
1975-1976 • ÉLGÉP 4. sz. Gyáregysége - segédmunkás
1980-1984 • 45. sz. Önálló Ipari Szakmunkástanuló Otthon 
– nevelő
1984-1989 • Ady Endre Művelődési Központ – népművelő 
1989-1994 • Bp. XXII. ker. Tompa utcai Általános Iskola – tanár
1994-1995 • BMK Speciális Szakiskolája – tanár
1995-től • Kőbányai Polgármesteri Hivatal

1995-2000 • Emberijogi, Kisebbségi és Vallásügyi 
Csoport – csoportvezető
2000-2004 • polgármesteri referens
2004-től • Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály – gazdálkodási ügyintéző, osztályvezető

Katonáné Marton Terézia részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatalban végzett kiemelkedő 
színvonalú tevékenysége elismeréseként – 271/2021. 
(IV. 15.) határozatával Kőbánya Szolgálatáért 
Emlékérem elismerést adományozott.

Farkas Zsuzsanna
kisgyermeknevelő

„Több mint 40 éve élek és dolgozom Kőbányán. A ma 
Apraja Falva Bölcsődeként ismert intézményben 

kezdtem dolgozni és innen is megyek nyugdíjba. Jó 
érzéssel tölt el, ha visszagondolok az elmúlt évekre, mert 

olyan hivatásom van, amit nagyon szeretek.
A gyerek az élet jövője és rajtunk felnőtteken – szülőkön, 

nevelőkön – is múlik, hogy milyen ember lesz belőle, a 
bölcsőde ebben az első közös intézményi szintű lépés, 

örülök, hogy ennek részese lehettem.”
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TANULMÁNYOK:
1963-1971 • Petőfi Általános Iskola – Budapest 
1971-1975 • Jedlik Ányos Gimnázium – Budapest 
1979-1981 • Egészségügyi Dolgozók Szakiskolája – 
csecsemő- és kisgyermekgondozó szak
1988-1989 • Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző 
Intézete – másodfokú szakosító képzés – szakgondozó

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
Folyamatos szakmai továbbképzések, kerületi versenyeken 
való részvétel

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1988 • Szociális és Egészségügyi Minisztérium dicsérete

MUNKAHELYEK:
1975-1976 • Gyermekorvosi Rendelő – Csepel – asszisztens
1976-1977 • Csepeli Tanács Bölcsődéje – képesítés nélküli 
gyermekgondozó
1977-1978 • Csepel Művek Óvodája – képesítés nélküli óvónő
1978-1991 • Kőbányai X/17-es Bölcsőde (a mai Apraja Falva 
Bölcsőde) – kisgyermekgondozó
1991-2015 • Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde – 
kisgyermekgondozó, bölcsőde-vezetőhelyettes (egy évig 
megbízott vezető és egy évig élelmezés-vezető)
2015-től • Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde – kisgyermeknevelő

Farkas Zsuzsanna részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – a kőbányai 
kisgyermeknevelésben végzett kiemelkedő 
színvonalú tevékenysége elismeréseként – 272/2021. 
(IV. 15.) határozatával Kőbánya Szolgálatáért 
Emlékérem elismerést adományozott.

Dani Ildikó
pedagógiai asszisztens

„Mindig gyermekekkel szerettem volna foglalkozni, 
és ez egész pályafutásomat végig kísérte. Szakmai 

életutam legfőbb jellemzője, hogy mindvégig hivatásként 
éltem meg pályám kihívásait, sikereit éppúgy, mint 
nehézségeit. A szakmai évek alatt szerzett emberi 
kapcsolataim ma is támogatnak az élet minden 
területén, úgy gondolom, hogy e kapcsolatokat 

önmagunk és egymás segítésére kell használnunk.”
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, 

az a szemnek láthatatlan.”
(Antoine de Saint-Exupery: A kisherceg)

TANULMÁNYOK:
1969-1977 • Kőbányai Harmat Általános Iskola
1977-1980 • Balassa János Egészségügyi Szakközépiskola – 
általános ápoló és asszisztens

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
1981 • Budapest Fővárosi Tanács Dolgozók Egészségügyi 
Szakiskolája – gyermekápoló 
1981-1984 • Budapest XIV. kerületi Dolgozók Gimnáziuma 
– érettségi 
2000-2001 • Szentágothai János Egészségügyi Szakképző 
Iskola – felsőfokú csecsemő- és kisgyermekgondozó
2013-2014 • Szent Gergely Népfőiskola – gyógypedagógiai 
nevelő

MUNKAHELYEK:
1980-1983 • Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház – 
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Újszülött Osztály – 
csecsemőápoló
1983-2003 • Hetes Bölcsőde – kisgyermekgondozó
1999-2003 • Kőbányai Hárslevelű Óvoda – dajka 
(mellékállás)
2003-tól • Kőbányai Hárslevelű Óvoda – dajka, pedagógiai 
asszisztens

Dani Ildikó részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – a kőbányai 
kisgyermeknevelésben végzett kiemelkedő 
színvonalú tevékenysége elismeréseként – 273/2021. 
(IV. 15.) határozatával Kőbánya Szolgálatáért 
Emlékérem elismerést adományozott.
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ELISMERŐ CÍMEK

KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
NEVELŐTESTÜLETE

Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola 
Nevelőtestülete

”Ez a mi házunk, ez a mi várunk,
mert mi egy nagy család vagyunk,
  Ez a mi házunk, ez a mi várunk,

mert mi kadások vagyunk!”
  Kada Induló - részlet 

A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 125 éve nyitotta 
meg kapuit kerületünkben az általános iskolás korú 
gyermekek előtt. Az iskola a mai napig abban az épületben 
működik, melyet az alapítók e tanintézmény céljára építettek.

Jelenleg az iskola 8 évfolyamán összesen 16 osztályban 
zajlik a nevelés-oktatás, a kerületi iskolák között a 
második legkihasználtabban működő intézmény. Stabil a 
pedagógusi gárda, így az elmúlt 15-20 évben szinte csak 
élethelyzetek változása miatt (pl. költözés, gyermekvállalás, 
nyugdíjba vonulás) került sor munkatársak távozására és új 
kollégák felvételére. Ennek az állandóságnak köszönhetően 
az iskolában jelenleg minden álláshely képesített kollégák 
által betöltött.

Az intézmény nevelőtestületének tagjai és a nevelést-
oktatást segítők rendkívül összetartó közösséget alkotnak. 
Mind szakmailag, mind emberileg kölcsönösen segítik 
egymást, a tantestületen belüli egység évtizedek óta 
töretlen. A tantestület befogadó, nyitott, segítőkész, így az új 
munkatársak gyorsan tudnak beilleszkedni a közösségbe. 

A nevelőtestület hatékony szakmai munkájának és 
gyermekcentrikus, közösségépítő munkálkodásának 
egyik pozitív hozománya, hogy a szülői közösséggel 
való kapcsolat egymást segítő, nyitott, egymásra figyelő. 
A támogató kapcsolat érzékelhető a mindennapokban: 
összefognak egy-egy cél megvalósítása érdekében, közös, 
már hagyományosnak mondható programokon együtt 
vesznek részt, mint a 25 éve rendszeresen megtartott 
iskolai bál.
A tantestület pedagógusainak szakmai tevékenysége 
természetesen a tanulók által elért jó eredményekben is 
megmutatkozik. Az országos kompetenciaméréseken az iskola 
tanulói mind az országos, mind a budapesti iskolák átlagát 
meghaladó eredményt érnek el. Az iskola nagy hangsúlyt 
fektet a tanulók egészségfejlesztésére is. Az intézmény – bár 
nem testnevelés tagozatos általános iskola – több éve a 
Testnevelési Egyetem gyakorlóiskolájaként is működik.

A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 
Nevelőtestülete részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – az iskola 
fennállásának 125. évfordulója alkalmából, az eltelt 
időben mindvégig magas szakmai színvonalon ellátott 
oktató-nevelő munka elismeréseként – 274/2021. (IV. 
15.) határozatával Kőbánya Kiváló Nevelőtestülete 
elismerő címet adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ INTÉZMÉNYE

Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft.
Idősek Otthona

 „Nem mindig lehet megtenni, amit kell,
de mindig meg kell tenni amit lehet.”

Bethlen Gábor
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A Kőbányai Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona 
2004-ben nyitotta meg kapuit. Az intézmény elhivatott 
szakemberekkel, akadálymentesített környezetben várja 
azokat az időseket, akik nyugdíjas éveiket biztonságban, 
nyugalomban, gondoskodásban, ugyanakkor a közösség 
aktív tagjaként kívánják eltölteni.

Az Idősek Otthona teljes körű ellátással, egészségügyi 
szolgáltatással áll a beköltözni vágyók rendelkezésére, 
ezzel is megőrizve és javítva a lakók egészségi állapotát. 
Színes, változatos, a lakók igényeinek megfelelő programok 
gazdagítják és teszik változatossá a mindennapokat.

Az intézmény 138 férőhelyes, 16 férőhelyen emeltszintű 
elhelyezést, 82 férőhelyen átlagos ápolást-gondozást, 40 
férőhelyen átmeneti elhelyezést biztosít. Az Idősek Otthona 
tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető, 
az építészeti megoldások lehetővé teszik az akadálymentes 
közlekedést, valamint a bútorzat, a berendezési, a 
felszerelési tárgyak, az életvitelhez szükséges körülmények 
megfelelnek az időskorúak életkori sajátosságainak, 
egészségi- és mozgásállapotának.

A munkatársak szakmai képzettsége, felkészültsége, 
elhivatottsága a záloga annak, hogy az ide érkezők 
biztonságos otthonra, állapotuknak megfelelő állandó 
felügyeletre, kényelmes, békés, nyugodt, gondtalan életre 
találnak. Az otthonosságot segíti, hogy a garzonokhoz 
mini konyhával felszerelt előtér, fürdőszoba, világos 
szoba, kertkapcsolatos terasz vagy erkély tartozik. A 
lakrészek alapbútorzattal, nővérhívóval ellátottak. A 
gondozott, nyáron virágos kert lehetőséget biztosít a 
zavartalan pihenésre, pagoda, pihenőpadok, kerti bútorok 
nyújtanak lehetőséget a szabad levegőn tartózkodásra. 
Az egészségmegőrzéshez, az itt tartózkodás kellemessé, 
otthonossá tételéhez hozzájárul az intézmény sószobája, a 
könyvtár, a közös társalgók, az imaterem.

Az intézmény főzőkonyhát működtet, amely 
korszerűen felszerelt, megfelel a HACCP által támasztott 
követelményeknek. A lakók részére ötszöri étkezést, 
továbbá az orvos által előírt diétákat biztosít.

A lakók a saját ruházatukat használják, az intézmény 
ezzel is szeretné segíteni az otthonosság érzésének 
biztosítását. A ruházat tisztításáról, javításáról az intézmény 
mosodája gondoskodik. Az egészségügyi ellátás keretében 
gondoskodik az intézmény a lakók egészségmegőrzését 
szolgáló felvilágosításáról, az orvosi ellátásáról, szükség 
szerinti alapápolásáról, a személyi higiéné biztosításáról, 
a gyógyszerezésről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, 
a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a 
kontinenciában való segítségnyújtásáról, szakorvosi, 
illetve sürgősségi ellátásához való hozzájutásáról, kórházi 
kezeléséhez való hozzájutásáról, a jogszabályban előírt 
alapgyógyszerellátásáról.

Mentálhigiénés ellátás ennek keretében biztosítja 
az intézmény a személyre szabott bánásmódot, 
a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése 
érdekében az egyéni, csoportos megbeszéléseket, a 
szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a lakók családi 
és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a 
hitélet gyakorlásának feltételeit, és segíti, támogatja az 
intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok 
kialakulását és működését.

Az intézmény mindent megtesz a lakók testi-lelki aktivitása 
fenntartásának, megőrzésének érdekében. A lakók 
korának, egészségi állapotának, képességeinek, egyéni 
adottságainak és érdeklődési körének figyelembevételével 
kerülnek megszervezésre a programok, melyekkel 
élvezetesebbé, színesebbé kívánja tenni az intézmény a 
lakók szabadidejét. Az intézmény valamennyi dolgozója 
a napi munkát azon gondolatok szerint végzi, hogy az 
intézményben élők az időskor minden napját az emberi 
méltóság megtartásával, egészségben, szeretetben, hitben 
élhessék meg a Szivárvány Idősek Otthonában.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Idősek Otthona 
részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljáró polgármestere – az idősellátásban nyújtott 
magas szakmai színvonalú munka elismeréseként 
– 275/2021. (IV. 15.) határozatával Kőbánya Kiváló 
Intézménye elismerő címet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ DONÁTORA

Papp Tiborné Jenei Csilla
ügyvezető

„Kis családi cég vezetőjeként a férjemmel együtt 
nem vagyunk hivatottak a világot megmenteni, de a 

környezetünk jobbá tételére törekszünk lehetőségeink 
szerint. Ez az elismerés reméljük, hogy inspirálni fog 
más, hasonló kis cégeket is, hogy próbálják segíteni 

környezetüket.”

TANULMÁNYOK:
1986-1994 • Általános Iskola
1994-1997 • Középiskola

MUNKAHELYEK:
1998-2001 • Progress 89.Kft. – ügyintéző 
2001-től • Szer-Ber Team Bt. – tulajdonos, eladó, 
kapcsolattartó, ügyvezető

Papp Tiborné Jenei Csilla részére Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete hatáskörében eljáró polgármestere – a 
lakókörnyezetében végzett kiemelkedő közösségi 
munka elismeréseként – 276/2021. (IV. 15.) 
határozatával Kőbánya Kiváló Donátora elismerő 
címet adományozott.

KŐBÁNYA EGÉSZSÉGÉÉRT

Dr. Pirisiné Vastagh Erika
háziorvosi szakasszisztens

„Azért választottam ezt a hivatást, mert fontos számomra az 
emberek segítése és a gondoskodás. Munkám során a gyógyítás 

mellett egyre inkább fontossá vált számomra, hogy felhívjam 
a pacienseink figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára és a 

szűrővizsgálatokon való részvételre. A főnökömmel, dr. Simora 
Máriával sok szűrőprogramban vettünk részt, és számos súlyos 

betegség kialakulását tudtuk így megelőzni. Remélem, munkánkkal 
még sok paciensünknek tudunk segíteni a jövőben is.”

TANULMÁNYOK:
1978-1982 • Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
1985 • sportmasszőr
1988 • lábápoló
1993 • körzeti betegápoló
1998 • Ápoló 54
2004 • egészségügyi menedzser
2010 • foglalkozás-egészségügyi szakápoló

MUNKAHELYEK:
1982-1983 • Volán Vállalat
1983-1986 • Magyar Államvasutak 
1986-1987 • Fővárosi Fürdőigazgatóság 
1987-1988 • Újpesti Kórház és Rendelőintézet 
1989-től • Háziorvosi Rendelő – Pongrácz út 19. – háziorvosi 
szakasszisztens

Dr. Pirisiné Vastagh Erika részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – a kőbányai 
egészségügyben végzett kimagasló színvonalú 
szakmai munkája elismeréseként – 277/2021. (IV. 15.) 
határozatával Kőbánya Egészségéért elismerő címet 
adományozott.
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KŐBÁNYA RENDVÉDELMÉÉRT

Szántó Tímea
kiemelt főelőadó

„Az a feladatom, hogy háttértámogatást nyújtsak a 
kőbányai rendőrök számára. Én ezt szolgálatként 

fogom fel, s igyekszem legjobb tudásom szerint 
szeretettel, empátiával, néha kis humorral fűszerezve 
teljesíteni. Bízom benne, hogy ezzel segítem kollégáim 
munkáját, és ilyen módon hozzájárulhatok a második 

otthonomként szeretett Kőbánya biztonságához.”

TANULMÁNYOK:
1979-1987 • Szendrői Általános Iskola
1987-1991 • Kilián György Gimnázium – Miskolc 
1993-1996 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – általános 
iskolai tanító 
1998-1999 • Rendőrtiszti Főiskola – rendőrszervező (tiszt) 

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
2001 • Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző 
Központ – munkavédelmi technikus
2009 • Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet – rendészeti 
szakvizsga

MUNKAHELYEK:
1996-1998 • Török Flóris Általános Iskola – tanító 
1998-tól • BRFK X. ker. Rendőrkapitányság – 1998-ban előadó, 
vizsgáló, 2000-től a Kapitányság Hivatalánál megbízott 
kiemelt főelőadó, 2002-től kinevezett kiemelt főelőadó

Szántó Tímea részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – a kőbányai 
rendvédelemben végzett kimagasló színvonalú 
szakmai munkája elismeréseként – 278/2021. (IV. 15.) 
határozatával Kőbánya Rendvédelméért elismerő 
címet adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ OPERAÉNEKESE

Szemerédy Károly
operaénekes

„Sokszor eszembe jut a kérdés, amikor próbálok, vagy 
fellépek: én most tényleg dolgozom? Hiszen szeretem, 

amit csinálok!
Amikor Kőbányán vagyok, semmiféle kérdés nem jut 

eszembe. Ez az otthonom!”

TANULMÁNYOK:
1986-1994 • Általános Iskola – Kápolna tér
Erkel Ferenc Zenei Általános Iskola – Szív utca
1994-1998 • Kölcsey Ferenc Gimnázium
1998-2000 • Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskola – szakmenedzser
2001-2004 • Budapesti Gazdasági Főiskola – Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar – 
közgazdász idegenforgalmi és szálloda szak
2005-2012 • Escuela Superior de Canto de Madrid

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2001 • Év hangja
2007 • Maestro Guerrero Nemzetközi Énekverseny 1. helyezett
2008 • Operalia (Placido Domingo Nemzetközi 
Énekverseny) 3. helyezett

Szemerédy Károly részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – kiváló művészi 
kvalitásai elismeréseként – 279/2021. (IV. 15.) 
határozatával Kőbánya Kiváló Operaénekese elismerő 
címet adományozott.
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ÁGAZATI ELISMERÉSEK
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

BERETZKY ENDRE-DÍJ

Dr. Mrowca Helga
családorvos

„Visszatekinteni a múltba mindig hasznos és örömteljes, 
újra átgondolni, hogy milyen utat jártunk be és 

hova tartunk. A test, a lélek és a szellemi egyensúly 
megteremtésével úgy viszonyulni embertársainkhoz, 

ahogy mi is szeretnénk, hogy ők velünk bánjanak, hozzánk 
szóljanak. Sok, sok türelem... és ne feledjük Paracelsus 

tanítását: az igazi gyógyítás – a tudás, készség és attitűd 
mellett – negyedik legfontosabb pillére az orvos jelleme!”

TANULMÁNYOK:
1980-1989 • Kondor Béla Általános Iskola
1989-1993 • Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Gimnázium
1993-1994 • Hajnal Imre Egészségügyi Főiskola – védőnői szak
1994-2001 • SOTE Általános Orvostudományi Kar – 
általános orvos 

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
2000-2001 • Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék 
– Prof. Dr. Arnold Csaba – kutatómunka
2006-2008 • Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék 
– Központi Gyakornoki Rendszer 

PUBLIKÁCIÓK:
2000. január • Szakdolgozat: „A Helicobacter pylori 
fertőzések terápiája” (I. Belgyógyászati Klinika, konzulens: 
Dr. Szeli Dóra)
2001. március • Rektori pályázat I. díja: „Új lehetőségek 
és módszerek a hatékony hipertóniagondozásban” 
(Családorvosi Tanszék, konzulens: Prof. Dr. Arnold Csaba)

2001. október • Tudományos előadás a MÁOTE X. 
Országos Vándorgyűlésén Debrecenben „Új lehetőségek 
és módszerek a hatékony hipertóniagondozásban”
2017 • Kőbányai Hírek havilapban a hónap orvosi témája 
rovatban több cikk   

LICENC VIZSGÁK:
2008 • Családorvosi Licenc Vizsga – SOTE Családorvosi 
Tanszék
2011 • Kiválóan megfelelt eredménnyel szakvizsga, 
szakképesítés szerzése – SOTE Családorvosi Tanszék – 
háziorvostan szakvizsga  

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2001-től • Magyar Orvosi Kamara   

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2013 • „Jövőnk záloga az egészség és a környezet 
védelme” Richter Gedeon Nyrt. által meghirdetett vetélkedő 
– I. helyezés – leányával közös díj
   
MUNKAHELYEK:
1999-2000 • Budapest, XVIII. kerületi SZTK – Dr. Szebényi 
Attila – családorvosi praxis gyakorlat
2006-2008 • Vecsés – családorvosi praxis – Dr Horváth 
János – rezidens orvos
• Újlengyel – családorvosi praxis – Dr Megyeri István – 

rezidens orvos
• Budapest, XIX. ker. – gyermekgyógyászati praxis – Dr 

Radványi Noémi – rezidens orvos
• Bajcsy-Zsilinszky Kórház – III. Belgyógyászat, Kardiológia, 

Sebészet – rezidens orvos
• Bethesda Gyermekkórház – rezidens orvos
2009-2010 • Monor – családorvosi praxis – Dr Orosz Edit 
tartós helyettesítése – háziorvostan   szakorvos jelölt
2010. júliustól • Felnőtt Háziorvosi Rendelő – Üllői út 128. – 
családorvos 

Dr. Mrowca Helga részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 280/2021. (IV. 15.) határozatával 
Beretzky Endre-díjat adományozott.
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Dr. Varga Ottilia Jolán
gyermekorvos

„Jó döntésem volt Kőbányán praxist vállalnom. 
Szeretnivaló kerület a maga sokszínűségével.”

TANULMÁNYOK:
1965-1973 • Általános Iskola – Somogyi Béla utca
1973-1977 • Veres Pálné Gimnázium
1979-1985 • SOTE Általános Orvostudományi Kar – 
általános orvos

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
1990 • SOTE – csecsemő- és gyermekgyógyászat 
szakvizsga

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
1992-től • Magyar Orvosi Kamara

MUNKAHELYEK:
1985-1989 • Jávorszky Ödön Kórház – Gyermekosztály – 
gyermekorvos
1989-1990 • Budai Gyermekkórház – gyermekorvos 
1990-2000 • Fővárosi Önkormányzat Sztehlo Gábor 
Csecsemőotthon – intézeti orvos
2000-2012 • Orvoslátogató
2012-től • Zsivaj utcai Gyermekorvosi Rendelő – 
gyermekorvos

Dr. Varga Ottilia Jolán részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként– 281/2021. (IV. 15.) határozatával 
Beretzky Endre-díjat adományozott.

WÁGNER VIKTÓRIA-DÍJ

Wágnerné Kovacsik 
Erika
védőnő

„Egy véletlen elhatározást követően kerültem 
a számomra teljesen ismeretlen Kőbányára, 
családgondozóként. Az évek során sok kiváló 

kolléga segítette munkámat, szakmai fejlődésemet. 
A védőnőként megszerzett tanulmányokat 
a családgondozóként eltöltött évek alatt is 

hasznosítottam. 2015-től ismét körzeti védőnőként 
dolgozok a kerületben. A fiatal párokkal akkor 
találkozom először, amikor még várandósok, 

elkísérhetem őket életük egyik legizgalmasabb, 
legszebb időszakán, amelynek végeredménye, hogy 
gyermekük születésével családdá válnak. Az igazi 

kaland csak itt kezdődik. A gyermekek felnevelésében 
számtalan kisebb-nagyobb probléma adódhat, melynek 

megoldásában próbálok a családoknak segítséget 
nyújtani. Erőfeszítéseim sikerét az arcokon megjelenő 

mosoly jelenti.”

TANULMÁNYOK:
1980-1988 • Ifjúság útjai Általános Iskola – Balassagyarmat
1988-1992 • Szántó-Kovács János Gimnázium és 
Szakközépiskola – egészségügyi szak – általános ápoló és 
általános asszisztens végzettség    
1992-1995 • Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar – védőnő szak
2005-2007 • Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Kar – szociális igazgatás szak – 
szociális szakigazgatás szervező végzettség  
2012 • Wesley János Lelkészképző Főiskola – szociális 
alapvizsga
2013 • Wesley János Lelkészképző Főiskola – 
családvédelem, családgondozás szociális szakvizsga
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MUNKAHELYEK:
1995-2002 • Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat 
Védőnői Szolgálata – védőnő
2002-2015 • Kőbányai Családsegítő Szolgálat – 
családgondozó
2015-től • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ – 
területi védőnő

Wágnerné Kovacsik Erika részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 282/2021. (IV. 15.) határozatával 
Wágner Viktória-díjat  adományozott.

ÉV ÁPOLÓJA DÍJ

Marossy Erika
gyógyszerkezelő nővér

„A kerületben nőttem fel, itt jártam iskolába. 25 
éve dolgozom itt. Gondozónőként kezdtem, jelenleg 
gyógyszerkezelő nővérként dolgozom. Szeretem a 
munkám. Sikerélményben gazdag. A munkakör 
inspirál, minden nap egy újabb kihívást jelent.”

TANULMÁNYOK:
1976-1986 • Fekete István Általános Iskola
1986-1990 • Balassa János Egészségügyi Szakközépiskola 
– általános ápoló és asszisztens

MUNKAHELYEK:
1988-1995 • Jávorszky Ödön Váci Városi Kórház – 
Pszichiátria – ápolónő, gyógyszerelő
1995-2004 • Kőbányai III. sz. Gondozási Központ – gondozó
2004-től • Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. – ápoló, 
gyógyszerelő

Marossy Erika részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 283/2021. (IV. 15.) határozatával Év 
Ápolója díjat adományozott.

Bercsekné Remkó Ágnes
fogászati szakasszisztens

„Mindig is hivatásomnak éreztem a munkám, nap, mint 
nap sok szeretetet kapok a betegektől, és számomra 

nagyon fontos, hogy mindenkin segíteni tudjunk.”

TANULMÁNYOK:
1969-1977 • Általános Iskola – Maglódi út 8.
1977-1981 • Semmelweis Ignác Egyészségügyi Szakközépiskola
1982-1983 • Szentágothai János Egészségügyi Szakképző 
Iskola – fogorvosi asszisztens szak

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
Az öt évente kötelező továbbképzéseken való mindenkori részvétel

MUNKAHELYEK:
1981-től • Kőbányai Egészségház – Fogászat – fogászati 
szakasszisztens

Bercsekné Remkó Ágnes részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 284/2021. (IV. 15.) határozatával Év 
Ápolója díjat adományozott.
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ÁGAZATI ELISMERÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI ÁGAZAT

ROTTENBILLER-DÍJ
POSZTUMUSZ

Szász József
osztályvezető

Szász József a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési 
Osztályának osztályvezetőjeként dolgozott 2012 júniusától 
egészen 2020 novemberében tragikus hirtelenséggel 
bekövetkezett haláláig. Osztálya feladatkörébe tartozott 
többek között a kerület közterületeivel kapcsolatos 
beruházások felügyelete, a kerületszépítő akciók 
szervezése, a játszóterek fejlesztésének koordinálása, 
a Hivatal épületében zajló munkálatok felügyelete, és 
nem utolsó sorban a Kőbányai Szent László Templom 
üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi feladat ellátása. 
Kőbánya számos helyszíne és maga a Városháza 
Szent László téri épülete is magán viseli a keze nyomát. 
Feladatköre rendkívül sokrétű és szerteágazó volt, mégis 
minden területen kifogyhatatlan energiával állt helyt. 
Munkájára a megbízhatóság, szakterületének alapos 
ismerete, a nagy teherbírás volt jellemző.

Nem csak a szakmai munkájával hagyott azonban 
betölthetetlen űrt maga után. Közösségformáló erővel 
bírt, úgy tűnt, kimeríthetetlen energiatartalékokkal 
rendelkezik, soha nem állt meg, nem pihent, nem volt 
beteg. A személyiségével, a másokhoz és a munkához 
való hozzáállásával összetartó közösséggé kovácsolta a 
környezetét, példát mutatott.

TANULMÁNYOK:
1975-1979 • Közlekedésgépészeti Szakközépiskola
1979-1982 • Győri Közlekedési és Műszaki Főiskola – 
Közlekedésépítési Intézet – Útépítési és Fenntartási Szak 
– üzemmérnök 

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
2004 • Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. – út- ás 
hídépítési szakvizsga
2008 • Közigazgatási alapvizsga
2009 • Közigazgatási szakvizsga

MUNKAHELYEK:
1984-1990 • Pest Megyei Közúti Építő Vállalat – művezető, 
építésvezető
1990-2007 • Strabag Rt. – építésvezető
2007-2012 • Vác Város Polgármesteri Hivatala – 
városüzemeltetési csoportvezető
2012-től • Kőbányai Polgármesteri Hivatal, 
Városüzemeltetési Osztály – osztályvezető

Szász József részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskö-
rében eljáró polgármestere – hivatástudata, kimagasló 
munkateljesítménye, valamint magas színvonalú 
szakmai munkája elismeréseként – a 285/2021. (IV. 15.) 
határozatával posztumusz Rottenbiller-díj elismerést 
adományozott.
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ÁGAZATI ELISMERÉSEK
KULTURÁLIS ÁGAZAT

MANNINGER MIKLÓS-DÍJ

Krausz Margit
képzőművész

„43 éve élek itt Kőbányán. Itt születtek és nőttek fel 
a ma már felnőtt gyermekeim. Alig tudok elmenni 
az utcán úgy, hogy ne találkoznék ismerőssel, hisz 
28 éven át itt tanítottam, sok családdal kerültem 
kapcsolatba. Itt élek, itt az otthonom. Az alkotást 

korábban a pedagógusi munka mellett folytattam, és 
teszem most már attól függetlenül. Mindig igyekeztem a 
lehetőségeket megtalálni a tovább fejlődéshez, és újabb 

erőket meríteni, tanulni. 
A képek az én vallomásaim, kitárulkozásaim. A 

festményeim a külvilágból elindulva egy belső utazásra 
hívnak.  Bízom abban, hogy miközben szemlélik, a 
színek és a formák adta jelrendszerben mindenki 

megleli a maga üzenetét bennük. A festészeti alkotás 
egyfajta teremtés a vizualitás nyelvén. Ennek az 

örömét igyekeztem a tanítványaimnak is átadni és a 
látogatóknak megmutatni munkáimmal a kiállításokon.

Fontosnak tartom, hogy figyeljünk kifelé és befelé 
egyaránt. Keressük az egyensúlyt, a harmóniát, a 
békét! Legyünk nyitottak és leljük meg az örömöt a 

mindennapi dolgokban is: egy fűszálban, egy lehullott 
falevélben, az erdő csendjében, a felkelő, vagy a 

lenyugvó Napban! A régmúlt kulturális értékeinek 
tisztelete szeretete mellett igyekszem a jelen művészetére 

is figyelni. 
Hiszem, hogy a művészet felszabadító és értékteremtő.”

TANULMÁNYOK:
1963-1970 • Fővárosi Általános Iskola – Budapest 
1970-1974 • József Attila Gimnázium – rajztagozat – 
Budapest 
1975-1979 • Ho Si Minh Tanárképző Főiskola – Eger – 
biológia-rajz szakos tanár  

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
1977 • Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Növénytani 
tanszékén tartott tanfolyam – középfokú gombaszakértői 
vizsga 
1984-1985 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – rajz módszertani 
tanfolyam 
1989 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – nyári képzőművészeti 
intenzív tanfolyam
1992-1994 • Grafológiai Intézet – okleveles grafológus  
1992 • Gordon Iskola – Tanári eredményesség tanulása
1999 • Magyar Művelődési Intézet – népi játszóház 
foglalkozásvezető 
2001, 2002, 2003 • Nyári Képző és Iparművészeti Tábor – 
akkreditált továbbképzés – Fonyód
2004 • Puskás Tivadar Távközlési Technikum – ECDL 
tanfolyam és vizsga  
2008 • MIOK Pedagógiai Szolgáltató Intézet – A kompetencia 
alapú oktatás 
2009 • MIOK Pedagógiai Szolgáltató Intézet – Adaptív 
tanulásszervezés, kooperatív tanulás 
2009 • ÖNKONET – Integrációra érzékenyítő továbbképzési 
program 
2010 • ÖNKONET – Tanórai differenciálás-módszertani 
továbbképzés 
2019 • Vörösberényi Művésztelep – Kerényi Program
Képzőművészeti alkotótáborok (művésztelepek) éveken át 
Zebegényben, Bicskén, Alsóbélatelepen, Szigetmonostoron, 
Diósdon

MŰVÉSZETI TANULMÁNYUTAK:
2015, 2017, 2019 • Velencei Biennálé 

KÖNYVILLUSZTRÁCIÓK:
2000 • Az őskönyv – mai albán elbeszélések (teljes könyv)
2008 • Lázár János versek (teljes könyv)
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ÚJSÁGOKBAN, FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT 
ILLUSZTRÁCIÓK:
1995 • Amarodrom, Kagylókürt, Népszava, Kőbányai írók 
költők kiadványai, Kelebi Kiss István verseskötete

PUBLIKÁCIÓ:
1995 • A rajz és az írás kapcsolata – Grafológia című 
folyóirat

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
1998-tól • Magyar Rajztanárok Egyesülete – tag
2002-től • Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 
– tag

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1985 • Kiváló Úttörővezető - Magyar Úttörők Szövetsége 
1989 • Dicséret eredményes munkáért – Művelődési 
Miniszter 
2018 • Művelődésért díj – kitüntetés kiváló 
szakmapedagógiai és példaértékű munkáért – Budapest 
Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
2018 • Pedagógus Szolgálati Emlékérem – Emberi 
Erőforrások Minisztériuma
2019 • KKIE XI. Áramlás című Biennálé – Nagydíj 

KIÁLLÍTÁSOK:
Egyéni kiállításai – a teljesség igénye nélkül
1990 • Budapesti Műszaki Egyetem
1993 • Kastély Szálló – Seregélyes
1990, 1996,  2002, 2005, 2019 • FSZEK Artotéka – 
Budapest
1998 • Griff Galéria – Budapest
1999, 2003,  2005, 2008, 2018, 2021 • Kőbányai 
Szabadidő Központ – Budapest
2006 • Dési Huber István Művelődési Ház – Budapest
2007 • Pataky Galéria – Budapest
2008 • Törekvés Művelődési Központ – Budapest
2009 • Párizsi Mignon Cukrászda – Budapest
2010 • Zsebők Galéria – Budapest
2011 • Könyvtár és Református Gyülekezeti Terem – 
Balatonkenese
2012 • Kortárs Galéria – Nyírő Gyula Kórház – Budapest

2013 • Szent Kristóf Panzió – Tusnádfürdő
2015 • Mercur Musem Hotel Galériája – Budapest
2019 • Kőbányai Szent László Plébánia
 
Csoportos kiállítások – a teljesség igénye nélkül
1980 • Mednyánszky Kör Kiállítása – Pestlőrinc
1994 • Dózsa Művelődési Ház – Rákoshegy
1997 • Bálint Zsidó Közösségi Ház – Budapest
Fővárosi Rajztanárok és a Fővárosi Festő Stúdió kiállításai 
több éven át – Budapest
Folyamatos részvétel a KKIE kiállításain: Józsefvárosi 
Pincegaléria, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Mag 
Galéria, Veresegyháza, Újpest Galéria, Sirok, Párkány, 
Nyitra, Debrecen, Mosonmagyaróvár, Eger, Pécs és 
kétévente Pataky Galéria – (ma Kőrősi Galéria), Vinkovci – 
Horvátország, Wolverhampton – Anglia

MUNKAHELYEK:
1974-1975 • Napköziotthonos Óvoda – Budapest XVIII. 
kerület – képesítés nélküli óvodapedagógus
1979-1982 • Általános Iskola – Budapest XVIII. kerület – 
tanár 
1982-2005 • Általános Iskola – Sibrik Miklós út 66-68. – 
tanár 
2005-2010 • Széchenyi István Általános Iskola – tanár
2010-2018 • Kandó Téri Általános Iskola – tanár 

Krausz Margit részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – Kőbánya 
hírnevét növelő képzőművészeti tevékenysége 
elismeréseként – 286/2021. (IV. 15.) határozatával 
Manninger Miklós-díj elismerést adományozott.
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ÁGAZATI ELISMERÉSEK
OKTATÁSI ÁGAZAT

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Árvai Antalné
nyugalmazott óvodapedagógus

„Egy életre választottam a pedagógusi munkát. Szinte 
már anyatejjel szívtam magamba a szakmát, mert 

édesanyám is óvodavezetőként dolgozott Kőbányán. 
Lényegesnek tartom, hogy az óvodai nevelés a gyermek 

egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori 
sajátosságra –, valamint a meglévő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire épüljön és biztosítsa a 
gyermekek változatos tevékenységeit, amelyeken 

keresztül további élményeket, tapasztalatokat 
szerezhet az őket körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről.
Az évek alatt célom volt, hogy a nap minden órájában 

a gyermekekkel szeretetteljes légkörben dolgozzak, 
elérjem, hogy segítsék és erősítsék egymást.

Óvodai nevelésem során lényegesnek tartottam, hogy 
elősegítsem a hozzám járó gyermekek sokoldalú, 
harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiségük 

kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az 
életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételét. Nagy odafigyeléssel 
fordultam a sajátos nevelési igényű, kiemelt figyelmet, 

differenciált bánásmódot igénylő gyermekek 
ellátására, fejlesztésére, segítve a közösségbe való 

beilleszkedésüket.
Az elmúlt évek tapasztalatai megerősítettek és jól eső 
érzéssel töltöttek el, mert a hozzám járó gyermekek 

felnőve érdeklődő, sokoldalú, kultúrák iránt érdeklődő 
felnőttekké váltak.”

TANULMÁNYOK:
1967-1975 • Kund utcai Általános Iskola
1975-1979 • Bem József Óvónőképző Szakközépiskola – 
óvodapedagógus 
1980-1983 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – óvónő szak – 
óvodapedagógus 
2000-2002 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar – 
közoktatás-vezető szak – közoktatás-vezető 

MUNKAHELYEK:
1979-1990 • Mádi utcai 4-6. Óvoda – óvodapedagógus
1990-2019 • Kőbányai Kiskakas Óvoda – óvodapedagógus

Árvai Antalné részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 287/2021. (IV. 15.) határozatával Sajó 
Sándor-díj elismerést adományozott.

Dudás Magdolna
óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

„Ő azt hiszi csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy vele. 
Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és 

tevékeny ember váljék belőle.” (Varga Domokos)
„Amikor a díj kapcsán végiggondoltam pedagógus 
pályámat, rá kellett jönnöm, hogy ez nem 1981-ben 

kezdődött, hanem 1969-ben, mikor Babi néni (Merley 
Ferencné) a szárnyai alá vett minket az első osztályban. Az 
elhivatottságot, a gyerekek tiszteletét mindenek felett – tőle 
tanultam. Az óvodában, ami az első és egyben az egyetlen 

munkahelyem, mindig olyan emberileg és szakmailag 
kiváló vezetőim és munkatársaim voltak, akikkel jó volt 
együtt dolgozni. Nagy megtiszteltetésnek éreztem 2001-

ben, hogy fejlesztőpedagógusi munkakört kaptam a saját 
óvodámban. Kihívás volt az óvodai fejlesztőpedagógia 

alapjait letenni a kerületben. Amikor a gyerekek a fejlesztő 
foglalkozás végén azt mondják: „ez volt életem legjobb 

napja!”. Akkor úgy érzem én is a helyemen vagyok.”
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TANULMÁNYOK:
1969-1977 • Pataky István tér 1. sz. Általános Iskola
1977-1981 • Bem József Óvónőképző Szakközépiskola 
1987-1989 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – 
óvodapedagógus szak 
1998-2000 • ELTE – Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar – nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus szak
2001-2004 • ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar – gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
1993 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Frostig program
1994 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola – Speciális diszlexia óvónőknek, tanítóknak
1997 • Kecskeméti Tanítóképző Főiskola – Differenciáló 
pedagógia – fejlesztő eljárások
2001 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 
– Sindelar – Zsoldos program 1.
2004 • LOGO-PED BT. – Mozgásterápia a tanulási nehézség 
megelőzésére és oldására
2004 • Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete – GMP 
Beszédpercepciós diagnosztika és terápia
2005 • B.H.R.G. Alapítvány – Szenzomotoros állapot – és 
mozgásvizsgáló teszt alkalmazása, értékelési módja
2005 • B.H.R.G. Alapítvány – Csoportos szenzomotoros 
fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor 
között
2006 • B.H.R.G. Alapítvány – Korai egyéni és kiscsoportos 
fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 0-3 éves kor között
2008 • Budapesti Korai Fejlesztő Központ – SEED Fejlődési 
Skála vizsgáló eljárás
2009 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 
– pedagógus szakvizsga
2012 • Vadaskert Alapítvány – Az autizmus, autizmus-
spektrumzavar felismerése, kognitív viselkedésterápiás és 
pszicho-edukatív megközelítése a szülők és társ-szakmák 
együttműködésével
2013 • Logopédiai Kiadó – A matematika tanulás zavarai 
(diszkalkulia)
2015 • Oktatási Hivatal – Intézményvezetők felkészítése 
az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti 
ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó 
intézményvezetői feladatok ellátására.

2016 • SZORT BT – Vizuális játékok, érdekes technikák, 
eszközök a gyakorlatban
2018 • SZORT BT – Tevékenység és személyiségfejlődés 
(Matematikai és logikai játékok elemzése és készítése)

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2001-től • Kőbányai Óvodai Fejlesztőpedagógusok 
Munkaközössége – tag, 2009-től vezető

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2018 • Kőbányai Önkormányzat – Kiváló Óvodapedagógus

MUNKAHELYEK:
1981-től • Kőbányai Bóbita Óvoda – óvodapedagógus, 
fejlesztőpedagógus, 2000-2002 között, majd 2014-től 
intézményvezető-helyettes
  
Dudás Magdolna részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 288/2021. (IV. 15.) határozatával Sajó 
Sándor-díj elismerést adományozott.

Zs. Szilágyi Katalin
óvodapedagógus

„ Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó 
ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő 

és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni 
a szépet, és nagyot minden téren, akik az életüket 

ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a 
dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi 

közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, 
méltányosságon, és jóakaraton épülhet.”

(Szent-Györgyi Albert)
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TANULMÁNYOK:
1996-2000 • Kecskeméti Tanítóképző Főiskola – tanító-és 
óvodapedagógus szak – tanító, óvodapedagógus 
2001-2005 • ELTE Bölcsészettudományi Kar – pedagógia 
szakos bölcsész 
2003-2005 • ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar – 
közoktatás-vezetői szak – közoktatási vezető

TOVÁBBKÉPZÉSEK:
2009 • CIVITAS Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 
– A kompetencia alapú programcsomagok - óvodai 
programcsomag
2013 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége – 
Stressz és stresszhelyzetek hatékony kezelése
2014 • Autizmus Alapítvány – Autizmussal élő gyermekek 
szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése
2014 • Autizmus Alapítvány – Autizmussal élő gyermekek, 
tanulók inkluzív nevelésének -oktatásának alapjai
2017 • Agressziókezelés és mediáció a köznevelési 
intézményekben
2019 • Mental Focus Kft. – A „boldogságórák” elméletének 
és módszertanának elsajátítása
2020 • Neteducatio Kft. – A szülőkkel való kapcsolattartás, 
együttnevelés innovatív formái óvodától középiskoláig 
(online) 
2021 • Neteducatio Kft. – Jókor, jó helyen: IKT alkalmazása 
az óvodában (online) 

PUBLIKÁCIÓK:
2013 • Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ „A 
tehetséges fiatalok segítését szolgáló egyéni fejlesztési 
tervek kidolgozása” c. (NTP-EFT-MPA-12) program – 
Kőbányai tehetségsegítő pályázat óvodai jógyakorlata

MINŐSÍTÉSEK:
2015 • Kőbányai Aprók Háza Óvoda Pedagógus II. fokozat
2021 • folyamatban Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
Mesterpedagógus fokozat – fejlesztő innovátori 
tevékenység: A szülőkkel való kapcsolattartás, 
együttnevelés innovatív formái a XXI. sz elvárásainak 
tükrében „Az igényektől a megvalósításon keresztül a 
mérhető elégedettségig”

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2015 • 2014-15-ös nevelési év Kiváló Óvodapedagógusa” – 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda alkalmazotti közössége 

MUNKAHELYEK:
2000-2008 • Mérnök utcai Általános Iskola és Óvoda – 
tanító, óvodapedagógus
2008-tól • Kőbányai Aprók Háza Óvoda – óvodapedagógus

 • 2010-2017 intézményi munkaközösség-vezető
 • 2017-től intézményvezető helyettes

Zs. Szilágyi Katalin részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 289/2021. (IV. 15.) határozatával Sajó 
Sándor díj elismerést adományozott.

Dr. Klicász Szpirosz
kutató tanár

„A földrajz olyan a tudományok között, mint a 
metropoliszok sorában Los Angeles: hatalmas területre 

terjed, összeolvad a szomszédjaival és roppant nehéz 
meglelni a középpontját.”

(W. D. Pattison)

TANULMÁNYOK:
1962-1966 • Manolisz Glezosz Általános Iskola – Budapest
1966-1970 • Harmat 88. Általános Iskola – Budapest
1970-1974 • I. László Gimnázium – biológia-kémia szak
1974-1978 • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola – biológia-
földrajz szak – Szeged 
1980-1983 • József Attila Tudományegyetem – földrajz-
biológia kiegészítő szak – Szeged
1988-1990 • József Attila Tudományegyetem – Doctor 
Univarsitas – éghajlattan tudományok szak – Szeged 
2012 • Szakrendszerű oktatás, középfokú nevelés-oktatás 
szakasza: földrajz
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PUBLIKÁCIÓK:
1988 • Görögország makroszinoptikus típusai – Időjárás 
című folyóirat
2016 • A Peramai Cseppkőbarlang – Földgömb című 
folyóirat
2016 • Görögország Pészely-féle időjárási helyzetei 1961-
1980 – I. kötet
2017 • Kolostorok Ég és Föld között – Földgömb című folyóirat
2017 • Cirkulációs típusok automatikus és empirikus 
osztályozásának összehasonlítása magyarországi adatok 
alapján – Légkör folyóirat
2018 • A Peramai Cseppkőbarlang – görög nyelven – Te 
Nea Tis Ligopsas
2018 • Zakhynthosi természetvédelmi park: Caretta-caretta 
– Földgömb című folyóirat
2018 • Földrajzi atlasz (általános és középiskolai tanulók 
részére) – Új generációs tankönyv
2019 • Comaprison o an automated classification system 
with an empirocal classification of circulation patterns over 
the Pannonian basin, Central Europe – Meteorology and 
Athmospheric Physics
2019 • Egy automata és egy empirikus légcirkulációs 
osztályzási rendszer összehasonlító elemzése a Kárpát-
medencére – Földrajzi Közleménye folyóirat – Magyar 
Földrajzi Társaság

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS:
1990 • József Attila Tudományegyetem – Éghajlattan 
tudományos terület – doktori cím

MINŐSÍTÉSEK:
2014 • Szaktanácsadó – földrajz szakterület
2015 • Mesterpedagógus – földrajz szakterület
2018 • Kutatótanár – földrajz szakterület
2018 • Mentor-tanár ELTE – földrajz szakos hallgatók gyakorlata

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2003-tól • Földrajztanárok Egylete – tag 
2005-től • Magyar Földrajzi Társaság – tag 
2013-tól • Emelt szintű érettségi vizsga tantárgyi bizottság 
– elnök, tag
2016-tól • Nemzeti Pedagógus Kar – szaktanácsadó – 
földünk-környezetünk

2018-tól • SZTE-TTK Nagyköveti Hálózat – tag 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1989 • „Eredményes munkájáért” – Miniszteri dicséret
2001 • Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága – emléklap 
– „A főváros oktatás-nevelés eredményei eléréséhez 
kiemelkedő teljesítménnyel hozzájáruló munkájáért”
2017 • Oklevél – Pro Geographia – Magyar Földrajzi Társaság
2018 • Emlékplakett – Zrínyi Miklós Gimnázium 

MUNKAHELYEK:
1978-1986 • Újhegyi sétány 1. sz. Általános Iskola – tanár
1986-tól • Zrínyi Miklós Gimnázium – tanár 

Dr. Klicász Szpirosz részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 290/2021. (IV. 15.) határozatával Sajó 
Sándor-díj elismerést adományozott.

Kovács Bernadett
zongoratanár, korrepetítor

2012-ben egyetemi tanulmányaim befejezése után 
kezdtem el tanítani a Kroó György Zeneiskolában. 

Az intézmény légköre, a tanári kar, mind arra adott 
lehetőséget, hogy folytathassam az egyetemen tanultakat, 
mind tanári, mind művészi értelemben.  A tanári pálya 

mellett korrepetítorként is tevékenykedem, melynek során 
több tanszak munkáját segíthetem zongorakísérettel. 

Egyik számomra különleges feladat, hogy a zeneiskolai 
szimfonikus zenekar műhelymunkájában részt 

vehetek. Számos hazai és külföldi helyszínen léptem 
fel a zenekarnak köszönhetően, közreműködőként és 

szólistaként egyaránt. Fontosnak tartom, hogy aktívan 
zenéljek, és ezzel inspiráljam diákjaimat, át tudjam adni 

a zene szeretetét.
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TANULMÁNYOK:
1993-2001 • Eötvös József Általános Iskola – Budapest
2001-2006 • Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola – Budapest
2006- 2010 • Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar – 
zongoratanár-kamaraművész
2010-2012 • Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar – 
zongoraművész

TOVÁBBKÉPZÉSEK:
2019 • Tánckarakterek a reneszánsztól a XVIII.századig 

MINŐSÍTÉSEK:
2020 • Pedagógus II. fokozat   

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2019 • Elismerés a 2018/2019. tanévben nyújtott kimagasló 
pedagógiai munkáért

MUNKAHELYEK:
2012-től • Kőbányai Kroó György AMI – zongoratanár, 
korrepetítor

Kovács Bernadett részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 291/2021. (IV. 15.) határozatával Sajó 
Sándor-díj elismerést adományozott.

Dr. Ságodi Róbertné
nyugalmazott pedagógus

„Mindig pedagógus akartam lenni. Főiskola 
elvégzése után Kőbányán kezdtem el dolgozni, itt 

éltek és dolgoztak szüleim, valamint a rokonaim is, 
tanulmányaimat is itt kezdtem. Szeretett férjem is itt 

dolgozott, mint tüdőgyógyász főorvos. 
Nagyon szerencsés voltam: a sors megadta azt a 
lehetőséget, hogy azt csináljam, amire vágytam – 

taníthattam. Egy emberöltőt éltem le a kerületben. 
Tanítványaimtól, szüleiktől nagyon sok szeretetet, 

érdeklődést kaptam, amelyért nagyon hálás vagyok.”

TANULMÁNYOK:
1935-1944 • Elemi Iskola – Kőbánya
1944-1948 • Középiskola
1953-1955 • Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola – 
történelem-földrajz szakos pedagógus 
1956 • Állami Pedagógia Főiskola – Szeged – államvizsga 

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
Évente rendszeres továbbképzésen vett részt

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
Kerületi Földrajz Munkaközösség – tag, több évig vezető

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1975 • Kiváló Úttörővezető – Magyar Úttörők Országos 
Szövetsége   
1976 • Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója – Oktatási 
Minisztérium
1979 • Munka Érdemrend ezüst fokozata – Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa
1980 • Kiváló Munkáért kitüntető jelvény – Magyar 
Népköztársaság Minisztertanácsa
1983 • Pedagógus Szolgálati Emlékérem – Művelődési 
Minisztérium
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MUNKAHELYEK:
1955-1966 • Pataki tér 34. sz. Fiúiskola – pedagógus
1966-1996 • Kőbányai Harmat Általános Iskola – 
pedagógus

Dr. Ságodi Róbertné részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 292/2021. (IV. 15.) határozatával Sajó 
Sándor-díj elismerést adományozott.

KIVÁLÓ TECHNIKAI MUNKATÁRS

Újvári Mária Terézia
dajka

„Különösen szeressétek a gyermekeket, mert vétek 
nélkül valók, mint az angyalok. A mi örömünkre vannak 

a világon, hogy jobbá tegyék a szívünket.”
(Dosztojevszkij)

TANULMÁNYOK:
1964-1972 • Általános Iskola - Gyergyóhodos
1972-1976 • Reál-Filológia Gimnázium – Maroshévíz, Hargita 
megye 
1992-1992 • Országos Közigazgatási Intézet – dajka 

MUNKAHELYEK:
1976-1981 • Műanyagfeldolgozó – Csíkszereda
1981-1987 • Kisipari szövetkezet – bőrdíszműves – Toplica
1987-től • Kőbányai Gépmadár Óvoda – dajka

Újvári Mária Terézia részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 293/2021. (IV. 15.) határozatával 
Kiváló Technikai Munkatárs elismerést adományozott.

KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRS

Kemenes-Pokol Barbara
gyógypedagógus

„Úgy haladj utadon, hogy a varázslat 
beköltözhessen a szívedbe!

Ezzel az idézettel jellemezném gyógypedagógiai 
munkámat, mely a hivatásom. Elsődleges feladatom az, 
hogy ne csak tanítsam a diákokat, hanem szeretetben 
neveljem őket, „hogy a varázslat beköltözhessen az ő 

szívükbe is”. 
Munkám során kiemelt figyelmet fordítok a gyermekek 
személyiségének, s azon képességeinek, készségeinek 
fejlesztésére, melyek alkalmassá teszik őket a mind 
teljesebb körű társadalmi integrációra. Igyekszem 

minden fiatal esetében megtalálni és gondozni azt a 
területet, melyben kiemelkedő képességgel rendelkezik, 
s amelyre nevelő-oktató munkám során építeni tudok.

Mindennapjaim fókuszában áll az optimizmus, a 
példamutatás, az elfogadás. Boldogsággal tölt el, hogy 
ez a szemlélet áll az intézményünk középpontjában is.” 

TANULMÁNYOK:
1998-2006 • Tiszabezdédi Általános Iskola
2006-2010 • Sárospataki Református Gimnázium – 
informatika szak
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2010-2016 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Kar – gyógypedagógus tanulásban akadályozottak  
és pszichopedagógia szakirányú végzettség

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
2016 • Budapest – Magyar Speciális Olimpiai Szövetség – 
úszás szakág versenybíró
2017 • Budapest – Special Olympics Europe Eurasia – 
Young Athletes Trainer
2018 • Budapest – Jobb Veled a Világ Alapítvány – 
Boldogságóra tréner
2018-tól • Budapest Kelet-Pesti Tankerületi 
Központ – „Digitális környezet a köznevelésben” 
VEKOP-7.3.3-17-2017-00007 projekt
2019 • Budapest – Európai Számítógép-használói 
Jogosítvány
2021 • Győr – MSOSZ Iskolai Floorball Edző 
2021 • Budapest – Jobb Veled a Világ Alapítvány – 
Boldogságóra Mentorpedagógus

MUNKAHELYEK:
2012-2016 • Csalogány EGYMI – kollégiumi 
gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens
2016-tól • Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény – gyógypedagógus, osztályfőnök

Kemenes-Pokol Barbara részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 294/2021. (IV. 15.) határozatával 
Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerést 
adományozott.

Máté Dániel András
pedagógus

„Ha van, amit elmondhatok magamról vagy a 
tanításról, az az, hogy megéri nevetni a gyerekekkel. 

Nehéz munka, és kitartást igényel.
Többször kérdőjeleztem meg magam az évek során,

de nincs más, amivel foglalkoznék.”

TANULMÁNYOK:
2000-2008 • Petőfi Sándor Általános Iskola – Szabadszállás
2008-2012 • Kecskeméti Református Gimnázium 
2012-2015 • ELTE Bölcsészettudományi Kar – magyar 
alapszakos bölcsész 
2015-2018 • Károli Gáspár Református Egyetem – magyar 
és angol szakos tanár 

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
2018 • ELTE Mindenki Iskolája – Tanulástámogató digitális 
alkalmazások
2019 • ERUDITIO Oktatási Zrt. – első lépések a digitális 
világba 

MINŐSÍTÉSEK:
2020 • Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola – pedagógus 1.

MUNKAHELYEK:
2018-tól • Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola – magyar és angol szakos tanár

Máté Dániel András részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 295/2021. (IV. 15.) határozatával 
Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerést 
adományozott.
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Sáfrány Flóra
gyógypedagógus

„A gyógypedagógia a hivatásom, melyben 
kiteljesedhetek, önmagam lehetek és járhatom az 

utamat úgy, hogy közben sosem kell egyedül lennem. 
A gimnáziumi éveim alatt megfogalmazódott bennem, 

hogy a leendő munkám során szeretnék segíteni 
másoknak, a főiskolán példaképeket állítottam magam 

elé, akikről úgy gondoltam, hogy milyen csodálatos 
az, ahogyan ők segítenek másoknak. Azt viszont csak 
az elmúlt öt, pályán töltött évem során tapasztaltam 
meg, hogy a segítségnyújtás igazából azért olyan jó, 

mert közben folyamatosan töltődik a lélek. Ahogyan a 
növények élnek szimbiózisban egymással, úgy tud a 

pedagógus adni és ugyanakkor kapni a tanítványaitól, 
a kollégáitól, így kialakítva azt a kölcsönös interakciót, 

melyben olyan jó lenni.
Ezt az érzést Kőbányán, a Gém utcai Komplex 

Iskolában tapasztaltam meg és ezért nagyon hálás 
vagyok. Úgy gondolom, hogy pályakezdő éveim alatt 

folyamatos fejlődést biztosított számomra az intézmény, 
a legapróbb sikereimért is dicséretben részesítettek, így 
motiválva lelkesedésem. Az Önkormányzat elismerése 
pedig nagyon megtisztelő és további lendületre sarkall.

A munkám mellett a magánéletem is sikeres 
mérföldkőhöz érkezett, hiszen kisbabát várok. A 
következő pár évben remélem, hogy az anyaság 
területén is jó pályakezdőnek bizonyulok majd, 

hogy azután új lendülettel térhessek vissza szeretett 
pályámra.” 

TANULMÁNYOK:
1998–2004 • Kossuth Lajos Általános Iskola, Csongrád
2004–2010 • Horváth Mihály Gimnázium, hatosztályos 
képzés, Szentes
2012–2016 • Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképző Kar – gyógypedagógus, 
értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája 
szakirányon

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
2017 • Prekog Alfa Kft. – 1956: A magyar forradalom a 
legújabb történeti kutatások tükrében
2017 • ELMS Informatikai Zrt. (online) – Felkészítés a 
köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer 
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz
2019 • Prekog Alfa Kft. – Új világ született – Az első 
világháború és a Párizs környéki békeszerződések 
tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei
2018-2021 • VEKOP 7.3.3.-17. „Digitális környezet a 
köznevelésben” című projektben való aktív részvétel
2019 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság – 
ECDL tanúsítvány 
2021 • Oktatási Hivatal, online – DiaPed – Diabétesz oktatási 
program pedagógusoknak 

MINŐSÍTÉSEK:
2018 • Pedagógusminősítési eljárás – Pedagógus I. fokozat

MUNKAHELYEK:
2016. szeptembertől • Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és  Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – 
gyógypedagógus

Sáfrány Flóra részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 296/2021. (IV. 15.) határozatával 
Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerést 
adományozott.
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ÁGAZATI ELISMERÉSEK
SZOCIÁLIS ÁGAZAT

SOOS GÉZA-DÍJ

Balás Zsuzsanna
szociális gondozó és ápoló

„A gondozás fogalma talán nem, de gyakorlata 
feltétlenül egyidős az emberiséggel.

 Nincsenek ugyan írott emlékeink arról, hogy az 
ősember hogyan, milyen formában

 gondoskodott utódairól, egy azonban biztos: gondozás 
nélkül nem lett volna emberiség.” 

TANULMÁNYOK:
1975-1976 • Tóth István Általános Iskola – Budapest  
1976-1983 • Sibrik Miklós úti Általános Iskola
1983 • Bercsényi Miklós Vendéglátóipari Szakközépiskola 
(nem befejezett)
1998-2000 • Szentágothai János Egészségügyi Szakképző 
Iskola – szociális gondozó és ápoló 

MUNKAHELYEK:
1994-2005 • 3-as számú Gondozási Központ
2005-2011 • Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
2011-től • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

Balás Zsuzsanna részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 297/2021. (IV. 15.) határozatával Soos 
Géza-díjat adományozott.

STRÓBL MÁRIA-DÍJ

Gerőcsné Végh Éva
intézményvezető

„Ha újra kezdhetném az életem, akkor is itt, a 
gyermekekkel és családokkal foglalkoznék.

Értük érdemes.”

TANULMÁNYOK:
1970-1978 • Varga Gyula András Általános Iskola – 
Budapest
1978-1982 • II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Gyakorló 
Szakközépiskola – Budapest 
1984-1986 • Dolgozók Egészségügyi Szakiskolája – 
csecsemő és gyermek gondozónő
1988-1989 • Egészségügyi Szakdolgozók Központi 
Továbbképző Intézete – bölcsődei szakgondozónő
2002-2006 • Wesley János Lelkészképző Főiskola – 
szociális munkás

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK:
2009 • Wesley János Lelkészképző Főiskola – Gyermekjóléti 
szakvizsga

MUNKAHELYEK:
1983-1994 • Zugló Egyesített Bölcsődék – gondozónő, 
kisgyermek gondozó
1994-1997 • Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde – kisgyermek 
gondozó, 1995-től intézményvezető helyettes
1997-2008 • Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde – 
bölcsődevezető 
2008-2015 • Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde – 
bölcsődevezető 
2015-től • Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde – bölcsődevezető
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Gerőcsné Végh Éva részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 298/2021. (IV. 15.) határozatával 
Stróbl Mária-díjat adományozott.

KIVÁLÓ TECHNIKAI MUNKATÁRS

Begány Edit
élelmezésvezető

„Az élet nem arról szól, hogy olyan akarj lenni,
amilyen valójában nem is vagy.

Sétálj a vízen, táncolj a parázson, csapj a lovak közé, 
csinálj bármit, amitől jól érzed magad!”

(Oravecz Nóra)

TANULMÁNYOK:
1982-1990 • Általános Iskola – Nagybánya 
1990-1994 • Középiskola – Nagybánya 
2011-2012 • OKJ Élelmezésvezető 

MUNKAHELYEK:
2004-2012 • Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde – konyhalány
2012-2016 • Kőbányai Cseperedők Bölcsőde – 
élelmezésvezető
2016-tól • Kőbányai Manóvár Bölcsőde – élelmezésvezető

Begány Edit részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 299/2021. (IV. 15.) határozatával 
Kiváló Technikai Munkatárs elismerést adományozott.

KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRS

Tímár Noémi
kisgyermekgondozó

„Nevelői hitvallásomat és a kisgyermeknevelő hivatás 
szépségét ez az idézet tükrözi számomra leginkább:

Ami jót, szeretet, bizalmat, optimizmust, tudást adunk 
a gyerekeknek az előbb-utóbb kivirágzik, gyümölcsöt, 

tehát eredményt hoz!”

TANULMÁNYOK:
2003-2011 • Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 
– Gyomaendrőd
2011-2015 • Székely Mihály Szakképző Iskola – Szarvas
2015-2017 • Békéscsabai Szakképzési Centrum 
Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Kollégium – 
kisgyermekgondozó, -nevelő – Békéscsaba

MUNKAHELYEK:
2017-2018 • Sasadi Angol-Magyar Sportóvoda és Bölcsőde 
– kisgyermeknevelő
2018-tól • Kőbányai Napsugár Bölcsőde – 
kisgyermeknevelő

Tímár Noémi részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármestere – hivatástudata, 
valamint magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 300/2021. (IV. 15.) határozatával 
Kiváló Pályakezdő Munkatárs 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.

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.

KITÜNTETETÉSEK
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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.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK 
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

BERETZKY ENDRE-DÍJ

Beretzky Endre kőbányai orvos, református 
egyháztanácsos volt, aki nem csak a testi orvoslást 
tartotta szem előtt, hanem a hozzáfordulók lelki gondjain 
is önzetlenül segített. Ezt mutatja két kiemelkedő 
kezdeményezése: a kerületi közkórház alapításának, 
valamint a kőbányai református templom építésének 
szorgalmazása.

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.
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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.

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.

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 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 1943-1944-ben a magyar 
nemzeti ellenállási mozgalmak 
kiemelkedő személyisége volt. 
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, akinek 

az 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 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.
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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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