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KEDVES KŐBÁNYAIAK!

A közösség egy érzés is, amiben feloldódhatunk, és amit 

újra és újra átélhetünk, ha másokkal összehangolódunk. 

A közösség valami nálunk hatalmasabb létező, amelyben 

bízhatunk, amelynek segítségére számíthatunk, amelynek 

ereje megtart és irányt mutat.

Azt mondjuk, azt hisszük, hogy világunk egyre jobban 

elszemélytelenedik. Hogy az egyéni érdekek mintha 

megelőznék a közösségét. Ám vannak időszakok, 

amelyek megmutatják, hogy ez csak a felszín, egy-egy 

részlet a képen, mert az összkép, az évek, évtizedek 

egymásutánisága sokkal inkább a közösség erejéről mesél. 

Egy városépítő közösségről, amely egyes tagjai életéből, 

gondolataiból, erejéből, hitéből vesz példát és magába 

olvasztva azt írja jövőjét.

A zenetudós és pedagógus, aki kőbányai gyökereiből 

táplálkozva viszi hírünket a nagyvilágba. Egy gyárigazgató, 

aki hisz benne, hogy munkatársaival csapatot alkotva 

lehet értéket teremteni. A főépítész, aki számára egy város 

nemcsak szabályos vonalak összessége a papíron, hanem 

élő szervezet, amelyet finoman hangolva lehet évről 

évre még élhetőbbé tenni. Egy távolról jött, kőbányaivá 

vált ember, aki hiába beszél más nyelven, közösségével 

egy emberként áll közös ügyeink mellé, ha a helyzet úgy 

kívánja.

Ebben a kiadványban egytől egyig olyan emberek 

szerepelnek, akik nemcsak egyénként nyújtottak 

rendkívüli teljesítményt a maguk választotta 

hivatásban, de pályájukkal, életükkel a közösségünket, 

a városunkat is alakították. Örökség ez, amely 

összeköt, amely tovább írja a történetet, Kőbánya 

történetét.
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Ők értéket, új minőséget teremtettek, amelyre 

alapozhatunk a következő időszakban – becsüljük hát 

meg őket és példájukat vigyük tovább, majd átadva 

azt gyermeikeinknek álmodjuk tovább közösen! 

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.

A 2022. évben hatodik alkalommal döntött a kerületi 
Képviselő-testület zászlószalag adományozásáról. 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 az MH Ludovika 
Zászlóalj részére adományoz 
zászlószalagot a Kőbányai 
Önkormányzat. 

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 Kőrösi Kulturális 
Központ színháztermében 2022. június 23-án.

Kiadványunk első részében megismerhetik
a 2022. 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, 2022. június 23.
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SZENT LÁSZLÓ-DÍJ

Dr. Solymosi-Tari Emőke
zenetörténész

(Fotó: MMA - Bogár Mariann)

Kőbányán nevelkedtem, itt éltem majdnem 28 évig, 
és ma is ide járok vissza a szülői házba. Hálás 

vagyok, hogy a Pataky téri Ének-Zene Tagozatos 
Általános Iskolában tanulhattam, ahol tanáraink 

magas követelményeket állítottak elénk. Nagyszerű 
énektanárunk volt: Andrássy Erzsébet, akinek a 
vezetésével az osztályunk a legjobbak közé került 
az Éneklő Rajok országos versenyén. De ennél is 
fontosabb, hogy szerettünk énekelni. A kőbányai 

zeneiskolában kezdtem meg zongoratanulmányaimat, 
itt játszottam az első koncerteken, itt voltak az 
első versenyszerepléseim, és itt készített fel a 

zeneművészeti szakközépiskolai felvételire csodálatos 
tanárom, Stojanovits Katalin. A zenei pályán 

való elindulásomat Kőbányának köszönhetem. 
Zenetörténészként, tanárként, hangversenyek, 
összművészeti programok szerkesztőjeként és 

műsorvezetőjeként egész életemben arra törekedtem, 
hogy minél többet adjak tovább másoknak abból 

a szeretetből és lelkesedésből, amit a zenei és 
általában a művészeti alkotások iránt érzek. 

Mert én is azt vallom, amit Kodály: „A zenének 
civilizációteremtő küldetése van: hozzájárul egy 

esztétikailag és erkölcsileg magasabbrendű világ 
felépítéséhez.” Sokszor idézem a kiváló tudóst, 
Freund Tamás neurobiológust, aki ezt mondta: 
„Nemcsak mindennapos testnevelés kell, hanem 

mindennapos katarzis is.” Remélem, még az 
én életemben valóra válik ez a kívánság, és az 

általános és középiskolákban a diákok mindennap 
megmerítkezhetnek a művészeti alkotásokban, 
és feloldódhatnak, szárnyalhatnak valamilyen 

aktív művészeti tevékenységet folytatva. Így válunk 
teljesebbé, így gazdagodik a belső világunk, és mindez 
hozzájárul ahhoz, hogy magasabbra tudjunk lépkedni 
azon a bizonyos létrán, ahogyan Weöres Sándor írja: 

„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” 

KITÜNTETETTEK
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TANULMÁNYOK:
1968-1976 • Pataky tér 1. sz. Zenei Általános Iskola (mai 
Kőbányai Szent László Általános Iskola)
1976–1980 • Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola – 
zongora szak
1980–1983 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
Budapesti Tanárképző Intézet – zongora szak – 
zongoratanár 
1984–1989 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – 
zenetudományi szak – zeneirodalomismeret tanár
1996–1997 • ELTE Bölcsészettudományi Kar – felsőfokú 
kulturális menedzserképző tanfolyam 
2002 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – 
zenetudományi szak – muzikológus

KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK ÉS KUTATÓUTAK: 
1982 • Párizs (Saint-Germain-en-Laye), zongora 
mesterkurzus, Yvonne Lefébure
1992 • Párizs – Lajtha László zeneszerzői munkásságának 
kutatása
1998 • Oxford és London – egyházzenei tanulmányút 
Dobszay László vezetésével
2005 • Dublin – angol nyelvtanfolyam  
2007 • London – Lajtha László zeneszerzői 
munkásságának kutatása
2009 • Párizs – Lajtha László zeneszerzői munkásságának 
kutatása 
2011 • Párizs – Lajtha László zeneszerzői munkásságának 
kutatása

TANÁRI TOVÁBBKÉPZÉSEK:
1997 • A számítógép alkalmazása a pedagógiai munkában 
– Bánki Donát Műszaki Főiskola
1998 • Az internet nyújtotta lehetőségek felhasználása az 
oktatásban – Bánki Donát Műszaki Főiskola
Bevezetés az angol zenei szaknyelvbe – Fővárosi 
Pedagógiai Intézet
2003 • Angol zenei szaknyelvi tanfolyam (haladó szint) – 
Fővárosi Pedagógiai Intézet 
2010 • Rögtönzés a zenei előadásban és pedagógiában – 
Kodolányi János Főiskola

NYELVVIZSGÁK: 
1991 • francia középfok („C”)
2007 • angol középfok („C”) 
 
TUDOMÁNYOS FOKOZAT: 
2013 • PhD védés – Budapest, doktori oklevél átvétele: 2014 
Disszertáció címe: Lajtha László színpadi művei

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2014-től • Magyar Művészeti Akadémia – Művészetelméleti 
Tagozat, levelező tag, 2017-től rendes tag
2010-től • Magyar Zenei Tanács – elnökségi tag
ISME (International Society for Music Education) – egyéni tag 
Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság – alapító tag 
Lajtha László Alapítvány – a Kuratórium tagja
Zenetanárok Társasága – választmányi tag
Jeunesses Musicales Magyarországi Szervezete – elnök, 
majd elnökségi tag

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2002 • Lajtha László-díj
2005 • Zugló Közművelődéséért Díj
2012 • Szabolcsi Bence-díj
2013 • Magyar Érdemrend Lovagkeresztje – Polgári Tagozat

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ:
2009 • NKA alkotói támogatás

MUNKAHELYEK:
1983-1984 • Interkoncert Zenei Versenyek és Fesztiválok 
Irodája – francia nyelvű zenei munkatárs
1994–1995 • Alternatív Közgazdasági Gimnázium – 
zenetörténet tanár
1995–1996 • Erkel Ferenc Gimnázium – zenetörténet tanár 
1995–2017 • Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola – zenetörténet/zeneirodalom tanár   
2001-től • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – 2004-
től főiskolai adjunktus, 2012-től egyetemi tanársegéd, 
2015-től egyetemi adjunktus, 2021-től egyetemi docens – 
általános zenetörténet

ZENETÖRTÉNETI KUTATÁS 
1988-tól • Lajtha László zeneszerzői életművének
kutatása, publikálása
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ÖNÁLLÓ KÖNYVEK:
2007 • „…magam titkos szobája”. Lajtha László A kék 
kalap című vígoperájának keletkezéstörténete, esztétikai 
vonatkozásai, zenetörténeti kapcsolódásai – Hagyományok 
Háza, 2007
2010 • Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról – 
Hagyományok Háza, 2010

KÖNYVEK TÁRSSZERZŐKÉNT, SZERKESZTŐKÉNT, 
KÖZREADÓKÉNT   
2005 • Tari Lujza – Iványi-Papp Mónika – Sz. Farkas Márta – 
Solymosi-Tari Emőke – Gulyásné Somogyi Klára: A Nemzeti 
Zenede. Szerkesztette Tari Lujza és Sz. Farkas Márta – Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző 
Intézete, 2005
2010 • Erdélyi Zsuzsanna: A kockás füzet. Úttalan utakon 
Lajtha Lászlóval. A szöveget gondozta, a jegyzeteket és az 
utószót írta: Solymosi-Tari Emőke – Hagyományok Háza, 2010
2014 • Ős és utód nélkül. Fábián László írásai Lajtha 
Lászlóról. A Lajtha házaspár és Fábián László levelezése. 
Szerkesztette, közreadja és az előszót írta Solymosi-Tari Emőke 
– Országos Széchényi Könyvtár, Gondolat Kiadó, 2014 
 
MŰJEGYZÉK:  
1992 • Lajtha László / László Lajtha 1892-1992. Artisjus, 1992 
– műjegyzék, ismertetés a színpadi művekről, magyarul, 
angolul és franciául
2008 • László Lajtha 1892–1963 – Editio Musica, 2008 
– Teljes műjegyzék a művek legfontosabb adataival, 
diszkográfiával, angolul és magyarul

TANTERV: 
2003 • A zenész szakképesítés központi tantárgyi 
programja a zeneművészeti szakközépiskolák számára 
Zenetörténet (zeneirodalom) – Oktatási Minisztérium, RO-
LA Kft, 2003 
 
KIÁLLÍTÁSRENDEZÉS: 
2012. március 16–tól július 8-áig • Művészetek Palotája –  
Fejezetek a zeneszerző Lajtha László életéből
2013. január 9-től február 3-áig • Művészetek Palotája – 
Fejezetek a zeneszerző Lajtha László életéből – kibővített 
kiállítás

2015. február 16-tól május 31-éig • Hagyományok Háza – 
A „Nagy Mogul” – Lajtha László az I. világháborúban

TANULMÁNYOK MAGYARUL ÉS ANGOLUL ZENETUDOMÁNYI 
ÉS ZENEPEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRATOKBAN, ILLETVE 
KÖTETBEN, LAJTHA LÁSZLÓRÓL – A TELJESSÉG IGÉNYE 
NÉLKÜL:  
1993 • „A kék kalap. Az ötlettől az ősbemutatóig.” Magyar 
Zene 1993/1 (XXXIV. évf. 1. szám, 1993. március), 43–47. 
2003 • „A Szeretet és a Szépség szigete”. Adalékok Lajtha 
László művészetének XVII-XVIII. századi inspirációjához.” 
Magyar Zene 2003/3 (XLI. évf. 3. szám, 2003. augusztus), 
327–336. 
2004 • „Lajtha László előadása Mozartról a Nemzeti 
Zenedében Mozart halálának 150. évfordulója alkalmából 
megtartott hangversenyen.” Magyar Zene 2004/1 (XLII. évf. 
1. szám, 2004. február), 79–86. (bevezető és közreadás) 
2006 • „Bartók […] mindig latinnak nevezett.” Bartók Béla 
hatása Lajtha László életútjára és esztétikájára.”  Parlando 
XLVIII. évf. 2006/6, 5–13.
2007 • „A párizsi Schola Cantorum követe. Lajtha László, 
a Nemzeti Zenede tanára – I. rész.” Parlando XLIX. évf. 
2007/4, 35–44.
2008 • „Commedia dell’arte és bábjáték. Az »irrealitás-
élmény« Lajtha Capriccio című balettjében.” Magyar Zene 
2008/1 (XLVI. évf. 1. szám, 2008. február), 97–108. 
2009 • „Lajtha és a menüett.” Magyar Zene 2009/2 (XLVII. 
évf. 2. szám, 2009. május), 181–192.
2010 • „Filmzeneírás – szabadon: Höllering és Lajtha.” 
Magyar Zene 2010/1 (XLVIII. évf. 1. szám, 2010. február), 
69–73.  
2011 • „László Lajtha, a composer in the time of the 
dictatorship.” In: Zsuzsa Hantó: Banished families. 
Communist repression of „class enemies” in Hungary. 
Magyar Ház, 2011, 239–245.   
2012 • „Motion picture as the »musical play of the future«. 
Lajtha, Höllering, and Eliot.” Hungarian Review 3/3 (may 
2012): 81–93.
2013 • „Arisztofaneszi arcfintor”, avagy „az első 
pacifista balett”. Lajtha első színpadi műve, a Lysistrata 
bemutatásának körülményei és sajtóvisszhangja. In: 
Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére. Tanulmányok, 
emlékírások, hommage-ok. Szerkesztette Berlász 
Melinda és Grabócz Márta. Magyar Tudományos 
Akadémia, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, MTA 
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1999 • „What is the key signature in F sharp minor? 
(Mi az előjegyzés fisz-mollban?) Angol zenei szaknyelv 
oktatása a kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskolában és a Fővárosi Pedagógiai Intézet 
tanártovábbképzésén. Beszélgetés Alföldyné Dobozi 
Eszterrel és Ittzésné Kövendi Katával.” Parlando 1999. 6. 
szám 49–57. 
2000 • „In the Field of Culture Hungary is a Great Power. 
An Interview with György Odze and Katalin Bogyay in 
London.” Hungarian Music Quarterly Vol. XI.Nos. 1–2, 30–34. 
2001 • „Csak azt tudjuk eljátszani, amit belül hallunk. 
Beszélgetés Stuller Gyula hegedűművésszel budapesti 
kurzusa után.” Parlando 2001. 5. szám, 24–32.
2002 • „Hol vannak a magyarok? ISME-konferencia 
Bergenben.” Zene Zene Tánc 2002/3 9. évfolyam, 35–36.
2003 • „Azt tanítom, hogyan lehet élvezni a zenélést”. 
Budapesti beszélgetés Havas Katóval. Parlando 2003. 3. 
szám, 2–9.
2004 • „Hová lett Bach? Az ISME 26. konferenciája 
Tenerifén.” Zene Zene Tánc 2004/3 11. évfolyam, 28–29. 
2005 • „Szívvel-lélekkel, szeretettel. Interjú Szatmári 
Lászlóval és Szatmári Lászlóné Lechnitzky Erzsébettel” II/1. 
rész Parlando 2005. 3. szám, 18–25. oldal
2005 • „Szívvel-lélekkel, szeretettel. Interjú Szatmári 
Lászlóval és Szatmári Lászlóné Lechnitzky Erzsébettel” II/2. 
rész Parlando 2005. 4. szám, 23–33. oldal
2007 • „Ötéves a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai 
Egyesület” Parlando 2007. 2. szám, 39–42. oldal
2009 • „Kilencéves koromban már lakodalomban 
muzsikáltam. Utolsó beszélgetés Zerkula János énekes-
prímással.” Parlando 2009. 1. szám, 36–38.
2010 • „Mi fán terem a zeneiskolai zeneirodalom-oktatás?”  
Parlando 2010. 3. szám, 1–9.
2011 • Kotta – zene – élmény. In: „Mi ez a gyönyörű?” 
(Kodály) – zenehallgatóvá nevelés – konferenciakötet 2011. 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző 
Kar, 2011, 23–30.
2018 • „Felfedezőúton – Élményközpontú interdiszciplináris 
művészetpedagógia a Zuglói Zeneházban.” Magyar 
Tudomány, 179 (2018) 6, 837–842. 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, L’Harmattan Kiadó, 
2013, 323–347. 
2014 • „Kitörölhetetlen a lelkemből. - Lajtha László a 
fronton.”  Irodalmi Magazin II. évf. 2014/2. 44–47.
2016 • „Lajtha László Forradalmi szimfóniája.” Magyar 
Művészet 2016/4 (IV. évf. 4. szám), 97–106. 
2017 • „Népdal-dráma az 1950-es évekből. Tamási Áron és 
Lajtha László Bujdosó lánya.” In: Jégtörő írók. Tamási Áron- 
és Sütő András-emlékkonferencia 2016. szeptember 20. 
Magyar Művészeti Akadémia, 2017, 41–58.  
2019 • „…mint a szél a parazsat”. Lajtha László és 7. 
szimfóniája. In: 1956 és a zenei élet. Előzmények, 
történések, következmények. Szerkesztette Gyarmati 
György, Péteri Lóránt. Budapest – Pécs: Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem, Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára, Kronosz Kiadó, 2019, 219–242.
2020 • „Anyaga magyar, megmunkálása francia…. Lajtha 
László, Franciaország szerelmese.” Napút 8. Nemzet a 
muzsikájában, XXII. évf. 8. szám (2020. október), 225–233.  
2021 • „…ma grande Amie. Lajtha László és Nadia 
Boulanger”. Parlando 2021/2.   
       
CIKKEK ÉS TANULMÁNYOK EGYÉB ZENEI TÉMÁKRÓL 
MAGYARUL, ANGOLUL ÉS FRANCIÁUL – A TELJESSÉG IGÉNYE 
NÉLKÜL:
1990 • „Változások a hazai Jeunesses Musicales életében. 
Új vezetőség, új szponzor, új lehetőségek.” Parlando 1990. 1. 
szám 5–8. 
1992 • „Az a szó, hogy – rendületlenül... Gulyás Dénes.” 
Operaélet 1992. május-június, 4–7.
1994 • „A jó tanár olyan, mint a bábaasszony.” Beszélgetés 
Rév Líviával. Parlando 1994. 
1995 • „Nyakunkon a hurok. Szomorú beszélgetés 
Lantos Istvánnal, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
rektorával.” Magyar Kultúra 1995/2, 8–9. 
1996 • „Erkölcsöt csak példamutatással lehet tanítani. 
Budapesti beszélgetés Yehudi Menuhinnal.” Parlando 1996. 
5-6. szám, 1–5. 
1997 • „Koncert gyermekkezekre. Széljegyzetek egy 
millecentenáriumi antológiához.” Parlando 1997. 3-4. szám, 
22–30. 
1998 • „Pierre Hantai. Egy magyar származású csembalista-
sztár Párizsban.” Gramofon III. évf. 4. szám, 12–13. 
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KONCERTSZERKESZTŐI, MŰSORVEZETŐI TEVÉKENYSÉG: 
1995-től • kortárs zenei koncertek, ifjúsági és családi 
hangversenyek, összművészeti előadások különböző 
helyszíneken: Művészetek Palotája, Zeneakadémia, Pesti 
Vigadó, Nádor terem, Bartók Béla Emlékház, Óbudai 
Társaskör, Nemzeti Táncszínház, Zuglói Szent István 
Zeneház stb.
1997-től • Pastorale komplex művészeti sorozat 
szerkesztése és vezetése a Zuglói Szent István 
Zeneházban, majd 2016-tól a Pesti Vigadóban (2022-ig már 
több mint 250 előadás) 
1998 • Kék rapszódia ifjúsági sorozat a Zuglói Szent István 
Zeneházban
2001–2003 • ifjúsági hangversenysorozatok a Pesti 
Vigadóban
2002-től • előadások tartása és részvétel nemzetközi 
zenepedagógiai konferenciákon 
2011 őszétől • Felfedezőúton címmel összművészeti 
sorozat 10-18 éves zuglói diákoknak, illetve 5-10 éves 
gyerekeknek (2022-ig már több mint 300 előadás) 

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG:
1982-től • zenei ismeretterjesztő előadások tartása a TIT 
szervezésében
1987-től • újságírói tevékenység az írott és az elektronikus 
sajtóban: több száz interjú – pl. Claudio Abbado, Yehudi 
Menuhin, Sebők György, Schiff András, Kocsis Zoltán, 
Perényi Miklós, Vásáry Tamás stb., kritika és publicisztika 
az Esti Hírlap, Népszabadság, Vasárnapi Hírek, Muzsika, 
Operaélet, Hangszer és Zene, Parlando, Metronóm, 
Iskolakultúra, Gramofon, Hungarian Music Quarterly stb. 
című lapokban, magyar és angol nyelven, továbbá a 
rádióban
1989-tól • önálló műsorok a Magyar Rádióban 
1988–1989 • a Ritmus c. zenei folyóirat komolyzenei 
rovatvezetője
1998-tól • tanártovábbképzések tartása Budapesten és 
vidéken
2001–2010 • az Óbudai Társaskör Mozart-klubjának 
vezetése Varga Károllyal
2006 • a Kárpát-medencei Bartók-vetélkedő játékvezetése
2007 • a Kárpát-medencei Kodály-vetélkedő játékvezetése

2012 • előadás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Doktoriskolájában A zene „születése” címmel 
2013 • hatrészes zenetörténet előadássorozat a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem Doktoriskolájában Barokk a 
zenében címmel 
2011–2017 • hatéves zenetörténeti sorozat tartása a TIT 
József Attila Szabadegyetemen Földes Imrével
2014 • A HEMU Conservatoire de Lausanne Projet 
Mus 10-11, Bartók, Kodály, Lajtha, Farkas et la musique 
populaire hongroise elnevezésű pályázati programjának 
zenetörténész résztvevője – muzsikus résztvevők: a svájci 
Dohnányi Kvartett és a Muzsikás Együttes
2014-től • a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti 
Tagozatának vezetője

A gazdag életút – amelyből a fenti lista csak néhány 
kiragadott példát sorol – tartalmaz még számos 
tudományos és ismeretterjesztő zenetörténeti és 
művészetpedagógiai előadást, rádió- és tévéműsort, CD-k, 
LP-k kísérőfüzeteit, saját rendezésű, zenei tárgyú kisfilmeket, 
filmforgatókönyveket, zsűrizést, számtalan szakértői 
munkát, tudományos konferenciák megszervezését és 
levezetését, pódiumbeszélgetések vezetését, ünnepi 
beszédek tartását stb.     

Dr. Solymosi-Tari Emőke részére Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete – a zenetudományban végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréseként – 141/2022. 
(IV. 28.) határozatával Szent László-díj elismerést 
adományozott.
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KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA

Dr. Hodász István

Egy vállalat fejlődése akkor fenntartható, ha értéket teremt 
a kollégáinak, a közvetlen környezetének és az országnak.

TANULMÁNYOK:
1974-1982 • Bólyai János Általános Iskola – Szombathely
1982-1986 • Pannonhalmi Bencés Gimnázium – Pannonhalma 
1986-1991 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar – gyógyszerész
1996-1998 • Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem – 
MBA diploma

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2010-2022 • Magyarországi Gyógyszergyártók Országos 
Szövetsége (MAGYOSZ) – elnökségi tag, elnök, alelnök 
2016-2022 • Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) – 
társelnök
2009-2018 • Hungaropharma Zrt. – felügyelőbizottsági tag
2017-től • Pannonhalmi Bencés Alumni – elnökségi tag
2020-tól • Szemrédi Alapítvány – felügyelőbizottsági tag

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2020 • Magyar Gazdaságért Díj – Varga Mihály miniszter, 
Pénzügyminisztérium

MUNKAHELYEK:
1991 • Samordin Kft. – beosztott gyógyszerész
1991-1995  • Glaxo Magyarországi kirendeltség – 
termékmenedzser 
1995-2005 • Sanofi-Aventis Zrt. – értékesítési és marketing 
igazgató
2006-2009 • EGIS Gyógyszergyár Zrt. – kereskedelmi igazgató
2009-2022 • EGIS Gyógyszergyár Zrt. – vezérigazgató

Dr. Hodász István részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – az Egis 
Gyógyszergyár Zrt-ben végzett magas színvonalú 
munkája, valamint kiemelkedő vezérigazgatói 
tevékenysége elismeréseként – 142/2022. (IV. 28.) 
határozatával Kőbánya Díszpolgára elismerést 
adományozott.

KŐBÁNYÁÉRT DÍJ

Deézsi Tibor
általános vezérigazgató-helyettes
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Kőbánya és én. Édesapám Kőbányán nőtt fel, a Bihari 
úton, a volt Götz baba helyén laktak. Születésem után 

a kórházból a Zágrábi utcai lakásba hoztak haza 
szüleim. Két éves voltam, amikor az Üllői út másik 

oldalára költöztünk, de bölcsődébe végig a Zágrábi 
utcába jártam. Majd két évtizedig kapcsolódtam 

valamilyen módon Kőbányához, ami megalapozta 
érzelmi kötődésem. Nagyszüleim – az épületek 

lebontásáig – a Bihari út 8. szám alatt laktak, náluk 
sok időt töltöttem. Nagynéném a hőerőműben, 

unokanővérem a Pataky könyvtárában dolgozott, ahol 
többször is jártam.  A Ganz-Mávag ifi csapatában 
kosárlabdáztam, ezért volt olyan is, hogy hetente 

mindennap jöttem a Kőbányai útra. Aztán hosszú 
évekig csak átautóztam a kerületen, amikor szüleimet 

látogattuk a családommal, és ilyenkor figyeltem a 
változásokat. Amikor 2007-ben a Vagyonkezelőben 

kezdtem dolgozni, már egy olyan Kőbányára ”tértem 
vissza”, ami egyszerre volt új és régi is. Már nem volt 

beállványozva a Szent László Templom, nem volt 
Kőbánya Mozi és Ganz-Mávag focipálya sem, de ott 
volt (van) a Pataky, a sörgyár…  Bár nem itt lakom, 
de a múltbeli kötődés miatt is otthon érzem magam 

Kőbányán. Ezért is nagy öröm számomra a városrész 
épülése, szépülése, amihez minden igyekezetemmel 

próbálok hozzájárulni.
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TANULMÁNYOK:
1970-1978 • Gyáli úti Általános Iskola
1978-1982 • Leövey Klára Gimnázium
1983-1986 • Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola 
– Magasépítési Intézet – Városgazdasági Szak – 
városgazdasági üzemmérnök

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2000 • FÜTI OMEGA Kft. – társasházkezelő, ingatlankezelő 
– OKJ 
2001 • TERC Kft. – építési műszaki ellenőr I.

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
1999-től • Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara – tag 
2001-től • Pest Megyei Közigazgatási Hivatal műszaki 
ellenőri, majd a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében 
(építési műszaki ellenőr) szerepel

Munkahelyek:
1982-1983 • Ybl Miklós Építőipari Tervező Szövetkezet – 
műszaki rajzoló gyakornok
1986-1988 • Budapest Főváros III. kerületi Tanács V. B. 
Műszaki Osztály – főelőadó 
1988-1998 • Budapest Főváros VII. kerületi Ingatlankezelő 
Vállalat – műszaki előkészítő, műszaki ellenőr, irodavezető
1998-2007 • I. kerületi Házgondnoksági Kft. – kezelési 
főmérnök, ügyvezető
2007-től • Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – műszaki 
divízióvezető, majd 2011-től általános vezérigazgató 
helyettes

Deézsi Tibor részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nél végzett magas 
színvonalú munkája, valamint Kőbánya fejlesztése 
érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként – 143/2022. (IV. 28.) határozatával 
Kőbányáért Díj elismerést adományozott.

Mozsár Ágnes
főépítész
Kőbányai Polgármesteri Hivatal

A főépítész legfőbb feladata, hogy nyitott legyen a 
felé címzett új igényekre, hogy szakmája mozgását 
a mindenkori valós feladatok korrekt megoldásai 

felé vigye. Mindezt a szakmai közéletben való 
tudatos részvétellel, magukért helytállni tudó tervi 

megoldások, döntés előkészítések megformálásával 
tehetjük. Tudnunk kell kezdeményezni és 

elkötelezetten védeni a szakmailag jó megoldásokat, 
tudnunk kell érvekkel elfogadtatni javaslatunkat, 
tudnunk kell tiszteletben tartani a mienktől eltérő 
véleményeket és tudnunk kell önérzetünk sérelme 

nélkül veszíteni is. Tudnunk kell, hogy a döntés 
joga a legitim testületeket illeti meg, de tudnunk kell 

kiteljesíteni szakértői szerepünket, és vállalni az 
ezzel kapcsolatos felelősség súlyát is.

TANULMÁNYOK:
1966-1970 • Könyves Kálmán Gimnázium
1970-1974 • Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola – 
Városgazdasági Szak – üzemmérnök 
1978-1982 • ELTE – Bölcsészettudományi Kar – szociológus
1995-1997 • BME – Építészmérnöki Kar – városépítési, 
városgazdasági szakmérnök

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1995 • Közigazgatási alapvizsga
1999 • Közigazgatási szakvizsga
2003 • Rotterdam városrehabilitáció továbbképzés
2005 • Berlin közigazgatás működése továbbképzés
2007 • Berlin közigazgatás működése továbbképzés

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
1998-2008 • Középmagyarországi Főépítészi Tervtanács 
tag
1999-2008 • Budapest Főváros Főépítészi Tervtanács tag
2008-tól • Budapesti Építész Kamara MÉK küldött
2016-tól • Budapesti Építész Kamara Választási Jelölő 
Bizottság tag
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KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1988 • Pest-megyei Tanácsi Tervező Vállalat nívódíj 
Dunakeszi Városközpont RRT 
2014 • Kőbányai Jegyzői dicséret
2020 • Főépítészi életműdíj 
  
MUNKAHELYEK:
1974-1988 • Pest-megyei Tanácsi Tervező Vállalat, 
Településtervezési Osztály – településtervező 
1988-1992 • INFORT Kutatási Fejlesztési Termelési 
Egyesülés – főmunkatárs
1992-1995 • Budapest VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat – főépítész 
1995-1999 • Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer 
Önkormányzata – főépítész 
1999-2008 • Fővárosi Önkormányzat – Területfelhasználási 
Alosztály – osztályvezető
2008-tól • Kőbányai Önkormányzat – főépítész 
2008-2012 • Budapesti Corvinus Egyetem, 
Településépítészeti Tanszék – óraadó 

Mozsár Ágnes részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Kőbányán főépítészként végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréseként – 144/2022. 
(IV. 28.) határozatával Kőbányáért Díj elismerést 
adományozott.

Song Wanjun
ügyvezető, cégtulajdonos
Monori Center cégcsoport

Kőbányára 30 évvel ezelőtt azért jöttem, mert 
központi fekvése ellenére óriási ingatlanfejlesztési 
potenciál maradt Budapest ezen részén. Az akkori 

elhagyatott, elhanyagolt ipari környezetben én a 
lehetőséget láttam, a helyi önkormányzat pedig 

ezen évek alatt mindig pozitívan viszonyult hozzám. 
Örülök, hogy valamivel én is hozzájárulhattam 

Kőbánya újjászületéséhez.

MUNKAHELYEK:
1991-ig • gépjármű-alkatrész kereskedő – Kína
1991-2000 • ruházat, lábbeli importálás – Budapest – 
importőr
2000-től • ingatlanberuházás, -felújítás – ügyvezető/
cégtulajdonos

Song Wanjun a Song dinasztia leszármazottja, 
szülőhazájában – Kínában – gépjármű-, motoralkatrész 
kereskedelemmel foglalkozott. 

1991 augusztusában elindult Budapestre, azóta itt él. 
Ideérkezésekor ruházati, lábbeli importcéget vezetett, 
mely vállalat nemcsak Magyarországot, de a Kelet-Európai 
régiót is lefedte. 1993-ban vállalkozását kerületünkbe 
költöztette, és 1994-ben vásárolta meg első ingatlanát a 
Szállás utcában. 2000-ben a nagykereskedést hátrahagyva 
ingatlanberuházásokkal kezdett foglalkozni, elhagyatott, 
elhanyagolt ipari ingatlanokat vásárolt, melyeket 
átalakítás, felújítás után bérbeadással hasznosított. Ezzel 
a váltással a korábban kialakult kínai piacok világa helyett 
megteremtette a modern kor igényeit kielégítő, minőségi 
kereskedelem feltételeit és alapjait kerületünkben.

A kínai negyed legismertebb, megbecsült üzletembere, 
aki felépített Kőbányán egy kereskedelmi városrészt, 
és baráti jó viszony kialakítására törekszik Kőbánya 
Önkormányzatával.  

Az elesettek, bajban lévők segítése hozzátartozik a 
mindennapjaihoz csakúgy, mint Kőbánya a városrész 
segítése. Ő finanszírozta a Szent László Plébánia Templom 
bekamerázását, valamint a COVID járvány alatt cégein 
keresztül jelentős segítséget nyújtott az Önkormányzatnak. 

Song Wanjun részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – 
Kőbányát szépítő, segítő életút elismeréseként 
– 145/2022. (IV. 28.) határozatával Kőbányáért Díj 
elismerést adományozott.
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KŐBÁNYA SZOLGÁLATÁÉRT 
EMLÉKÉREM

Béres Péterné
óvodavezető
Kőbányai Kékvirág Óvoda

Egész életemet a gyermekek nevelésére, oktatására 
fordítottam együtt a pedagógustársaimmal.

Váczi Mihály sorait szeretném idézni:
“Élni, szeretni, hinni a világot,

Tenni valamit, mivel besugárzod –
élni csak így érdemes.”

TANULMÁNYOK:
1981-1983 • Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet – 
óvodapedagógus 
1987-1991 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola – oligofrén, pszichopedagógia szak
1998-2000 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola – 
drámapedagógia
2002-2004 • BME Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar – közoktatás vezető

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK – A TELJESSÉG IGÉNYE 
NÉLKÜL: 
1986 • Retorika tanfolyam – Fővárosi Pedagógiai Intézet
1996 • Fejlesztőpedagógia tanfolyam I. – Fővárosi 
Pedagógiai Intézet
1997 • Fejlesztőpedagógia tanfolyam II. – ELTE
1998 • Óvodavezetők alapfokú tanfolyama – Fővárosi 
Pedagógiai Intézet
2004 • Közösségi (EU) pályázatok továbbképzés 
2011 • TSMT diagnosztika tanfolyam 
2015 • Szaktanácsadók felkészítése szervezeti szintű 
tanácsadásra interprofesszionális csoportokban
2015 • Intézményvezetői szaktanácsadók képzése
2018 • TSMT alapmodul

2018 • TSMT neuromodul
2019 • TSMT egyéni terapeuta

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK:
1996-2007 • Játék-munka-tanulás intézményi 
munkaközösség vezetője
1997-2000 • Játék-munka-tanulás kerületi munkaközösség 
vezetője
1999-2000 • Budapest X. kerületi fejlesztőpedagógiai 
hálózat kialakításában résztvevő bizottsági tag
2000-2007 • Budapest X. kerületi fejlesztőpedagógiai 
területgondozói csoport vezetője 
Intézményi Minőségirányítási Team vezetője

MINŐSÍTÉSEK:
2014-től • mesterpedagógus, szaktanácsadó

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1988 • Miniszteri Dicséret 
1995-2007 • Főtanácsos cím – Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal

MUNKAHELYEK:
1981-1981 • 16-27 sz. Napközi Otthonos Óvoda Nyíregyháza 
– óvodapedagógus
1986-tól • Kőbányai Kékvirág Óvoda – óvodapedagógus, 
2005-2007 vezetőhelyettes, 2007-től óvodavezető

Béres Péterné részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
kőbányai óvodai nevelésben kimagasló szakmai 
színvonalon végzett munkája, valamint kiemelkedő 
vezetői tevékenysége elismeréseként – 147/2022. (IV. 
28.) határozatával Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem 
elismerést adományozott.
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Bucsek Zsuzsanna
intézményvezető
Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde

Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj,
amely egy apró kis magnak lehetővé teszi,

hogy kibontakozzon belőle az a csodálatos virág,
amely benne rejlett.

(Carolina Hehenkamp)

TANULMÁNYOK:
1969-1977 • Jázmin utcai Általános Iskola 
1977-1981 • Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola – 
általános ápoló és általános asszisztens
1983 • Dolgozók Egészségügyi Szakiskola – csecsemő és 
gyermekgondozó
1999 • Egészségügyi Szakképző Intézmény – felsőfokú  
bölcsődei szakgondozó
2004-2008 • Wesley János Lelkészképző Főiskola – 
általános szociális munkás

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2006.-2007 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
Felnőttképzési Központ – tereptanár
2006 • Budapesti Kommunikációs Főiskola – pályázatíró és 
projektmenedzser

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2015 • Kőbányáért Díj – Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat
2015 • Zalabai Gábor díj a Kőbányai Fecskefészek 
Kollektívája részére – Budapest Főváros Közgyűlése

MUNKAHELYEK:
1981-1985 • Kőbányai Önkormányzat Csillagfürt Bölcsőde – 
gondozónő 
1985-1991 • Chemolimpex Külkereskedelmi Vállalat –
Budapest – import bonyolító
1991-2003 • Budapest Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde – 
kisgyermeknevelő, csoportvezető

2004-2006 • Kőbányai Napsugár Bölcsőde – 
kisgyermeknevelő, vezetőhelyettes
2006-től • Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde – 
intézményvezető 

Bucsek Zsuzsanna részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – 
a kőbányai kisgyermeknevelésben kimagasló szakmai 
színvonalon végzett munkája, valamint kiemelkedő 
vezetői tevékenysége elismeréseként – 148/2022. (IV. 
28.) határozatával Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem 
elismerést adományozott.

Verle István
mélyépítési ügyintéző
Kőbányai Polgármesteri Hivatal

TANULMÁNYOK:
1976-1979 • Debreceni Agrártudományi Egyetem Szarvasi 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar – Öntözéses-Meliorációs Szak 
– öntözéses-meliorációs üzemmérnök
1996-1998 • Ybl Miklós Műszaki Főiskola – 
Környezetgazdálkodási Szak – környezetgazdálkodási 
szakmérnök
Ybl Miklós Műszaki Főiskola – Közműfenntartási Szak – 
közműfenntartási szakmérnök
2006 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet – vízügyi építés 
szakterület – műszaki ellenőr

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1993 • Közigazgatási alapvizsga
2002 • Közigazgatási szakvizsga

MUNKAHELYEK:
1975-1976 • Mátraaljai Szénbányák – növényápoló
1976 • Egyesület Izzólámpa és VRL Rt. – segédmunkás 
1979-1981 • Mátraaljai Vízgazdálkodási és Talajvédelmi 
Társulat – üzemmérnök 
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1981-1983 • Agrober Heves megyei Kirendeltség – 
szerkesztő 
1983-1984 • Fogyasztási, értékesítő és beszerzési 
Szövetkezetek Mezőgazdasági Termékforgalmazó 
Országos Közös Vállalata – áruforgalmi előadó 
1984-1990 • Mélyépítési Tervező Vállalat – tervezőmérnök 
1990-től • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – mélyépítési 
ügyintéző

Verle István részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatalban mélyépítési 
ügyintézőként végzett kiemelkedő szakmai 
színvonalú munkája elismeréseként – 146/2022. (IV. 
28.) határozatával Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem 
elismerést adományozott.

ELISMERŐ CÍMEK

KŐBÁNYA 
KATASZTRÓFAVÉDELMÉÉRT

Dánielné Csonka Ágnes
nyugdíjas, kuratóriumi elnök
Dr. Sztanek Endre Alapítvány

Az oktatásban mindig fontosnak tartottam
a felkészítést, mert az az igazi törődés. Az életem során

a megoldásokat kerestem, nem a kifogásokat.
Mottóm egy Lao-ce idézet volt mindig: Légy egyszerű,

mint a kavics, és értékes, mint a jáde!

TANULMÁNYOK:
1957-1965 • Fővárosi Általános Iskola  
1965-1969 • Ihász Dániel Gimnázium 
1970-1973 • Fővárosi Tanács VB Laboratóriumi 
Asszisztensképző Iskola – orvosi laboratóriumi 
szakasszisztens
1975 - 1979 • Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Biológia-
mezőgazdasági Szak – tanár 
1993 -1994 • ELTE Természettudományi Kar 
Környezetvédelem Szak – tanár 

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1987 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Földrajz a 
környezetismeretet tanító nem földrajz szakos tanároknak
1993 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Mérésmetodika tanfolyam 
2004 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Egészségtan – 
egészségvédelem
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 
Katasztrófavédelmi ismeretek, katasztrófavédelmi 
alapképzés óvodapedagógusoknak, általános iskolai 
tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők számára tanfolyam
Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség: 
polgári védelmi, katasztrófavédelmi lakosságfelkészítő 
tanfolyam
2006 • Fővárosi Tűzoltóparancsnokság – Tűz- és 
veszélyhelyzet-elemzés a közoktatásban

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2015-től • Dr. Sztanek Endre Alapítvány – elnök 
2019-től • Magyar Tartalékosok Szövetsége Kőbányai 
Tagszervezete – tag 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2005 • Emlékplakett – Budapest Főváros Polgári Védelme 
érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréséül – 
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
2007 • Emléklap – a Magyar Légoltalmi Liga 
megalakulásának 70. évfordulója alkalmából – Magyar 
Polgári Védelmi Szövetség
2008 • Emlékplakett – A polgári védelem területén kifejtett 
tevékenysége elismeréséül – Fővárosi Polgári Védelmi és 
Katasztrófavédelmi Szövetség
2013 • Emléktárgy – a Polgári Védelem Világnapja 
alkalmából – Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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2015 • Emlékérem – a katasztrófavédelem önkéntes 
támogatásáért – Belügyminisztérium 
2017 • Oklevél – a 25 éves felkészítői, oktatói 
tevékenységért – Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2018 • Oklevél – a Réteges Védelem 2018 komplex 
honvédelmi gyakorlaton tanúsított elhivatott és kimagasló 
szakmai tevékenységéért – Főváros Védelmi Bizottsága
2022 • Dísztárgy – a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 10 éves önkéntes támogatásáért – Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

MUNKAHELYEK:
1969-1974 • Budapesti Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem – laboratóriumi szakasszisztens
1974-1979 • Országos Munkaegészségügyi Intézet – kutató 
laboratóriumi szakasszisztens
1979-1982 • Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola – biológia-, technika szakos 
tanár
1982-1985 • Országos Munkaegészségügyi Intézet – kutató 
laboratóriumi szakasszisztens
1985-2008 • Kőbányai Kápolna Téri Általános Iskola 
– biológia-technika szakos tanár, 1992 és 1995 között 
igazgatóhelyettes

Dánielné Csonka Ágnes részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – 
Kőbánya katasztrófavédelmében végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréseként – 151/2022. (IV. 
28.) határozatával Kőbánya Katasztrófavédelméért 
elismerést adományozott.

KŐBÁNYA RENDVÉDELMÉÉRT

Dr. Szeles Norbert Mário
rendőr, rendészeti osztályvezető 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 

Állj készen és légy felkészült, tanulj és képezd magad! 
Tudd, hogy mit akarsz elérni, mi a cél és dolgozz

keményen érte! Büszke vagyok arra, hogy kőbányai 
rendőrként a családom támogatásával,

munkatársaimmal közösen egy rendezett
és biztonságos Kőbánya érdekében szolgálhatok!

TANULMÁNYOK:
1992-1996 • Hősök Terei Általános Iskola – Mátészalka 
1996-2000 • Széchenyi István Általános Iskola – Mátészalka
2000-2004 • Esze Tamás Gimnázium – Mátészalka  
2004-2006 • Miskolci Rendészeti Szakközépiskola – rendőr   
2008-2012 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar – közrendvédelmi szakirány – 
igazgatásszervező
2015-2020 • Károli Gáspár Református Egyetem – jogász

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2008 • körzeti megbízotti szaktanfolyam
2016 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság – 
rendészeti szakvizsga
2018 • BM Vezetőképzési, Továbbképzési és 
Tudományszervezési Főosztály – rendészeti vezetőképző

MUNKAHELYEK:
2006-2016 • BRFK X. ker. Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály, Őr- és Járőrszolgálati Alosztály – 
járőr, körzeti megbízott, szolgálatirányító parancsnok
2016-2018 • BRFK Rendészeti Koordinációs Osztály 
Szakfelügyeleti Alosztály – kiemelt főelőadó
2018 • BRFK Rendészeti Koordinációs Osztály 
Szakfelügyeleti Alosztály – alosztályvezető 
2018-tól • BRFK X. ker. Rendőrkapitányság Rendészeti 
Osztály – osztályvezető  
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Dr. Szeles Norbert Mário részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – 
Kőbánya rendvédelme érdekében végzett kiemelkedő 
szakmai munkája elismeréseként – 152/2022. (IV. 28.) 
határozatával Kőbánya Rendvédelméért elismerést 
adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ HÍRMONDÓJA

Oszvald György
nyugdíjas

Már az újságíró iskolában is afféle minden lében
kanál voltam: magamnak osztottam be 

a műhelygyakorlatokat, hogy mind az írott sajtós, mint
a tévés gyakorlatokon részt tudjak venni. Imádtam – 

és ez a mai napig nem változott – a földön heverő
témáért lehajolni. Minden téma és minden műfaj
érdekelt. 22 éve kerültem Kőbányára, viszonylag

gyorsan beilleszkedtem a művészeti élet körforgásába, 
igyekeztem minden eseményre elmenni. Interjúztam, 

fotóztam, amerre csak jártam. A helyi történések szinte 
elvarázsoltak. Iskolák, óvodák, kulturális intézmények, 

különféle vállalatok, az egészségügy, közélet, sport
és még sok minden más adtak megírni valót. Remélem,

lesz még elég időm, hogy kiéljem magam Kőbánya 
értékeinek dokumentálásában, megörökítésében.”

TANULMÁNYOK
1958-1966 • Rákóczi úti Általános Iskola – Salgótarján
1966-1970 • Madách Imre Gimnázium – Salgótarján
1970-1972 • Nehézipari Műszaki Egyetem – Miskolc 
vegyipari gépész szak (4 félév)
1976-1980 • Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó és 
Fémipari Főiskolai Kar – Dunaújváros – rendszerszervező 
üzemmérnök
1988-1990 • Ybl Miklós Építőipari Főiskola – Debrecen – 
településgazdálkodási szaküzemmérnök

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK  
2000-2002 • Komlósi Újságíró Stúdió – újságíró I.

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2015 • Kőbányai Írók, Költők Egyesülete – alelnök 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1985 • Szocialista Kultúráért – Művelődési Minisztérium
2016 • Önkéntességért elismerés – Havasi Gyopár 
Alapítvány

MUNKAHELYEK:
1979-1983 • Síküvegyár – Salgótarján – üzemszervező
1983-1986 • Hivatásos szabadúszó zenész 
1986-1989 • Ingatlankezelő Vállalat – Salgótarján – vállalati 
szervező
1990-1995 • Mátraker Kereskedelmi Kft. – Salgótarján – 
igazgatóhelyettes
1996-2012 • egyéni vállalkozó
2002-2004 • terasz.hu – újságíró
2005-2007 • Helyi Téma X. és III. kerületi mutációja – 
újságíró 
2007-2008 • Budapesti 7 nap – újságíró 
2007-2011 • Kőbányai Hírek – újságíró 
2013-tól • 10Ker-Press Kft. – alapító, tulajdonos
2014-től • nyugdíjas
   
PUBLIKÁCIÓK, MEGJELENT KÖNYVEK:
1979-1980 • első írások a Nógrád megyei napilapokban a 
Dűvő népzenei együttes életéről
1998-2004 • Rajongó – magyar sztárok lapja – saját kiadás, 
szerkesztő, újságíró
2002-2004 • Magyar Röplabda Szövetség hivatalos lapja – 
szerkesztő, újságíró
2002-2004 • Nemzeti Sport – tudósító
2004-2011 • volley – röplabda magazin – saját kiadás, 
szerkesztő, újságíró
2009 • Kőbányai könyv – interjúkötet 
2011-től • 10kerkult.hu – Kőbányai Közéleti és Kulturális 
portál – szerkesztő, újságíró
2019 • Kőképemlék – önéletrajzi novelláskötet – saját kiadás
Több alkalommal jelent meg írása a Kőbányai Írók, Költők 
Egyesülete évente kiadott antológiájában
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Oszvald György részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi 
közéletben végzett kiemelkedő média- és kulturális 
tevékenysége elismeréseként – 156/2022. (IV. 28.) 
határozatával Kőbánya Kiváló Hírmondója elismerést 
adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
GYERMEKVÉDELMI SZAKEMBERE

Papp László
nevelőtanár
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ
Gyermekek Átmeneti Otthona

A gyermekekkel való foglalkozásban az a legjobb,
mikor elsajátítja a felnőttektől tanultakat

és ezáltal fejlődik.

TANULMÁNYOK:
1981-1989 • Wekerlei 3. Számú Általános Iskola
1989-1993 • Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
1998-2003 • Szegedi Tudományegyetem – történelem 
szakos bölcsész és tanár

MUNKAHELYEK:
2003-tól • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Gyermekek Átmeneti Otthona – nevelőtanár 

Papp László részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
kőbányai gyermekvédelem területén végzett 
kiemelkedő színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 155/2022. (IV. 28.) határozatával 
Kőbánya Kiváló Gyermekvédelmi Szakembere 
elismerést adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ VÁLLALKOZÁSA

Rákosy-Glass Kft.

Nálunk az üveg alkotássá válik!

A Rákosy-Glass Kft. 2007-ben alakult a magyar 
üvegiparban méltán elismert, 1981 óta működő Rákosy 
Üvegipari Egyéni Cég nyomdokain. A cég családi 
vállalkozás, három generációra visszanyúlóan foglalkoznak 
üvegmegmunkálással. Jelenleg több, mint 130 kollégával, 
kb. 25.000 négyzetméter ipari területen, a legmodernebb 
technológiákkal állnak megrendelőik rendelkezésére. 
Az építészeti trendekkel és igényekkel összhangban 
termékeik és szolgáltatásaik skáláját folyamatosan bővítik, 
megőrizve legfőbb erényeiket; a gyorsaságot és a 
rugalmasságot. Több, mint négy évtizedes működésüket 
dinamikus fejlődés jellemezte, melynek eredményeképpen 
az építészeti üvegiparban meghatározó szereplővé váltak 
Magyarországon. A hagyományokban gyökerező szakmai 
felkészültségükkel, innovatív és kreatív megoldásaikkal 
járulnak hozzá vevőik elégedettségéhez, termékeik magas 
minőségéhez, környezetünk fejlődéséhez.

Teljeskörű síküveg megmunkálást vállalnak. Vágás, 
élcsiszolás, fúrás, CNC megmunkálás, hőkezelés, hajlítás, 
festés, nyomtatás, felületkezelés – ezen munkafolyamatokat 
a legmodernebb berendezésekkel, magasan képzett 
kollégáik segítségével végzik. Mindemellett mérnöki 
tervezési tevékenységet is folytatnak és beépítést is 
vállalnak. A nagyobb, állami beruházások mellett kisebb, 
lakossági megkereséseket is fogadnak.

Több különleges termékük elérhető; a Luminari Glass 
design üveg termékcsaládot 2015-ben hívták életre, az 
S39 Hybrid Design Kft.-vel együttműködve. Egyedi grafikai 
mintáinak és magas minőségű anyaghasználatának 
köszönhetően a termékcsalád azonnal nagy érdeklődésre 
tett szert. 
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A Rákosy-Glass Kft.-re mindig jellemző volt az innovatív, 
újító gondolkodásmód. Vallják, hogy a trendeket nem 
követni kell, hanem élen kell járni és úttörőként igazítani 
a piaci igényeket. A Rákosy-Glass Kft. egyik különleges 
terméke, a Helio Heating fűtő üveg is ebben a szellemben 
jött létre. A világszinten is egyedülálló termék számos díjat 
és elismerést zsebelt már be, a szakmai és a civil közönség 
képviselői egyaránt elismeréssel nyilatkoznak róla. 

2020-ban fontos esemény történt a cég életében; 
beüzemelték új, Magyarországon és Közép-Európában is 
egyedülálló hajlító edzőkemencéjüket, mellyel eddig nem 
látott mértékben növelték kapacitásukat. A vállalkozás 
azóta is töretlenül szárnyal; a Covid járvány ellenére újabb 
és újabb beruházások valósulnak meg, a megrendelések 
száma folyamatosan növekszik. A hajlító edzőkemence 
után nem sokkal egy üvegipari kerámianyomtatóval, 
két új CNC megmunkálóállomással, és számos más 
fontos berendezéssel bővítették, vagy éppen fiatalították 
gépparkjukat.

A cég jövőjének zálogát a folyamatos fejlődésben látják. 
Ennek a technikai haladás, a nyitott gondolkodásmód 
és a látókör bővítése, valamint az átgondolt üzletpolitika 
az alappillérei. A vállalati kultúra fejlesztését is kiemelten 
fontosnak tartják; tudják, hogy kiváló minőségű termékeket 
csak kiváló, motivált munkatársakkal lehet létrehozni. 
Büszkék arra, hogy a Rákosy-Glass Kft. magas dolgozói 
létszáma ellenére a mai napig meg tudta őrizni családias 
jellegét és összetartó csapatszellemét.

A Rákosy-Glass Kft. részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – 
a családi vállalkozás kiemelkedő szakmai színvonalon 
történő működése elismeréseként – 153/2022. (IV. 28.) 
határozatával Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerést 
adományozott.

KŐBÁNYA RENDVÉDELMÉÉRT

Tóth Béla László
nyugállományú rendőrezredes
Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány elnöke

… céltalan hajósnak semmilyen szél nem kedvez …
(ismeretlen szerző)

A hosszú rendőri és tartalékos katonai szolgálataim
alatt úgy gondolom sok tapasztalatot szereztem az élet 
minden területén. Sokat tanultam és volt szerencsém 
tanítani is, a mai napig is azért dolgozom például a 

bűnmegelőzésben, mert három „családos lányom”
és négy unokám van. Felelős vagyok egy kicsit

a jövőjükért, mint a következő nemzedék gyermekeiért.
Egyszer egy a pszichológiához nagyon értő szakember

azt mondta nekem: 
- Ezredes úr, Önnek az a küldetése, hogy embereket 

egymással összekössön, majd pedig azok egymással
már tovább működjenek, mindenki örömére…

2020-ban készült velem egy portréfilm az életemről
a Centrum Televízió jóvoltából, azt a címet kapta:

Nincs deficit. Hát szerintem ez igaz lehet…

TANULMÁNYOK:
1967-1975 • Nagyoroszi Általános Iskola
1975-1978 • Salgótarjáni Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Szakmunkásképző Intézet – szakács 
1978-1982 • Ecseri úti Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Szakközépiskola – érettségi
1991-1992 • BM Zászlósképző Iskola – balesethelyszínelő, 
-vizsgáló képesítés
1996-2000 • Rendőrtiszti Főiskola – közrendvédelmi tiszt

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2005 • vezetői képzés
2008 • mestervezetői képzés
2008, 2009 • Németország – tanulmányút – Müncheni 
Rendőr-főkapitányság – Európai Biztonsági Értekezlet 
biztosítása
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2009 • Ciprus, országos és fővárosi rendőr-főkapitányságok 
– tanulmányút
2009 • Kijevi Rendőr-főkapitányság – tanulmányút 
2010 • Róma Városi Rendőr-főkapitányság – tanulmányút
2010 • Izrael, Tel-Aviv-i Rendőr-főkapitányság – tanulmányút 

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2012-től • Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány – 
kuratóriumi elnök 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2009 • Rendőrségi főtanácsos – igazságügyi és rendészeti 
miniszter
2009 • soron kívüli előléptetés – rendőrezredes
2015 • Szent Máté Érem Arany Fokozata – NAV elnöke
2015 • Csapatérem – MH vitéz Szurmay Sándor BHD 
parancsnoka
2016 • Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett 
bronz fokozata – BV Országos Parancsnoka
2019 • emléktárgy – belügyminiszter 

MUNKAHELYEK:
1986-1991 • Belügyminisztérium Adatfeldolgozó és 
Tájékoztatási Csoportfőnökség – Gépi Adatfeldolgozó 
Osztály – operátor technikus 
1991-1993 • BRFK Közlekedésrendészet 
Forgalombiztonsági Osztály – járőrvezető
1993-1997 • BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály Őr-járőr Alosztály – alosztályvezető 
helyettes
1997-2000 • BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály – 
járőrvezető, majd alosztályvezető-helyettes
2001-2003 • BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság 
Körzeti Megbízotti Alosztály – alosztályvezető
2003-2007 • BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály – osztályvezető
2007-2008 • BRFK Központi Gépkocsizó Járőrszolgálati 
Osztály – osztályvezető 
2008-2009 • BRFK Rendészeti Szervek Bevetési Főosztály 
– főosztályvezető-helyettes, zászlóalj-parancsnok
2009-2010 • BRFK Rendészeti Szervek Bevetési Főosztály 
– főosztályvezető 

2010 • BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság – 
kapitányságvezető
2010-2015 • Kőbányai Önkormányzat – közbiztonsági 
tanácsadó
2012-től • Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány – 
kuratóriumi elnök 

Tóth Béla részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – 
Kőbánya rendvédelmében betöltött kiemelkedő 
színvonalú tevékenysége elismeréseként – 154/2022. 
(IV. 28.) határozatával Kőbánya Rendvédelméért 
elismerést adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

BERETZKY ENDRE-DÍJ

Dr. Krecz Éva
családorvos
Újhegyi Felnőtt Háziorvosi Rendelő

Szeretek orvosként dolgozni, sosem munkaként éltem
ezt meg, hanem az életem részeként. Szeretem az 
embereket gyógyítani, testi és lelki panaszaikkal 
foglalkozni. Az egyetem elvégzése után Kőbányán

kezdtem dolgozni, így 44 éves a kötődésem a kerülethez,
és még nem tervezem a nyugdíjba vonulásom.

TANULMÁNYOK:
1960-1968 • Feldebrői Általános Iskola
1968-1972 • Szilágyi Erzsébet Gimnázium – Eger
1972-1978 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
Általános Orvostudományi Kar
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MUNKAHELYEK:
1978-1987 • Bajcsy-Zsilinszky Kórház I. Belgyógyászati 
Osztály – belgyógyász 
1987-től • Újhegyi Felnőtt Háziorvosi Rendelő – 
családorvos 
2000-2018 • SOTE Családorvosi Tanszék – oktató orvos

Dr. Krecz Éva részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a több, 
mint 40 éves kiemelkedő szakmai tudással végzett 
orvosi tevékenysége elismeréseként – 158/2022. 
(IV. 28.) határozatával Beretzky Endre-díj elismerést 
adományozott.

Dr. Orosz Attila
az Immunonephrológiai Osztály 
osztályvezető főorvosa, valamint 
a Diaverdum Dialízis Központ 
orvosigazgatója, vezető nefrológusa
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet

Az emberek szolgálata rendkívül nehéz feladat,
a beteg emberek szolgálata még nehezebb, és ez

krónikus betegek esetében fokozottan igaz.
Ugyanakkor minden nap kihívásokkal teli és ez
ösztönöz arra, hogy munkámat nap nap után

ugyanolyan intenzitással végezzem. Az utat magam 
választottam, hogy itt Kőbányán dolgozom egy

szerencsés véletlen eredménye, de az elmúlt közel
20 év alapján azt mondhatom nem bántam meg,

hogy itt vagyok, mivel tennivaló, kihívás
a területünkön jelenleg is bőven van!

TANULMÁNYOK:
1972-1980 • Általános Iskola – Rajka
1980-1984 • Kossuth Lajos Gimnázium – 
Mosonmagyaróvár 
1986-1992 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
Általános Orvostudományi Kar 
2019- 2021 • Neumann János Egyetem – Master of 
Business Administration

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1998 • SOTE – belgyógyász szakvizsga
2001 • SOTE – nefrológia szakvizsga
2003 • SOTE – diabetológia szakvizsga
2017 október • UHN Toronto General Hospital, Explore 
Home Dialysis Program

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
Magyar Nefrológiai Társaság – tag
Magyar Nefrológiai Társaság Oktatási Bizottság, Ápolási 
Albizottság – tag
Magyar Nefrológiai Társaság Dialízis Regiszter Bizottság – 
tag

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2001 • Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza III. számú 
Belgyógyászati Osztálya és Cukorbeteggondozó 
munkatársai részére
2007, 2018, 2020, 2021 • főigazgatói dicséret
2021 • Év Covid Dolgozója – Magyar Kórházszövetség, 
Duna Bonum Alapítvány, Fogjunkössze.hu

MUNKAHELYEK:
1994-2002 • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 
III. sz. Belgyógyászati Osztály – osztályos orvos 
2000-2002 • FMC Dialízis Központ – Kecskemét – 
nefrológus szakorvos.
2002-2003 • FMC Nefrológiai Központ – Miskolc – 
nefrológus szakorvos
2003-től • Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
Nefrológiai Osztály – osztályvezető főorvos
2003-től • Gambro/Diaverum Dialízis Központ Bajcsy-
Zsilinszky Kórház – orvosigazgató

Dr. Orosz Attila részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – 
kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkája 
elismeréseként – 157/2022. (IV. 28.) határozatával 
Beretzky Endre-díj elismerést adományozott.
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WÁGNER VIKTÓRIA-DÍJ

Háromszékiné Vincze 
Hajnalka
területi védőnő
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ
Kerepesi úti Gyermekrendelő

1977 óta élek Kőbányán, az Újhegyi lakótelepen.
A főiskola elvégzése után a XVI. kerületben 

kezdtem dolgozni, mint védőnő. 2002-ben, egy kis 
pályamódosítással kezdtem dolgozni a Kőbányai 

Családsegítő Szolgálatnál családgondozóként.
2016-ban tértem vissza védőnőnek a Kerepesi úti 

gyermekrendelőbe. Nagyon jó kollégák között
dolgozhatok, családias hangulatú rendelőben. 

 
TANULMÁNYOK:
1976-1984 • XVIII. ker. Margó Tivadar utcai Általános 
iskola, X. ker. Száva utcai Általános Iskola, dr. Orbán László 
Általános Iskola
1984-1988 • Bókay János Egészségügyi Szakközépiskola – 
általános ápoló és asszisztens
1988-1991 • Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi 
Főiskolai Kar – védőnő 
2004-2007 • Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző 
Főiskola – szociálpedagógus
 
TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1993 • Apor Vilmos Tanítóképző Főiskola – családvédelmi 
intenzív tanfolyam

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2016-tól • Magyar Védőnők Egyesülete 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2009 • Szociális munka napja alkalmából oklevél – 
Kőbányai Önkormányzat.
2020 • Köszönőlevél – Heim Pál Kórház Anyatejgyűjtő 
Állomása

MUNKAHELYEK:
1991-2002 • Bp. XVI. Ker. Délceg utcai Gyermekrendelő – 
területi védőnő 
2002-2016 • Kőbányai Családsegítő Szolgálat, majd BÁRKA 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ – családgondozó
2016-tól • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ – 
Kerepesi úti Gyermekrendelő – területi védőnő 

Háromszékiné Vincze Hajnalka részére Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete – kiemelkedő szakmai tudással végzett 
védőnő tevékenysége elismeréseként – 159/2022. 
(IV. 28.) határozatával Wágner Viktória-díj elismerést 
adományozott.

ÉV ÁPOLÓJA DÍJ

Balázs Boglárka
fogászati szakasszisztens
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ

Vágyam szerinti pályaválasztásom megelégedéssel
tölt el, felelőséggel tettem embertársaim egészségéért,
és munkám szeretete eredményezte, hogy lányom is 

hasonló pályán dolgozik fogorvosként.

TANULMÁNYOK:
1972-1980 • Kőrösi Csoma Általános Iskola – Kovászna
1980-1984 • Egészségügyi Szakgimnázium – Brassó
1984-1985 • Egészségügyi Szakgimnázium – felnőtt 
szakasszisztens – Brassó
1999-2000 • Szentágothai János Egészségügyi Szakképző 
Iskola – Budapest

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1987 • Kovászna – középfokú német nyelvvizsga
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MUNKAHELYEK:
1984-1991 • Balneo-, Fizioterápia Osztály – Kovászna – 
Általános asszisztens 
1991-1997 • Péterfy Sándor Kórház, Fül-, Orr-, Gége Osztály 
– felnőtt szakápoló
1997 • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ – 
Kőbányai Egészségház – Szájsebészet, Fogászat – fogászati 
szakasszisztens

Balázs Boglárka részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – 
fogászati szakasszisztensként végzett kiemelkedő 
szakmai munkája elismeréseként – 160/2022. (IV. 28.) 
határozatával Kőbánya Kiváló Ápolója elismerést 
adományozott.

Kalecz Zsuzsanna
ápolási igazgató
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet

Pályáaválasztás előtt egyértelmű volt, hogy az ápolói 
pályát választom, amit azóta sem bántam meg.

Nem könnyű, de az egyik legszebb pálya az ápolói
hivatás. Sokat köszönhetek a családomnak, akik mindig 

támogattak, a kollégáknak, akik nélkül
nem érhettem volna el a kitűzött célokat, hiszen

az egészségügy team munkára épül.

TANULMÁNYOK:
1976-1979 • Balassa János Egészségügyi Szakiskola – 
általános ápoló és asszisztens
1981-1982 • Budapest Főváros Tanácsa VB. Dolgozók 
Egészségügyi Szakiskolája – felnőtt szakápoló
1998-1999 • Szentágothai János Egészségügyi 
Szakközépiskola – ápoló 
1999-2003 • SOTE Egészségügyi Főiskolai Kar – diplomás 
ápoló

2009-2011 • SOTE Egészségügyi Főiskolai Kar – 
egészségügyi projektmenedzser

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2005-től • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
X-XVII-XVIII-XIX kerületi helyei szervezete – alelnök, 2009-től 
elnök 
2017-től • Magyar Kórházszövetség – tag 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2011 • Főigazgatói dicséret – Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet
2016 • Főigazgatói elismerő oklevél – Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház és Rendelőintézet 
2020 • Bajcsy-Zsilinszky Kórházért Emlékérem – Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
2022 • MESZK Egészségügyi Dolgozókért és Hivatásunkért 
végzett munkáért

MUNKAHELYEK:
1979-2003 • Fővárosi Szent János Kórház I. Belgyógyászat- 
Gasztroenterológiai Osztály – ápoló 
2003-tól • Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet – 
I. Belgyógyászat- Gasztroenterológiai Osztály – főnővér, 
2012-től ápolási igazgatóhelyettes, 2017-től ápolási 
igazgató

Kalecz Zsuzsanna részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – kiváló 
szakmai színvonalon végzett munkája, valamint 
kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként 
– 161/2022. (IV. 28.) határozatával Kőbánya Kiváló 
Ápolója elismerést adományozott.
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KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRS

Nagy Fruzsina Aletta
területi védőnő
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ – Újhegyi Védőnői Szolgálat

Úgy gondolom, védőnőnek lenni kiváltság. A családok
a legérzékenyebb időszakokban engednek be minket

az életükbe. Ha ilyenkor a bizalmukba fogadnak,
hozzám fordulnak tanácsért, az nagyon nagy szó. 

Igyekszem úgy végezni a munkám, hogy érdemes legyek 
erre a bizalomra, lehetőség szerint hosszú éveken át.

TANULMÁNYOK:
2002-2014 • László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
2014-2019 • Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 
Kar – Egészségügyi gondozás és prevenció szak – védőnő 
szakirány 

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2012-2015 • Magyar Vöröskereszt – önkéntes
2018-tól • Kulturált Közlekedésért Alapítvány – önkéntes
2019-tól • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara – 
tag
2020-től • Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége – tag

MUNKAHELYEK:
2019-től • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ – 
Újhegyi Védőnői Szolgálat – védőnő 

Nagy Fruzsina Aletta részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
– kiváló szakmai színvonalú munkája elismeréseként 
– 174/2022. (IV. 28.) határozatával Kiváló Pályakezdő 
Munkatárs elismerést adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI ÁGAZAT

ROTTENBILLER-DÍJ

Szöllősi Erika
városrendezési ügyintéző
Kőbányai Polgármesteri Hivatal

„Egyszerűség a legnagyobb bölcsesség.”
Leonardo da Vinci

TANULMÁNYOK:
1982-1990 • Szajoli Általános Iskola
1990-1994 • Környezetgazdálkodási és Építőipari Műszaki 
Szakközépiskola – Magasépítési szakágazat – Szolnok 
1994-1997 • Ybl Miklós Műszaki Főiskola – építészmérnök

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2002 • Közigazgatási alapvizsga
2005 • Közigazgatási szakvizsga 

MUNKAHELYEK:
1997-2000 • Erdért Rt. – Műszaki előadó 
2000-től • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – 
városrendezési ügyintéző

Szöllősi Erika részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – 
városrendezési ügyintézőként végzett kiemelkedő 
szintű szakmai munkája elismeréseként – 162/2022. 
(IV. 28.) határozatával Rottenbiller-díj elismerést 
adományozott.
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KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRS

Nagy Tibor
közterület-felügyelő
Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét s végét.

TANULMÁNYOK:
2006-2014 • Arany László Általános Iskola – Alap 
2014-2018 • Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola – mezőgazdász

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2020 • Közigazgatási alapvizsga
2018 • Közeterület-felügyelő képesítés

MUNKAHELYEK:
2018-tól • Kőbányai Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyelet – térfigyelő operátor, majd közterület-felügyeleti 
ügyintéző

Nagy Tibor részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – kiváló 
szakmai színvonalú munkája elismeréseként – 
175/2022. (IV. 28.) határozatával Kiváló Pályakezdő 
Munkatárs elismerést adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK
KULTURÁLIS ÁGAZAT

MANNINGER MIKLÓS-DÍJ

Várkonyi Károly 
és Várkonyi Lenke

A néphagyomány ismerete, szeretete, tisztelete 
annak megőrzésére, megtartására kötelez – legyen 

az szokás, viselet, tánc, vagy bármely ága a 
népművészetnek!

Várkonyi Károly és felesége Lenke alapítótagjai az 1961-ben 
alakult Törekvés Táncegyüttesnek. Az azóta eltelt idő alatt 
a házaspár mozgatórugója, összetartója az együttesnek. 
Tevékenységük során mindvégig fontosnak tartották a 
csapatszellem erősítését, a hagyományos népi kultúra 
életben tartását, a hagyományőrzést.

A Törekvés Táncegyüttes alapítása mellett ők voltak azok, 
akik a még Manninger Miklós által megálmodott Törekvés 
Hagyományőrző Tánccsoport alapítói lettek 2002-ben. 
A tánccsoport 2014-ben a koreográfus halálát követően 
felvette a Manninger Miklós nevet, így azóta Manninger 
Miklós Hagyományőrző Táncegyüttes néven találkozhat 
velük a nagyérdemű. Ezt a tánccsoportot jelenleg már Vizi 
Tibor vezeti, de a Várkonyi házaspárnak elévülhetetlen 
érdemei vannak a Manninger Táncegyüttes ruhatárának 
létrehozásában, hisz számos népviseleti öltözéket 
maguk varrtak. Ezen túl Várkonyi Lenke koreográfiái is 
felejthetetlenek a tánccsoport életében.

A Várkonyi házaspár a 80. életévéhez közel még a Covid 
járvány alatt is fontosnak tartotta a tánccsoport egyben 
tartását. On-line táncpróbákkal mozgatták meg, tartották 
a lelket az idősebb, hozzájuk hasonló korú csapattársakban. 
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A járványt megelőző időszakban is aktívan szolgálták a 
közösséget, hisz nem csak a próbák alatt voltak együtt 
a tagokkal, de szabadidejükben is programszervezéssel, 
saját házukba való invitálással, vendéglátással erősítették a 
közösségi szellemet.

Várkonyi Károly és Lenke kiváló tudói, őrzői a Manninger 
testvérek koreográfiáinak. Ezt a tudást igyekeznek az 
együttes életébe behozni, átadni az ismeretet, a ma 
már nem táncolt táncok felelevenítésével, betanításával, 
valamint a rájuk nagyon jellemző hagyományőrző 
tevékenységgel is színesíteni a repertoárt. Ezen tudásuk, 
hagyományőrző munkájuk nélkül számos, akár ötven évvel 
ezelőtti Manninger-koreográfia elveszne a hagyatékból. 

A házaspár maga ez élő történelemkönyv – már ami a 
Törekvés táncegyüttest, a néptáncot illeti. Emlékekkel 
rendelkeznek első, második, harmadik generációs 
koreográfusokról, együttesekről, neves táncművészekről. 
Emlékeiket komoly kordokumentáció is kiegészíti – fotók, 
cikkek, műsorlapok, újságok. Ez a dokumentáció – a 
házaspár emlékeivel kiegészülve – hozzájárul a nagymúltú 
Törekvés Néptáncegyüttes megismeréséhez, lehetőséget 
biztosít történetük – sőt ma már mondhatjuk történelmük 
– kutatásához, valamint Manninger György és Manninger 
Miklós életének, munkásságának közkinccsé tételéhez, 
kulturális hagyatékuk feldolgozásához.

Várkonyi Károly és Lenke méltó példaként állhatnak az 
ifjú nemzedék előtt, valamint munkájukkal, tudásukkal, 
hagyományőrző tevékenységükkel nem csak a Törekvés 
Táncegyüttest tették híressé, de Kőbányát is felírták 
néptánc-kategóriában az ismert és elismert támogatók, 
segítők palettájára.

Várkonyi Károly és Várkonyi Lenke részére Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete – a tánckultúra területén 
végzett elévülhetetlen szakmai tevékenységük 
elismeréseként – 163/2022. (IV. 28.) határozatával 
Manninger Miklós-díj elismerést adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK
OKTATÁSI ÁGAZAT

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Juhász Krisztina
tanító
Kőbányai Fekete István Általános Iskola

„Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, nem érhetek 
el minden diákot. De elég optimista vagyok ahhoz, hogy 
minden reggel rászánjam magam, és megpróbáljam.”

(Preston Morgan)

TANULMÁNYOK:
1980-1988 • Üllői úti Általános Iskola
1988-1992 • Bem József Óvónői Szakközépiskola – 
óvodapedagógus 
1992-1995 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – tanító 
2000-2002 • KOTK–Mérlegképes könyvelő

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2005-2006 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – 
Fejlesztőpedagógia
2007-2008 • Fővárosi Pedagógiai intézet – Kompetencia 
alapú oktatás, óvoda-iskola átmenet támogatása
2011 • BHRG Alapítvány – TSMT I.
2016 • OFI – Kortárs gyermekirodalom alkalmazása az 
alsós oktató-nevelő munkában
2017 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – SNI tanulók integrált 
oktatása
2021 • Vodafone, E-skola – IKT eszközök a tanórán 

MINŐSÍTÉSEK:
2018-2019 • Pedagógus II.

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2021 • Kimagasló pedagógiai munkáért – Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ
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MUNKAHELYEK:
1995-2013 • Kőbányai Kékvirág Óvoda – óvodapedagógus
2013-tól • Kőbányai Fekete István Általános Iskola – tanító

Juhász Krisztina részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
kőbányai oktatásban kiemelkedő szakmai színvonalon 
végzett munkája elismeréseként – 167/2022. (IV. 28.)
határozatával Sajó Sándor-díj elismerést adományozott.

Kemerléné Suri Ildikó
óvodapedagógus, intézményvezető
Kőbányai Kiskakas Óvoda

Gyökereim számos szállal kötnek Kőbányához:
itt jártam a zenei általános iskola felső osztályait,

majd a kerületben kezdtem pályámat, és
a mai napig itt tevékenykedem.  

Pedagógiai munkámra a kezdetektől komoly hivatásként 
tekintettem. Óvodapedagógusként nagy tisztelettel

tekintek a gyermeki személyiség sokszínűségére, 
kihívásnak érzem az egyéni pedagógiai utak sikeres 
megvalósítását. Innovatív személyiség lévén fontos 

számomra a folyamatos fejlődés és megújulás, hiszek
az élethosszig tartó tanulásban. Az évek alatt

megszerzett tudást eleinte kerületi szaktanácsadóként 
osztottam meg. Később a szakértői képzések elvégzése 

után, mint intézményvezető az óvoda szakmai fejlődése, 
valamint a pedagógusutánpótlás támogatása lett

egyik legfontosabb célom. 
Intézményvezetőként fontosnak tartom kollégáim 

véleményét, hiszek a közös célok érdekében végzett 
csapatmunka sikerében.  Jó érzéssel tölt el,

hogy sok régi óvodásom és családjuk a mai napig 
szeretettel gondolnak rám. 

TANULMÁNYOK:
1969-1973 • Általános Iskola – Gyöngyös
1974-1977 • Kőbányai Szent László Általános Iskola zenei 
tagozat

1977-1981 • Kossuth Zsuzsa Óvónői Szakközépiskola – 
óvodapedagógus 
1996-1998 • Budapesti Tanítóképző Főiskola, 
óvodapedagógus szak – óvodapedagógus 
2000-2002 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
közoktatási vezető – pedagógus szakvizsga

TOVÁBBKÉPZÉSEK: 
1984 • Alapfokú bábtanfolyam
1999 • Számítógép felhasználói tanfolyam 
Óvodai-iskolai gyermekvédelmi felelősök képzése
2001 • Minőségbiztosítás – Minőségfejlesztés
2005 • Szakértés és tanácsadás – fejlesztés
2007 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok 
alkalmazása – óvodai programcsomag
2008 • Hatékony tanuló-megismerési technikák
2010 • Mozgásterápia a tanulási zavarok megelőzésére és 
oldására
Tűzvédelmi ismeretek tanítása a közoktatási 
intézményekben
Kompetenciafejlesztő tevékenységek és feladatok tervezése
Kompetenciafejlesztés az óvodában
2012 • A mentorálás – szaktanácsadás szerepe, feladatai 
és módszerei a tevékenység és személyközpontú oktatás 
területén
2013-tól • Kétévenkénti rendszerességgel: ÁBPE – 
továbbképzés költségvetési szervek vezetői részére
2014 • Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre
Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a pedagógia-szakmai 
ellenőrzésre
2015 • 100% Zöld Óvoda – Zöld Óvoda kritériumrendszere 
a gyakorlatban megvalósítva
2016 • Intézményvezetők felkészítése az intézményi 
önértékeléshez, tanfelügyeleti ellenőrzéshez szükséges 
feladatok ellátására
2017 • SNI, BTM gyermekek integrált nevelése
2018 • Mentálhigiéniés műhely-képzők képzése – Oktatási 
Hivatal

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
2013 • Kiskakas Óvodáért Alapítvány alapítója
2012-2022 • Óvodavezetők Munkaközössége – tag 2019-
től vezető
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MINŐSÍTÉSEK:
2014 • Oktatási Hivatal – Pedagógusminősítési, 
tanfelügyeleti szakértő, mesterpedagógus
2016 • Vezetői tanfelügyeleti értékelés
2017 • Intézményi tanfelügyeleti értékelés        

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
1998 • XXIV Országos Tudományos Diákköri Konferencia – 
Budapesti Tanítóképző Főiskola intézményi bemutatója – I. díj
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
„Speciális nevelési szükségletek” Intézményközi 
Tudományos Diákköri Konferencia – Tanulásban/értelmileg 
akadályozottak szekció – II. díj

MUNKAHELYEK:
1981-1993 • Finommechanikai Vállalat Napköziotthonos 
Óvoda – óvodapedagógus
1993-tól • Kőbányai Kiskakas Óvoda – óvodapedagógus, 
2012-től óvodavezető

SZAKMAI TEVÉKENYÉG:
2007-től • Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ – 
szaktanácsadói feladatok
Játékpedagógiai Szakmai Műhely vezetése 
Minőségirányítási Szakmai Műhely vezetése
2007-től • Országos szakértői névjegyzék tagja 
tanügyigazgatás, óvoda területen, majd pedagógiai-
szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés területen.
2015-től • Pedagógusminősítési és pedagógiai-szakmai 
ellenőrzési szakértői feladatok ellátása az Oktatási Hivatal 
megbízásából

PUBLIKÁCIÓK, MEGJELENT KÖNYVEK:
2008 • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a 
Dél-pesti régióban projekt kiemelkedő záródolgozatai – 
Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató központ

Kemerléné Suri Ildikó részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
– a kőbányai óvodai nevelésben kimagasló szakmai 
színvonalon végzett munkája, valamint kiemelkedő 
vezetői tevékenysége elismeréseként – 164/2022. 
(IV. 28.) határozatával Sajó Sándor-díj elismerést 
adományozott.

Némethné Hajdu Rita
tanító
Kőbányai Széchenyi István Magyar-
Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola

„Családommal 1990-ben költöztünk Budapestre a 
borsod megyei Szendrőből. Gyermekem szintén itt 
végezte tanulmányait, jelenleg is kőbányai lakos.

Iskolámban ide költözésünk óta dolgozom. A 
több mint 30 éves munkálkodás alatt az oktató-

nevelő munka szinte minden területét „bejártam”. 
Angol foglalkozásokat tartottam óvodásoknak, 

tanítottam alsós kisgyerekeket, napközis 
teendőket végeztem, többször voltam főiskolai 

hallgatók gyakorlatvezetője, rövid ideig a felnőttek 
oktatásában is kipróbálhattam magam. Jelenleg 
felsősöknek tanítok angol nyelvet, folyamatosan 

tevékenykedem osztályfőnökként, valamint 
munkaközösségvezetői feladatokat is ellátok.

Mindig pedagógus akartam lenni, és az is 
maradtam. Mondhatom, a tanítás a „mesterségem”.

Pályám során mindig munkálkodott bennem a 
szakmai megújulás igénye. Vallom, hogy erre 

szükség van, hiszen a dinamikus változás, melynek 
részesei vagyunk, új módszereket, új szemléletet, 

másféle hozzáállást követel. Csak így lehet munkánk 
eredményes, igazán hatékony.

Tartalmas éveket tudhatok magam mögött 
a pedagógus pályán, ami mindig párosult a 

tanítás és a gyerekek szeretetével, a jövő iránt 
érzett felelősséggel. A továbbiakban is szeretném 

megőrizni optimizmusomat, kitartásomat és 
lendületemet, ami változó világunkban nem könnyű 

feladat. Büszkeséggel tölt el, hogy a szülők és a 
tanítványok mellett az iskola vezetése, a kollégák, 

valamint a kerület is elismeri munkámat.

TANULMÁNYOK:
1968-1976 • Általános Iskola – Szendrő
1976-1980 • Gimnázium – Edelény
1982-1985 • Comenius Tanítóképző Főiskola – általános 
iskolai tanító, orosz nyelv szakkollégium
2004-2006 • ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar – 
általános tanító angol idegennyelvi műveltségi területen
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TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1993-1995 • Orosztanár átképzés
1996-1997 • NAT-helyi tanterv – tanmenet, óraelemzés
1998-2000 • Angol nyelvtanfolyam – Intermediate
1999 • Számítógép és internet alapismeretek
2007 • A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, 
adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás 
folyamatában
2007 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok 
alkalmazása – idegen nyelvi (angol) programcsomag az 1-6. 
évfolyamon
ESOL (English for Speakers of Other Languages) – Wolverhampton 
2007-2008 • Kooperatív módszertanra épülő 
együttműködés
2009 • Budapest – Integrációra érzékenyítő (IPR Light) 
továbbképzési program
ESOL (English for Speakers of Other Languages) – 
Tanulmányút Wolverhamptonba
2010 • Tanórai differenciálás (módszetani továbbképzés)
2015-2016 • Alkalmazott Oktatástan – Súlyos olvasási 
és szövegértés problémákkal küszködő tanulók egyéni 
felzárkóztatása
2016 • A tanulás tanítása általános iskolában
2016 • Pedagógus kompetenciák a tanítói/tanári munka 
gyakorlatában
                                                           
MINŐSÍTÉSEK:
2017 • Pedagógus II.

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2009 • Kőbánya Közoktatásáért

MUNKAHELYEK:
1981-1989 • Rakacai Általános Iskola – tanító
1990-től • Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola – tanító/nyelvtanító

Némethné Hajdu Rita részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
– a kőbányai oktatásban kiemelkedő színvonalon 
végzett munkája elismeréseként – 168/2022. (IV. 
28.) határozatával Sajó Sándor-díj elismerést 
adományozott.

Szarvasné Szombati Éva
általános iskolai tanár, 
intézményvezető helyettes
Kőbányai Bem József Általános Iskola

Amikor 1983-ban Kőbányára költöztem, az ablakomon 
át egy iskolát pillantottam meg. Akkor még a nevét sem 

tudtam, de minden reggel arra gondoltam,
milyen jó lenne, ha ott taníthatnék. Ez a vágyam 1991-
ben valóra vált. Azóta tanítok a Bem József Általános 

Iskolában. Hiszem, hogy nincsenek véletlenek.

TANULMÁNYOK:
1967-1975 • Általános Iskola – Tass
1975-1979 • Kossuth Lajos Gimnázium – Budapest orosz 
nyelvi tagozat
1979-1983 • ELTE Tanárképző Főiskola – magyar-orosz 
szakos tanár
1999-2002 • ELTE Tanárképző Főiskola – német szakos 
nyelvtanár

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
Rendszeresen képezi magát, számtalan továbbképzésen 
vett részt, kezdetben mindkét szakon, majd 2002 óta 
elsősorban német nyelvből.  A Budapesti Goethe Intézet 
nyelvi, módszertani képzései segítségével fejlődött 
szakmailag. 2005 nyarán ösztöndíjjal Németországban 
elvégzett egy nyelvtanári tanfolyamot. 

MUNKAHELYEK: 
1991-től • Kőbányai Bem József Általános Iskola – magyar-
orosz-német szakos tanár 

Szarvasné Szombati Éva részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
– a kőbányai oktatásban kiemelkedő színvonalon 
végzett munkája elismeréseként – 169/2022. (IV. 
28.) határozatával Sajó Sándor-díj elismerést 
adományozott.



5554

Temesiné Gubacsi 
Katalin
óvodapedagógus
Kőbányai Gesztenye Óvoda

„Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

Antoine de Saint Exupéry

TANULMÁNYOK:
1964-1972 • Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola – 
Kecskemét 
1972-1976 • Kada Elek Gazdasági Szakközépiskola – 
Kecskemét 
1976-1978 • Kecskeméti Óvónőképző Intézet – óvodapedagógus 

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1996 • Intenzív óvodai környezetvédelem
1999 • Játékos tapasztalatszerzés a tanulás folyamatában
1999 • Óvodai-iskolai gyermekvédelmi felelősök képzése
2002 • Játékpszichológia és játékpedagógia
2003 • Életvezetési ismeretek és készségek
2012 • Mitől rossz a gyerek? – A magatartási problémák okai
2005 • A Zoopedagógia Módszertana

MINŐSÍTÉSEK:
2017 • Pedagógus II.

MUNKAHELYEK:
1976-1982 • Kecskemét Városi Tanács Egészségügyi 
Osztály – óvodapedagógus
1982-1983 • Kecskeméti Óvodai Igazgatóság – 
óvodapedagógus
1983-1997 • Vajda Péter Önkormányzati Óvoda – Pápa – 
óvodapedagógus 
1997-től • Kőbányai Gesztenye Óvoda – óvodapedagógus 

Temesiné Gubacsi Ildikó részére Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete – a kőbányai óvodai nevelésben kiemelkedő 
szakmai színvonalon végzett munkája elismeréseként 
– 165/2022. (IV. 28.) határozatával Sajó Sándor-díj 
elismerést adományozott.

Wodzinsky Gabriella
óvodavezető
Kőbányai Csodapók Óvoda

Születésem óta Kőbányán élek, itt jártam iskolába, 
itt szereztem barátokat. Kőbányához való kötődésem 

részeként 1982 óta – még gimnáziumot végzett,
képesítés nélküli óvónőként kezdve, majd

óvodavezetőként távozva – dolgoztam a Mádi utca 127. 
szám alatti Csodapók Óvodában. 

Kőbánya számomra nemcsak egy lakóhely
és munkahely, hanem az életem része. Érzéseimet

nem tudom elmagyarázni, hiszen a szavak
nem alkalmasak mindenre....

 
TANULMÁNYOK:
1970-1978 • Pataky tér 1. számú Általános Iskola
1978-1982 • I. László Gimnázium
1983-1985 • Budapesti Tanítóképző Főiskola 
Óvodapedagógus Szak – óvodapedagógus
2002-2003 • Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző 
Iskola és Gimnázium – gyógymasszőr
2009-2010 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vezető 
Óvodapedagógus Szak – vezető óvodapedagógus

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1997 • A helyi óvodai nevelési programra felkészítő 
tanfolyam
1999 • Egészséges életmódra nevelés I. évfolyam
2001 • Állatvédelem pedagógusoknak
2001 • Minőségbiztosítás – minőségfejlesztés
2002 • Minőségbiztosítás és programfejlesztés az 
óvodában
2003 • Korszerű óvodai mozgásprogram a tanulási 
nehézségek megelőzésére
2004 • Mozgásterápia a tanulási nehézség megelőzésére 
és oldására
2006 • Testkultúra – Vitamintorna. Felvilágosító, 
egészségmegőrző, képességfejlesztő gerincbarát zenés 
torna 3-10 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok 
számára
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2007 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok 
alkalmazása – óvodai programcsomag
2007 • Testkultúra – Vitamintorna 3-10 éves gyerekek 
egészségnevelése mese – báb - zene alkalmazásával
2008 • Az Okos(koc)ka eszközcsalád fejlesztő pedagógiai 
alkalmazása
2008 • Óvoda – iskola átmenet támogatása
2015 • Intézményvezetők felkészítése az intézményi 
önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a 
pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői 
feladatok ellátására
2016 • Játékra fel! A játék alkalmazása az oktatásban és 
nevelésben (online képzés)

MINŐSÍTÉSEK:
2015 • Pedagógus II.

MUNKAHELYEK:
1982. 09. 25-ig • Bajcsy-Zsilinszky Kórház – asszisztens 
1982. 09. 26-tól • Kőbányai Csodapók Óvoda – 
óvodapedagógus, majd 2017-től óvodavezető

Wodzinsky Gabriella részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
– a kőbányai óvodai nevelésben kimagasló szakmai 
színvonalon végzett munkája, valamint kiemelkedő 
vezetői tevékenysége elismeréseként – 166/2022. 
(IV. 28.) határozatával Sajó Sándor-díj elismerést 
adományozott.

KIVÁLÓ TECHNIKAI MUNKATÁRS

Sőtér Ilona
konyhai alkalmazott, dajka
Kőbányai Kiskakas Óvoda

Kárpátalján születtem, általános és középiskolai 
tanulmányaimat Salánkon, szülőfalumban fejeztem 

be. A számviteli technikum elvégzése után az 
Állami Biztosítónál dolgoztam, majd Beregszász 

városában a Tábita Idősek Otthonában könyvelőként 
töltöttem pár évet. 1998 nyarán férjemmel és két 

gyermekemmel Budapestre költöztünk, Kőbányára. 
Fontos volt számomra, hogy olyan helyre kerüljünk, 
ahol a testvérem is otthonra talált. Kőbánya rögtön 
megtetszett, zöld környezete és gyönyörű templomai 

miatt. Családommal aktív tagjai vagyunk a Kőbányai 
Református Templom gyülekezetének, ahol jelenleg 

presbiterként és gondnokként szolgálok. 
Kőbánya nyújtott munkalehetőséget is számomra, 
előszőr a Csodapók, majd a Kőbányai Kiskakas 

Óvodában. Munkámat felelősségteljesen, 
lelkiismeretesen végzem, a tőlem telhető legjobb 

tudásom szerint. Hívő keresztény emberként a rám 
bízott pozíciót úgy töltöttem be, hogy Isten és ember 

előtt is elszámoltatható legyek. Külön öröm számomra, 
hogy az utolsó négy évet lányommal, aki a Kiskakas 

Óvoda óvodapedagógusa, együtt dolgozhattam.

TANULMÁNYOK:
1969-1981 • Általános és Középiskola – Salánk 
1981-1983 • Lvovi Számviteli Technikum – Lvov

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2000 • Dajka tanfolyam
2014-2022 • Folyamatos HACCP képzések

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
1998- 2022 • Kőbányai Református Templom Gyülekezete 
– presbiter, gondnok

MUNKAHELYEK:
1999-2002 • Kőbányai Csodapók Óvoda – dajka 
2002-től • Kőbányai Kiskakas Óvoda – konyhai alkalmazott, 
dajka

Sőtér Ilona részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
kőbányai óvodai nevelésben kiemelkedő szakmai 
színvonalon végzett munkája elismeréseként – 
172/2022. (IV. 28.) határozatával Kiváló Technikai 
Munkatárs elismerést adományozott.
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KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRS

Adamis Bence
történelem-földrajz szakos tanár
Kőbányai Szent László Gimnázium

Úgy gondolom, hogy tanárként nagyon sok és összetett 
feladatunk van, ezek közül a tananyag átadása csak az egyik. 

Legalább annyira fontosnak tartom, hogy ezt az anyagot 
érdekesen és könnyen hasznosíthatóan oktassam, illetve 

figyeljek a diákjaimra. Osztályfőnökként és szaktanárként 
is fontos, hogy segítsem a tanulóim problémák esetén, illetve 

hozzájáruljak ahhoz, hogy a gimnáziumi éveik pozitív 
élmények legyenek az életükben, amire később tudnak építeni.

TANULMÁNYOK:
2001-2009 • Német Tagozatos Általános Iskola 
2009-2013 • Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium 
2013-2019 • ELTE TTK Történelem – földrajz-történelem 
szakos középiskolai tanár

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2020 • Holokauszt Emlékközpont – Füstbe Szállt Életek

MINŐSÍTÉSEK:
2021 • Pedagógus 1

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2021 • „Év tanára” – Kőbányai Szent László Gimnázium

MUNKAHELYEK:
2019-től • Kőbányai Szent László Gimnázium – történelem-
földrajz tanár 

Adamis Bence részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – kiváló 
szakmai színvonalú munkája elismeréseként – 
176/2022. (IV. 28.) határozatával Kiváló Pályakezdő 
Munkatárs elismerést adományozott.

Horváth Ádám Zsolt
történelem-földrajz szakos tanár, 
osztályfőnök
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola

Minden sokkal könnyebben megy némi humorral 
fűszerezve, ezért igyekszem minden órámat úgy tartani, 

hogy legalább egyszer nevessünk egy nagyot.

TANULMÁNYOK:
2000-2008 • Arany János Általános Iskola – Oroszlány
2008-2012 • Eötvös József Gimnázium – Tata  
2012-2015 • ELTE Bölcsészettudományi Kar – történelem 
alapszakos bölcsész
2015-2018 • ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar – 
történelem-földrajz szakos tanár 

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2019 • Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. – 1956: A 
magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében
2019 • ELTE – A gondolkodási képességek fejlesztése a 
korai iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében
2020 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
– online képzés – Kreatív természettudományi 
tehetséggondozás: szempontok önálló tanulással 

MUNKAHELYEK:
2018-tól • Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola – 
történelem-földrajz szakos tanár 

Horváth Ádám Zsolt részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
– kiváló szakmai színvonalú munkája elismeréseként 
–  177/2022. (IV. 28.) határozatával Kiváló Pályakezdő 
Munkatárs elismerést adományozott.
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Orbán-Selényi Kármen
tanító
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola

Pedagógus hitvallásom megegyezik Lev Tolsztoj 
gondolataival:

Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb 
pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, 
de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. 

Ha pedig egyesíti önmagában munkájának s 
tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus. 

TANULMÁNYOK:
2001-2009 • Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2009-2014 • Madách Imre Gimnázium 
2014-2019 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola – tanító

MINŐSÍTÉSEK:
2021 • Pedagógus I.  

MUNKAHELYEK:
2019-től • Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola – tanító

Orbán-Selényi Kármen részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
– kiváló szakmai színvonalú munkája elismeréseként 
– 178/2022. (IV. 28.) határozatával Kiváló Pályakezdő 
Munkatárs elismerést adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK
SZOCIÁLIS ÁGAZAT

SOOS GÉZA-DÍJ

Király Gyöngyi Boglárka
nappali ellátás vezető
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
Örökifjak Idősek és Demens Személyek 
Nappali Ellátása

Fiatal koromban láttam példamutató embereket, akik 
segítséget nyújtottak a rászorulóknak és megtapasztaltam 
a közösség segítő erejét is, ezért választottam a szociális 

munkás hivatást. Ezen tapasztalatok hatására döntöttem 
úgy, hogy én is szeretnék az embereknek segítséget 

nyújtani problémáik megoldásában és különösen az 
idősebb korosztállyal szeretnék foglalkozni, 

A segítő hivatásban a szakmai, jogszabályi tudás mellett 
többek között szükség van toleranciára, empátiára, 

elfogadásra, meghallgatásra, kitartásra
és humorra is.

A Kőbányán eltöltött napok, a sok szép élmény, a 
megismert emberek révén második otthonommá vált 
a kerület. Az időseknek nyújtott segítség során a sok 

megoldandó probléma mellett rengeteg sikerélménnyel 
gazdagodtam az elmúlt évek alatt. Fő célom az, hogy 
tudásomat, ismereteimet felhasználva megtaláljam a 

hozzám fordulók problémáira a lehető legjobb megoldást 
és mindent megtegyek azért, hogy az idősek igénybe 

vehessék a számukra elérhető lehetőségeket. 
„Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak 

jót szabad tenned, ártanod soha.”
Szabó Magda

TANULMÁNYOK:
1980-1988 • Ady Endre Általános Iskola – Dánszentmiklós
1988-1992 • József Attila Gimnázium – Monor 
1992-1996 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola – általános szociális munkás, szociális gerontológia 
előszakosodás
2009-2009 • Wesley János Lelkészképző Főiskola – 
szociális szakvizsga idősek szociális ellátása témacsoport
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TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
1999 • Epsylon Natura Oktatási és Mérnöki Kft. – közegészség- 
ügyi, élelmiszerhigiéniai, minőségügyi és környezetvédelmi tanfolyam
2001 • Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
Módszertani Osztály Pesti út – Szakmai tanácskozás
2002 • Szent István Egyetem Gödöllő – Demens lakók 
ellátása a bentlakásos otthonokban – konferencia
2005 • ANNOBER Egészségügyi és Szolgáltató Bt. – belső 
auditor tanfolyam
2013 • Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Képzés, 
tudás, támogatás – szakmai továbbképzések fejlesztése a 
szociális szférában – szakmai tanácskozás
2015 • Főnix-Füred Tanácsadó és Szolgáltató Bt. – Hogyan 
bánjunk nehéz emberekkel? – szakmai továbbképzés
2017 • Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft. – adatvédelmi 
tisztviselő/felelős

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
2009 • Oklevél Szociális Munka Napja alkalmából – 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

MUNKAHELYEK:
1996-1996 • Abony Családsegítő Szolgálat – családgondozó
1996-1996 • Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészség- 
ügyi Szakközépiskola – szociális munka és szociálpolitika oktatása 
1997-1999 • Budapest VII. kerületi Gondozási Központ – 
szociális munkás 
1999-2003 • Budapest X. kerületi Gondozási Központ – 
szociális munkás
2003-2004 • Budapest VI. kerület Ódry Árpád 
Művészotthon – mentálhigiénés munkatárs
2004-2011 • Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó 
Kht. – Alapszolgáltatást nyújtó csoport vezetője
2011-2012 • Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ – idősellátás szakmai vezetője
2012-től • Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. – nappali 
ellátás vezető

Király Gyöngyi Boglárka részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
– a kőbányai szociális ellátásban kiemelkedő szakmai 
színvonalú munkája elismeréseként – 170/2022. 
(IV. 28.) határozatával Soos Géza-díj elismerést 
adományozott.

STRÓBL MÁRIA-DÍJ

Kohán József Lajosné
kisgyermeknevelő
Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde

Megtisztelve érzem magam, hogy az életem során
részt vehettem a jövő nemzedékének gondozásában

és nevelésében.

TANULMÁNYOK:
1964-1972 • Csongrádi Széchenyi úti Állami Általános Iskola
1972-1976 • Szentesi Közgazdasági és Egészségügyi 
Szakközépiskola – általános asszisztens, csecsemő- és 
kisgyermekgondozó
1981-1982 • Budapest Fővárosi Tanács Dolgozók EÜ. 
Szakiskolája – csecsemő- és kisgyermekgondozó 
2002-2003 • Comenius Szakközépiskola és 
Humánszolgáltató Központ – gyógypedagógiai asszisztens 
2004-2005 • Szentágothai János Egészségügyi Szakképző 
Iskola – Csecsemő és kisgyermekgondozó

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2016 • Kommunikáció, konfliktuskezelés tréning
2019 • Kiégés tréning
2020 • A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora 
gyermekkori intervencióban

MUNKAHELYEK:
1976-2003 • Csepeli Vas- és Fémművek Bölcsődéje – 
kisgyermeknevelő 
2003-tól • Kőbányai Egyesített Bölcsődék – 
kisgyermeknevelő, 2014–től csoportvezető

Kohán József Lajosné részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
– a kőbányai kisgyermeknevelésben kiemelkedő 
szakmai színvonalon végzett munkája elismeréseként 
– 171/2022. (IV. 28.) határozatával Stróbl Mária-díj 
elismerést adományozott.
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Reider Róbertné
élelmezésvezető
Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde

                                            

„Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget,
a hangzavarban a harmóniát.

A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.”
(Albert Einstein)

TANULMÁNYOK:
1976-1985 • Április 4-e téri Általános Iskola
1985-1988 • Bólyai János Textilipari Szakiskola – szövő 
1991-1992 • Dugonics András Középiskola – érettségi

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK: 
2003-2005 • SOTE Dietetikai és Táplálkozástudományi 
Tanszék kar – élelmezésvezető

MUNKAHELYEK:
1988-1990 • Ergonet Munkaruházati Vállalat – eladó 
1990-1991 • Batthyányi téri Vásárcsarnok – felszolgáló
1992-1997 • Háztartásbeli
1997-2003 • Kisteleki Kft. Aréna Sport – üzletvezető
2003-2013 • Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 
Prevenciós Központ – élelmezésvezető
2013-tól • Kőbányai Egyesített Bölcsődék – 
élelmezésvezető 
 
Reider Róbertné részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
kőbányai kisgyermeknevelésben kiemelkedő szakmai 
színvonalon végzett munkája elismeréseként – 
173/2022. (IV. 28.) határozatával Kiváló Technikai 
Munkatárs elismerést adományozott.

KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRS

Illés Vivien
kisgyermeknevelő
Kőbányai Napsugár Bölcsőde

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

gyümölcsöt, tehát eredményt hoz.

TANULMÁNYOK:
2005-2012 • Karácsony Sándor Általános Iskola
2012-2016 • Budapesti Gazdasági Szakképzési 
Centrum Leövey Klára Közgazdaság Szakgimnázium és 
Szakközépiskola
2016-2017 • Budapesti Vendéglátóipari és Humán 
Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakgimnázium és 
Szakközépiskola – pedagógiai- és családsegítő munkatárs
2017-2019 • Raoul Wallenberg Szakgimnázium és 
Szakközépiskola – kisgyermekgondozó, -nevelő

MUNKAHELYEK:
2019-től • Kőbányai Napsugár Bölcsőde - 
kisgyermeknevelő 

Illés Vivien részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – kiváló 
szakmai színvonalú munkája elismeréseként – 
179/2022. (IV. 28.) 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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