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KEDVES KŐBÁNYAIAK!
A Szent László Napok kerületünk legnagyobb ünnepe, 
melynek kétségtelenül legszebb és legbensőségesebb 
momentuma az, amikor elismerjük a kőbányai közösség 
erejét adó emberek munkáját. Azok kiválósága előtt 
tisztelgünk így, akik a közösségért végzett szolgálatukkal 
és emberi nagyságukkal is példát mutatnak 
valamennyiünknek. Ezért aztán sokkal több közös van 
bennük, mint amit elsőre gondolhatnánk. 

A kitüntetettek között tudós, művész, orvos, gyárigazgató 
éppúgy akad, mint politikus, ápolónő vagy pályakezdő 
PR munkatárs. Van, aki itt született kerületünkben, van, 
aki otthonául választotta Kőbányát, és van, aki még csak 
nem is magyar állampolgár – de mindannyian egyforma 
odaadással, elkötelezettséggel és alázattal szolgálják a 
kőbányaiakat.

Szerencsések vagyunk, hogy vannak nekünk. 
Szerencsések, mert ők, és a hozzájuk hasonló, 
hittel, emberséggel és nagy szakmai hozzáértéssel 
dolgozók segítettek abban, hogy Kőbánya ma egy 
folyamatosan fejlődő, épülő, szépülő kerület legyen.

Szerencsések vagyunk azért is, mert ezek az emberek 
azok, akik nélkül nem tudnánk felépíteni azt a Kőbányát, 
amelynek már közösen letettük az alapjait: egy biztonságos, 
rendezett, a polgárairól gondoskodó, pezsgő kulturális életet 
élő és erős gazdaságú várost.

De legfőképpen azért vagyunk szerencsések, mert tudom, hogy 
Kőbánya – ahogyan eddig – a jövőben is számíthat rájuk.  

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
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ZÁSZLÓSZALAG

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2012-ben rendeletet alkotott a 
kerületben élő, dolgozó, alkotó kiválóságok elismerésére. 
Az e rendelet alapján kitüntetettek tevékenységére, 
munkásságára méltán lehetünk büszkék kerületen belül és 
azon túl egyaránt. Ez évben is sok javaslat érkezett, és nem 
volt könnyű dolga a döntéshozóknak, hogy elismerésben 
részesítsék a kiválók között a legkiválóbbakat, azokat, akiket 
példaként állíthatnak mindannyiunk elé. 

A 2017. évben immár második alkalommal döntött a 
kerületi Képviselő-testület zászlószalag adományozásáról. 
Zászlószalagot csapatzászlóval rendelkező szervezet 
részére lehet adományozni. 

Ebben az évben
az MH vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrségi Dandár részére 
adományozott zászlószalagot
a Kőbányai Önkormányzat. 

De mi is az a csapatzászló?
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. 

Kik a Szurmay Dandár, mi a feladatuk?
A Szurmay Dandár a Honvédelmi Minisztérium és a katonai 
felső vezetés részére híradó, informatikai és elektronikus 
információvédelmi szolgáltatások és azok technikai 
feltételeinek biztosítása, a Szent Korona és a Sándor-palota 
őrzése, a különböző szintű nemzeti, állami, katonai ünnepek 
protokolláris és Budapest helyőrségi szak- és kiszolgálási 
feladatainak végrehajtása, valamint a HM és az ellátásra utalt 

katonai szervezetek logisztikai támogatása, illetve protokoll, 
rekreációs és kulturális szakfeladatok ellátására szakosodott 
szervezet.

És miért ők kapják 2017-ben a zászlószalagot?
A Szurmay Dandárral az Önkormányzatnak évek óta 
együttműködési megállapodása van, mely keretében 
rendezvényeinken protokolláris feladatot látnak el – 
díszőrséget állnak, koszorút helyeznek el –, ezzel is emelve 
az esemény ünnepélyes jellegét. 

Mit fejez ki a zászlószalag?
A csapatzászlóra tűzött szalag kifejezi az adományozó 
nagyrabecsülését, tiszteletét az adományozott felé. A 
szalagot Kovács Róbert Kőbánya polgármestere tűzte 
fel a csapatzászlóra ünnepélyes keretek között, a Szent 
László Napok nyitóeseményén, 2017. június 22-én a Kőrösi 
Kulturális Központ színháztemében.

❊

Kiadványunk első részében megismerhetik a 2017. 
évben elismerésre méltók életrajzát, és a döntés 
indokolását, valamint minden díjazott üzenetét, 
hitvallását az Önök, olvasók számára. A második 
részben bemutatjuk azon személyeket, akikről –  
nagyrabecsülése okán – a képviselő-testület elnevezte 
az elismeréseket.

Kőbánya, 2017. június 22.
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KITÜNTETETTEK

SZENT LÁSZLÓ-DÍJ

Dr. Maróth Miklós
Széchenyi-díjas akadémikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja
Avicenna Közel-Kelet Kutatások 
Intézete 
Budapest, 1943. február 5.

„Az embert csakis az elvégzett munka igazolja.” 

Tanulmányok
1957-1961 • Pannonhalmi Szent-Benedek Rendi Gimnázium
1962–1967 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar – latin-görög szakos tanár, arab 
szakos orientalista
1969–1972 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar – Ókori egyetemes történelem 
(Asszirológia)

Továbbképzések, tanulmányutak
1964-65 • Bagdadi Egyetem
1973-74 • Bécsi Egyetem
 
Publikációk, megjelent könyvek
1980 • A görög logika Keleten. Bp. (Akadémiai Kiadó), l980, 
pp. 175.
1983 • Aristoteléstől Avicennáig. Bp. (Akadémiai Kiadó), l983, 
pp. 336.
1986 • Baal és Anat; Ugariti eposzok. Bp. (Helikon), l986, pp. 
169.
1987 • Miskawaihi: A boldogságról. Bp. 1987, pp. 69.
1988 • Dictionarium medicinae latino-arabicum, 
compositum a N. Maróth, Budapestini
1989 • Ibn Sina und die peripatetische „Aussagenlogik”, 
Leiden, 1989, pp. 259.
1994 • Die Araber und die antike Wissenschaftstheorie, 
Leiden, 1994, pp. 274.        
2002 • A görög filozófia története, PPKE BTK (Piliscsaba), 
2002, pp. 575.
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2004 • Jehuda Hallévi: Kuzári, ford. jegyzetek, utószó 
Maróth M. Piliscsaba, 2004, pp. 210.
2006 • The Correspondence between Aristotle and 
Alexander the Great. An Anonymous Greek Novel in Letters 
in Arabic Translation, Piliscsaba, 2006, pp. 112 + 149.
2013 • Az iszlám, Budapest (Press Publica), 2007, pp. 1–126.
2013 • Iszlám és politikaelmélet, Budapest (Akadémiai 
Kiadó), 2013, pp. 156.
2015 • Das Buch des Beweises, Piliscsaba (AIMES), 2015, pp. 171.

Tudományos minősítés
1970 • egyetemi doktor
1975 • tudományok kandidátusa
1988 • tudományok doktora

Egyetemi tanári kinevezés
1989 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar – címzetes egyetemi tanár
1992 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar – egyetemi tanár

Társasági tagság
1965-től • Ókortudományi Társaság
1967-től • Kőrösi Csoma Társaság
1992-től • Union des Arabisants et Islamisants en Europe
1984-től • Orientalisztikai Tudományos Bizottság
1976-tól • Ókortudományi Tudományos Bizottság 
1996-tól • Academia Europea – London – 2003-2006: 
elnökségi tag
1998-tól • Union Académique Internationale – magyar 
képviselő, 2006-2007 alelnök, 2007-2010 között elnök, 
2010-től örökös tiszteletbeli elnök
2002-től • European Acadeny of Sciences and Arts - 
Salzburg

Kitüntetések, elismerések
1972, 1981 • Az Ókortudományi Társaság Marót Károly-díj
1996 • Pest Megye Önkormányzatának Tudományos díja
1999 • Pest Megyéért Emlékérem
1997 • Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme
1998 • Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje
2004 • Az Ókortudományi Társaság Ábel Jenő érme
2009 • Buenos Aires díszpolgársága

20091 • Piliscsaba díszpolgársága
2009 • Ibn Sina-díj – Irán
2014 • Akadémiai Jutalomérem – Magyar Tudományos 
Akadémia
2016 • Széchenyi-díj
2016 • Prima primissima díj

Külföldön végzett munka
1978 • Szovjetúnió Tudományos Akadémiájának Keleti 
Intézete (Leningrád) – egy év 
1986 • Harvard Egyetem Boston – egy szemeszter Boston
1999 • Cambridge – egy szemeszter

Munkahelyek
1967-1970 • Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára – 
könyvtáros 
1970-2011 • Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Ókortudományi Kutatócsoport
1992-2013 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem – klasszika-
filológia és arabisztika professzora
1992-2010 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar alapítója és első dékánja
2002-től • Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete – alapító, 
igazgató

Dr. Maróth Miklós részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat – több évtizedes 
kiemelkedő tudományos munkássága, példaértékű 
emberi magatartása elismeréseként – 143/2017. (IV. 
27.) önkormányzati határozatával Szent László-díjat 
adományozott.
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KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA

Dr. György István 
kormánymegbízott
Budapest Főváros Kormányhivatala
Budapest, 1959. október 31.

„Ezer szállal kötődöm Kőbányához. Itt születtem, itt élek 
azóta is. Szeretem a kerületet, az itt élő embereket. Több 
más fontos tulajdonoság mellett a szeretetet és az alázatot 
tekintem a két legfontosabb tulajdonságnak, ha az ember 
kisebb vagy nagyobb közösség vezetésére vállakozik, illetőleg 
erre kap bizalmat. Büszke vagyok arra a 12 esztendőre 
amikor polgármesterként dolgozhattam Kőbányán, szeretettel 
emlékezem vissza erre az időszakra, és a kollégákra akikkel 
együtt dolgozhattam. Kőbánya a Magyar Állam, a Fővárosi 
Önkormányzat és a Kőbányai Önkormányzat együttműködése 
révén komoly fejlődésen ment át az elmúlt 7 esztendőben, 
és az elkövetkező évek fejlődési kilátásai is kifejezetten jók. 
Örömmel tölt el, hogy ehhez főpolgármester-helyettesként, 
országgyűlési képviselőként illetőleg kormánymegbízottként 
hozzá tudtam és tudok járulni. ”

Tanulmányok
1966-1974 • Sibrik Miklós úti Általános Iskola – Budapest
1974-1978 • Szent László Gimnázium - Budapest 
1980-1984 • Ho Shi Min Tanárképző Főiskola – biológia-
testnevelés szakos tanár
2000-2005 • Pécsi Tudományegyetem – jogász

Társasági tagság
1995-1997 • Budapesti Külső Kerületek Szövetsége – elnök
2014-től • Kőbánya Sport Club – elnök

Kitüntetések, elismerések
2001 • Pecsétgyűrű – Sportszervezetek Országos 
Szövetsége
2011 • Polgármesteri Pecsétgyűrű – Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége
2016 • Pro Urbe Budapestért díj – Fővárosi Önkormányzat

Munkahelyek
1984-1990 • Pataky István Ének-zene tagozatos Általános 
Iskola – tanár, igazgatóhelyettes
1990-2002 • Kőbányai Önkormányzat – polgármester 
2002-2006 • Kőbányai Önkormányzat – képviselő
2006-2010 • Fővárosi Önkormányzat – képviselő, a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke
2010-2014 • Kőbánya parlamenti képviselője
Fővárosi Önkormányzat – főpolgármester-helyettes
2014-től • Budapest Főváros Kormányhivatala – 
Kormánymegbízott

Dr. György István részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – Kőbánya érdekében több, 
mint három évtizedes eredményes, kiemelkedő 
munkája elismeréseként – 144/2017. (IV. 27.) 
önkormányzati határozatával Kőbánya Díszpolgára 
címet adományozott.

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA 
POSZTUMUSZ

Dr. Beretzky Endre 
körorvos
Tasnád – Szilágy megye, 1842.  
Budapest, 1921.

Dr. Beretzky Endre fiatal orvosként került Kőbányára. 
Körorvosként és egyháztanácsosként tevékenykedett, 
majd ő lett a református gyülekezet első kurátora is.  
Nem csak a testi orvoslást tartotta szem előtt, hanem 
a hozzáfordulók lelki gondjain is önzetlenül segített. 
Munkássága sokrétű és kiemelkedő volt: megfékezte 
az 1892-93-as kolerajárványt, szorgalmazta az ivó- 
és szennyvízhálózat építését, közkórház létesítését 
kezdeményezte kerületünkben. Kiemelkedő 
tevékenysége volt, hogy elindította és szervezte a 
kőbányai református templom megépítését.
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Tagja volt a Magyar Iskolaegyesületnek, elnöke volt 
a Kőbányai 1-es számú Iskolaegyletnek, a Kőbányai 
Kisdedóvó Egyesületnek, a Kőbányai Iskola és 
Népkönyvtár Egyesületnek. Egyik alapítótagja, majd 
alelnöke volt a Kőbányai Kaszinónak.

Dr. Beretzky Endre részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat – a kőbányai betegek 
gyógyítása, a Kőbányai Református Templom 
építésének szervezése és a kőbányai közkórház 
alapításának kezdeményezése elismeréseként – 
145/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával Kőbánya 
Díszpolgára posztumusz címet adományozott.

KŐBÁNYÁÉRT DÍJ

Franciso Javier González 
Pareja 
elnök 
Robert Bosch Espana S. L. U.
Madrid, 1968. szeptember 8.

Tanulmányok
1989-1994 • Universidad Complutense de Madrid – 
közgazdász
1991-1992 • Universität Bayreuth (Erasmus) – 
közgazdaságtan, matematika
1995-1998 • CEPADE – Universidad Politécnica de Madrid – 
gazdálkodás és menedzsment
2003-2004 • CEF Centro de Estudios Financieros – adóügyi 
tanácsadó 
2011 • Carnegie Mellon University - Tepper School of 
Business – Carnegie Bosch Intézet – Global Leadership 
Executive Program 

2012 • ESMT European School of Management and 
Technology – Empresa, gestión, marketing y disciplinas 
afines
Kitüntetések, elismerések
2015 • Az év külföldi vállalatvezetője
2016 • Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat

Munkahelyek
1994-1996 • Robert Bosch España, S.A., Madrid, 
Spanyolország – Junior Managers Program (Gazdasági 
Gyakornoki Program)
1996-1997 • Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen, 
Németország – kontroller
1997-1999 • Robert Bosch España, S.A., Madrid, 
Spanyolország – a portugál régió pénzügyi igazgató 
asszisztense
1999-2004 • Robert Bosch Lda., Lisszabon, Portugália – 
pénzügyi- és igazgatási igazgató
2004-2007 • Robert Bosch Spain Holding, Madrid, 
Spanyolország – pénzügyi igazgató
2007-2009 • Robert Bosch Spain Holding, Madrid, 
Spanyolország – kontrolling igazgató
2009-2011 • Vállalati Nemzetközi Kiküldetések HR Osztály, 
Gerlingen, Németország – alelnök
2011-2017 • Robert Bosch Kft. és Adria régió, Budapest, 
Magyarország – a magyarországi Bosch-csoport vezetője, 
ügyvezető igazgató, 
2017-től • Bosch csoport spanyol és portugál régió, Madrid, 
Spanyolország – elnök

Franciso Javier González Pareja részére Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – a Robert 
Bosch cégcsoport Kőbányán történt fejlesztése, 
valamint Kőbánya iparának fejlődése érdekében 
tett erőfeszítése elismeréseként – 146/2017. (IV. 27.) 
önkormányzati határozatával Kőbányáért Díjat 
adományozott.
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Szarvasi Ákos
városüzemeltetési igazgató 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Medgyesegyháza, 1964. szeptember 11.

„Amikor 1991-ben a Kőbányai Polgármesteri Hivatalba 
kerültem Békés megyéből, csak annyit tudtam biztosan a 
kerületről, hogy itt készül a Kőbányai sör. Azután egyik 
ámulatból a másikba estem, miközben megismertem a 
változatos felszínt és feltárult a mélyben húzódó föld alatti 
világ, a pincerendszer. Rövid idő alatt rájöttem, hogy 
Budapest mértani közepe egy nagyon szerethető város. 
Kőbánya nemcsak a munkahelyem, hanem 23 éve az 
otthonom is egyben. Örülök, hogy fejlesztések, beruházások 
révén a lakosság számára élhetőbb megoldások 
megvalósulásának aktív részese lehettem, lehetek. A 
kerületért tenni szívügyem. Akik ismernek, ezt jól tudják 
rólam. 
Elvem, hogy csak olyanba fogjunk, ami az itt élőknek 
valóban jobbat hoz. S bevallom, nagyon jó érzés, ha ez így 
is történik.”

Tanulmányok
1970-1978 • Általános Iskola – Kevermes
1978-1982 • Vásárhelyi Pál Útépítési és Vízügyi 
Szakközépiskola – Békéscsaba  
1983-1988 • Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar 
– Okleveles építőmérnök, vízépítőmérnök
1994 • Közigazgatási alapvizsga
2002 • Közigazgatási szakvizsga
2006 • Magyar Közút Kht. – építési műszaki ellenőr

Társasági tagság
1992 • Budapest Főváros Mérnökügyeleti Szolgálat
1999-től • Magyar Mérnöki Kamara
  Közlekedéstudományi Egyesület
  Magyar Hidrológiai Társaság
2006-tól • Közlekedési építmények építése – műszaki 
ellenőrök és felelős műszaki-vezetői mérnökkamarai 
névjegyzéke

Továbbképzések
1997 • Belügyminiszteri Dicséret

Munkahelyek
1988-1991 • Kőrösvidéki Vízügyi Igazgatóság – műszaki 
ügyintéző
1991-2011 • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – műszaki 
főelőadó, csoportvezető, főosztályvezető 
2011-től • Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – városüzemeltetési 
igazgató

Szarvasi Ákos részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a több évtizedes, Kőbánya 
érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája 
elismeréseként – 147/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kőbányáért Díjat adományozott.

Dr. Tagányi Károly
főorvos
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet
Budapest, 1939. április 3.

„A tartós fájdalom körbefonja, maga alá gyűri a szenvedőt. 
Enyhíteni kínját nem elegendő a tudás; együttérzés és szeretet 
is szükséges.”

Tanulmányok
1945-1953 • Knézich utcai Általános Iskola – Budapest  
1953-1957 • Apáczai Csere János Gimnázium – Budapest 
1957-1963 • Budapesti Orvostudományi Egyetem – általános 
orvos
1968 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – sebész 
szakvizsga
1972 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – 
aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga
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Társasági tagság
1970-től • Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Társaság
1979-1983 • Bajcsy-Zsilinszky Kórház Etikai bizottság – elnök 
1988-1993 • Magyar Orvosi Kamara Kőbányai Szervezete – 
elnök  
2004-től • American, European, Asian and Oceanic, and 
Latin American Societies of Regional Anesthesia
2006-tól • Magyar Fájdalom Társaság
2009-től • World Institute of Pain

Tudományos tevékenység
Számos közlemény, előadások a sebészet, aneszteziológia 
és a fájdalom-terápia tárgykörből.

Kitüntetések, elismerések
1982 • Miniszteri dicséret
2001 • Miniszteri dicséret
2001 • „A Kórházért 2001” emlékérem
2015 • Pro Anaesthesiologia et Terapia Intensiva életműdíj

Munkahelyek
1963-1965 • Újpesti Kórház, Mellkassebészet
1965-től • Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet – 
orvos, osztályvezető főorvos

Dr. Tagányi Károly részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – az 1965 óta a Bajcsy-
Zsilinszky Kórházban végzett kiemelkedő szakmai 
munkája, a Központi Anesztézia és Intenzív Terápiás 
Osztály kialakítása, működési rendjének kidolgozása, 
valamint példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 148/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kőbányáért Díjat adományozott.

KŐBÁNYA 
SZOLGÁLATÁÉRT 
EMLÉKÉREM

Máté Krisztina
asszisztens
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet
Ócsa, 1955. április 17.

„A több évtized alatt – amióta a szakmámban dolgozom 
– nagyon sok emberrel találkoztam. Végig kísérhettem 
életútjukat, voltam velük örömben, bánatban, sokukat szinte 
családtagként ismerem. Jó lenne ha volna olyan szerencsém, 
hogy még sokáig tehetném a dolgom ebben a szakmában, 
ahol jó és rossz vegyesen fordul elő, ahol a legnagyobb 
szüksége mindenkinek arra van, hogy ráfigyeljenek és 
megkapjon minden segítséget, lelki támaszt egyaránt. Ebben 
tudunk mi, így én is a legtöbbet adni azoknak, akik hozzánk/
hozzám fordulnak a bajban ma és a jövőben is.”

Tanulmányok
1961-1968 • Kápolna téri Általános Iskola – Budapest  
1968-1973 • Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Szakközépiskola – Budapest 
1975 • EKG-s szakasszisztens képzés

Kitüntetések, elismerések
2001 • Miniszteri elismerés a kiváló szakmai munkáért
2010 • Bajcsy-Zsilinszky Kórház elismerése a több évtizedes 
munkáért

Munkahelyek
1973-tól • Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet - 
asszisztens
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Máté Krisztina részére nyugállományba vonulása 
alkalmából Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat – a kőbányai betegek szolgálatában 
eltöltött több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája 
elismeréseként – 149/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kőbánya Szolgálatáért Emlékérmet 
adományozott.

Májné Szabó Ilona Éva
titkárnő 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Budapest, 1957. április 2.

„Kőbányán születtem, ott is nőttem fel.
Vannak jobb helyek, de nekem megfelel…”

„És valóban, ahogy a dal mondja Kőbányán születtem, 
iskoláimat itt végeztem, munkámat itt kezdtem és itt is 
fejezem be. Úgy érzem ízig-vérig kőbányai lettem. A kerület 
adta lehetőségeket (kultúra, sport, szabadidő tevékenység) 
szívvel-lélekkel próbáltam megélni. Jártam sok felé az 
életben, de szívem mindig visszahúzott ide.
Kőbánya nekem csak jót adott, ezt igyekeztem munkámmal 
meghálálni, viszonozni! Szeretem Kőbányát, szeretek itt 
élni!”

Tanulmányok
1963-1971 • Keresztury Dezső Általános Iskola – Budapest
1971-1975 • Egészségügyi Szakközépiskola – Budapest – 
általános asszisztens, csecsemő- és gyermekgondozó
2004 • Közigazgatási alapvizsga

Továbbképzések
2004 • ECDL 7 modul
2008 • Adatvédelmi felelős

Kitüntetések, elismerések
2013 • Polgármesteri Hivatal – Jegyzői dicséret

Munkahelyek
1975-1977 • Férfi Fehérneműgyár Óvoda – óvónő
1977-1983 • SOTE Ér- és Szívsebészeti Klinika – Betegfelvételi 
Iroda vezetője
1984-1985 • Szakorvosi Rendelőintézet – asszisztens
1985-1988 • Vállalkozó – könyvelő
1991-2001 • Kőbányai Zsivaj Óvoda – óvodatitkár
2001-2003 • RPC Kft. – adminisztrátor 
2003-tól • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – 
jegyzőkönyvvezető, titkárnő
 
Májné Szabó Ilona Éva részére nyugállományba 
vonulása alkalmából Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő szakmai 
munkája, valamint példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 150/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kőbánya Szolgálatáért Emlékérmet 
adományozott.

Saly Gábor Antalné
tanár 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola
Tard, 1956. január 14.

„A Kőbányai Önkormányzattól kapott levél lényegét a 
férjem telefonon közölte velem a maga sajátos humorával: 
meghívta őt a polgármester úr egy díjátadóra, de legyek 
ott én is, mert valami érmet adna nekem. Itt már elszorult 
a torkom. Aztán a fiam beolvasta a levelet. Próbáltam 
férfiasan viselni, de elcsuklott a hangom a meghatottságtól. 
38 éve tanítok Kőbányán. 28 évig voltam osztályfőnök, 
tanító, az utóbbi 10 évben pedig a Janikovszky Iskola 
fejlesztőpedagógusa. A legérzékenyebb, kiemelt figyelmet 
igénylő gyerekek nevelés-oktatás-fejlesztését végzem, és 
tehetségekkel is foglalkozom. Tanító, fejlesztőpedagógus, 
pszichopedagógus vagyok. Szükségét éreztem annak, 
hogy folyamatosan képezzem magam, példát adva ezzel 
tanítványaimnak is az élethosszig tartó tanulásra.
Minden erőmmel, szívvel-lélekkel, és persze megszerzett 
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tudásommal, hivatástudattal igyekeztem gyerekeimet az 
érték teremtésére, megőrzésére nevelni. Valamennyien 
tisztességes felnőttekké váltak, és biztos vagyok benne, hogy 
a mostani kicsik is remek kőbányaiak lesznek.
Kapcsolatom a kerülettel megmarad, hiszen a kőbányai 
önkéntes szenior mentoroknak továbbra is szakmai, 
elméleti és módszertani segítséget nyújtok havi 
rendszerességgel.”

Tanulmányok
1962-1970 • Tardi Általános Iskola
1970-1974 • I. László Gimnázium – Mezőkövesd
1974- 1975 • Vámos Ilona Egészségügyi Szakközépiskola – 
Budapest  
1974-1978 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – általános 
iskolai tanító
1997-2000 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem – 
pszichopedagógia szakos gyógypedagógia tanár

Továbbképzések
1997 • Meixner-módszer
1998 • „ÉRTED” Tanulási képességeket fejlesztő program
2002 • Minőségirányítási alapismeretek
2004 • Agykontroll tanfolyam 
2008 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok 
alkalmazása            
2013 • Konfliktuskezelés a tehetséges tanulók körében
2014 • Szaktanácsadó: Tanítói szakterület, Kiemelt figyelmet 
igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése 
szakterület

Publikációk
2009. április • Kőbányai Katedra – Játszunk?
(a fejlesztőpedagógiáról)
2010. április • Kőbányai Katedra – Hogyan lehetnénk 
boldogabban a mai világban?
2011 november • Kőbányai Katedra – Senior Mentor 
Program - Kőbánya 
2012. április • Kőbányai Katedra – Különleges képzés 
februárban a senior mentoroknál 

Minősítések
1999 • Főtanácsos
2015 • Pedagógus II. fokozat 

Társasági tagság
2015-től • Magyar Pedagógiai Társaság   

Kitüntetések, elismerések
1990 • Miniszteri Dicsérő Oklevél 
1995 • Vöröskeresztes Munkáért – aranyfokozat 

Munkahelyek
1978-1979 • Tardi Általános Iskola - tanító 
1979-1980 • Bánya utcai Általános Iskola – tanító 
1980-2007 • Cserkesz utcai Általános Iskola – tanító
2007-től • Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola – fejlesztőpedagógus

Saly Gábor Antalné részére nyugállományba vonulása 
alkalmából Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat – a kerületi oktatásban végzett 
kiemelkedő szakmai munkája, valamint példaértékű 
emberi magatartása elismeréseként – 151/2017. (IV. 27.) 
önkormányzati határozatával Kőbánya Szolgálatáért 
Emlékérmet adományozott.

ELISMERŐ CÍMEK

KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
PRESBITERE

Deák Tiborné 
nyugdíjas
Budapest, 1929. június 26

„1985-ban került dr. Papp Vilmos nagytiszteletű úr a Kőbányai 
Református Egyházközéghez. Sokat dolgoztunk akkoriban, 
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felújítás, kertrendezés volt legfontosabb feladat. Mindenki 
nagyon szívesen segített. Igazi közösség volt akkoriban, volt 
időnk egymásra, sokat beszélgettünk, kirándultunk. 1995. 
márciusában bíztak meg az Egyházközség könyvelésével, ezt 
a mai napig segítem a sok más teendő mellett. Ez ma már 
sajnos, a rohanás miatt nem így van. Ez nagyon hiányzik. Jó 
lenne, ha visszatérne az az idő, amikor együtt tevékenykedünk. 
Jó lenne, ha visszatérne az az őszinte, igaz szeretet, ami 
évtizedekkel ezelőtt még természetes volt.”

Tanulmányok
1935-1939 • Ihász utcai Elemi Leányiskola – Budapest 
1939-1943 • Óhegy utcai Elemi Leányiskola – Budapest 
1943-1945 • Dobó Katica Kereskedelmi Iskola – Budapest 
1954-1947 • Halom utcai Kereskedelmi Iskola – Budapest – 
kereskedelmi érettségi
 
Továbbképzések
1963 • Mérlegképes könyvelő

Munkahelyek
1947-1948 • Benes Vince Cipőpaszta- és Tisztítószer Készítő 
Rt. – adminisztrátor
1948-1981 • Smoll Cipőpasztagyár – könyvelő, majd 
Vegyianyag Nagykereskedelmi Vállalat – könyvelő, számviteli 
osztályvezető 
1981-1984 • Pest-Komárom Megyei Vegyianyag 
Kiskereskedelmi Vállalat – számviteli osztályvezető

Deák Tiborné részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a Budapest-Kőbányai 
Református Egyházközségben végzett több évtizedes 
önzetlen, példaértékű szolgálata elismeréseként 
– 152/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával 
Kőbánya Kiváló Presbitere elismerő címet 
adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
KÉPZŐMŰVÉSZE

E. Szabó Margit
textilművész
Bánhida, 1945. augusztus 22.

„Művészi pályafutásom során egyaránt tevékenykedtem 
a funkcionális design, valamint a grand art műfajához 
tartozó festészet-grafika területén. Kis és középszériás 
design és az abszolút egyedi művek egyensúlya az, ami a 
kiállításokon – az egyéni és csoportos kiállításokon – a 
jelenlétet jelenti.”

Tanulmányok
1951-1959 • Tatai 1. számú Általános Iskola
1959-1963 • Képző és Iparművészeti Gimnázium – Budapest 
1964-1969 • Magyar Iparművészti Főiskola
 
Továbbképzések
1984-1986 • Budapesti Népi Iparművészeti Tanács – Balassa 
Iván, Varga Mariann kurzusa
1971-től • Részvétel nemzetközi vásárokon (Frankfurt, 
Hannover, Milánó, Velence)
1988-1995 között • Tanulmányutak Indiába, Marokkóba, 
Finnországba, Spanyolországba

Katalógusok
2011 • Színarany
2014 • Színezüst
2015 • Aranylemezek
2017 • Szín-bronz

Társasági tagság
1969-től • Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete – tag
1983-tól • Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége – tag 
Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete – alapítótag 
Art Kelim – tervezőművész 
Folkart CO-OP - tervezőművész
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Kitüntetések, elismerések
1984 • Ipari Minisztérium – Formatervezési Nívódíj
1988 • Ipari Minisztérium – Formatervezési Nívódíj
1992 • Ipari Minisztérium – Formatervezési Nívódíj
1994 • Fal- és tértextil Biennálé díja
1995 • Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének díja
1997 • Ipari Minisztérium – Formatervezési Nívódíj
1998 • Ferenczy Noémi-díj
2006 • XIX. Debreceni Nyári Tárlat nívódíja
2008 • Víz és fény – Keszthely kiállítás díja
2011 • Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete – 
Biennálé díj
2015 • Pelso Emmi-díj

Munkahelyek
1971-2000 • Artkelim Kft. – Békésszentandrás

Kiállítások – a teljesség igénye nélkül

Egyéni kiállítások
1970 • Fiatal Művészek Klubja – Budapest
1975 • Csokonai Művelődési Központ – Komárom
1986 • Városi Művelődési Központ – Oroszlány
1988 • Mednyánszky Terem – Budapest
1992 • Kernstok Terem – Tatabánya
1995 • Újpest Galéria – Budapest
2003 • Városi Művelődési Központ – Oroszlány
2005 • Rákoshegyi Közösségi Ház – Budapest
2009 • Balaton Színház, Simándy Terem – Keszthely
2011 • Budapest Galéria
2016 • Galéria Acis Nádasdy – Sárvár

Csoportos kiállítások
1971 • Vadászati Világkiállítás – Műcsarnok – Budapest
1983 • Országos Iparművészeti Kiállítás – Budapest
1996 • Lépések a jövőbe – Műcsarnok – Budapest 
2006 • Csak tiszta forrásból – Duna Galéria – Budapest
2007 • Kodály szellemében – tavaszi tárlat – Kecskemét
2008 • Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesületének 
kiállítása – Vinkovci

Műalkotásai középületekben, közgyűjteményekben
• Parlament – Budapest
• Hotel Atrium – Budapest
• Magyar Nagykövetség – Párizs
• Magyar Nagykövetség – Bonn
• Innofinance Bank – Budapest
• Mercantil Bank – Budapest
• AGROKER – Győr
• Klub Aliga
• Iparművészeti Múzeum
• Szombathelyi Képtár
• Művelődési Minisztérium
• Castellani Art Museum at Niagara University in Lewinston N. Y.

E. Szabó Margit részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő színvonalú 
alkotóművészeti tevékenysége elismeréseként 
– 153/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával 
Kőbánya Kiváló Művésze elismerő címet 
adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
BŰNMEGELŐZÉSI 
MUNKATÁRSA

Koós Judit 
bűnmegelőzési és áldozatvédelmi 
munkatárs
BRFK X. kerületi Kapitányság
Gyergyóújfalu, 1965. szeptember 23.

„Lassan 25 éve élek Kőbányán, ez az otthonom, ideköt a 
családom, a munkám, a barátaim, és a sok kedves ismerős, 
akikkel az évek során kapcsolatba kerültem. 
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Tamási Áronnal vallom:  „...azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne”.  Ott tudok otthon lenni, 
ahol vannak kötődéseim, ahol a tudásomat hasznosítani 
tudom, segíteni tudok és minden nap azt élhetem meg, 
tettem valami jót, ami előremutató. Szerencsésnek érzem 
magam, mert a tanári és rendőri tudásomat ötvözve 
dolgozom a bűnmegelőzésben, a két szakterületen szerzett 
tudás, tapasztalat egymást erősítve hasznosul a munkám 
során. Azzal foglalkozom, amit szeretek, és olyan helyen 
dolgozhatok, ahol vannak lehetőségeim az ismereteim 
átadására, innovatív megoldások alkalmazására.”

Tanulmányok
1972-1980 • Elekes Ferenc Általános Iskola – Gyergyóújfalu
1980-1984 • Salamon Ernő Líceum – Gyergyószentmiklós 
1988-1992 • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola – Szeged
1993-1995 • Rendőrtiszti Főiskola 

Továbbképzések, tanulmányutak
2005 • Nagycsaládosok Országos Egyesülete – Hídépítő- 
reintegrációt segítő alap- és csoportvezetői képzés, koch 
képzés
2007 • ORFK – Személyiségfejlesztő tréning
2008 • ORFK – Bűnelemző szaktanfolyam
2008 • ORFK – Bűnügyi Elemző- értékelő szaktanfolyam
2009 • ORFK – D.A.D.A. oktatói képzés
2009 • ORFK – Kiskorúakat érő bűncselekmények 
megelőzése, módszertana
2009 • ORFK – Az iskolai erőszak megelőzése, kezelési 
lehetőségei, jellemzői
2009 • ORFK – Bűnmegelőzési akadémia – A kábítószer-
jelenség rendőri kezelése
2010 • ORFK – ELLENSZER oktatói képzés
2010 • ORFK – Ifjúságvédelmi referens képzés
2010 • Nagycsaládosok Országos Egyesülete – Szervezeti 
folyamatoptimalizálási képzés  
2011 • BRFK – NANE Szakmaközi együttműködés kiépítése 
Magyarországon a nőkereskedelem, a prostitúció, a nők 
elleni erőszak elleni küzdelem érdekében 
2011 • BRFK – Katolikus Karitász – Drogprevenciós és 
egészség promóció 
2012 • BRFK – Együtt a közös jövő útján – roma kisebbségi 
együttműködési lehetőségek 
Agresszió kezelési technikák és lehetőségek az iskolában 

2012-13 • ORFK – Mediátor képzés – szakvizsga
2014 • ORFK – Ifjúsági Bűnmegelőzési Tanácsadói képzés   
2015 • ORFK – Jobb agyféltekés rajzolás képzés, Elmetágító

Publikációk
2015 • Nyitott szemmel az ifjúság védelmében, 
gyermekbántalmazás, és gyermek prostitúció – ERGO 
Alapítvány

Társasági tagság
2000-től • Kőbányai Szent László Nagycsaládos Egyesület  
2015-től • Életrevaló Karitatív Egyesület

Kitüntetések, elismerések
2013 • BRFK Főkapitányi elismerés bűnmegelőzési 
munkáért
2016 • BRFK Főkapitányi elismerés színvonalas szakmai 
munkáért

Munkahelyek
1989 -1992 • Bőrfestő Általános Iskola – tanító 
1992-1995 • Homoktövis Általános Iskola – tanár, 
osztályfőnök
1995-2006 • BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság – 
fővizsgáló
2006-2014 • BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság – 
fővizsgáló, főnyomozó
2014-től • BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság – 
bűnmegelőzési tanácsadó

Koós Judit részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kerületi bűnmegelőzésben 
és áldozatvédelem területén végzett kimagasló 
tevékenysége, példamutató emberi magatartása 
elismeréseként – 154/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kőbánya Kiváló Bűnmegelőzési 
Munkatársa elismerő címet adományozott.
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KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
VENDÉGLŐSE

Kozik József 
étteremvezető
Torockó Étterem
Budapest, 1953. szeptember 1.

„32 éve múlt, hogy Kőbányán dolgozom. Ez idő alatt 
megpróbáltam a körülményekhez és igényekhez 
alkalmazkodni. Talán ezért sikerült talpon maradni. Fiaim 
közben felnőttek, így természetesen családban tudjuk 
megvalósítani a családias hangulatot, a kiváló minőséget. 
Igyekszünk úgy dolgozni, hogy az üzletben mindig legyen 
valaki a családból így mondhatjuk, hogy nincs gazda nélkül 
az üzlet soha. Amihez igazodunk és ez nagyon fontos: 
MEGFELELŐ MINŐSÉG, MEGFELELŐ MENNYISÉG, 
MEGFELELŐ ÁRON.”

Tanulmányok
1960-1968 • Újpesti Általános Iskola – Budapest 
1983 • Ecseri úti Vendéglátó Szakközépiskola – Budapest

Munkahelyek
1985-től • Torockó Étterem – tulajdonos, étteremvezető

Kozik József részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – Kőbánya régmúltját 
idéző, a hagyományokat őrző vendéglő vezetése, 
a kerület jó hírét öregbítő működtetés valamint a 
kiváló szakmai munka elismeréseként – 155/2017. (IV. 
27.) önkormányzati határozatával Kőbánya Kiváló 
Vendéglőse elismerő címet adományozott.

KŐBÁNYAI KIVÁLÓ 
KRAFT SÖRFŐZDÉI

M47 Főzdepark alapító sörfőzdéi

„Azon dolgozunk nap mint nap, hogy Kőbányát, ezt a 
tradicionálisan a söriparhoz kapcsolódó helyszínt újra 
a minőségi sörfogyasztáshoz kössék az emberek. Ez az 
elismerés egy nagyon fontos visszajelzés számunkra. Azt jelzi, 
hogy az út, amin elindultunk helyes, ezt folytatnunk kell.”

Az M47 Főzdepark a volt Globus Konzervgyár területén 
2016-ban alakult meg a MONYO Brewing CO., a Mad 
Scientist, a Horizont Sörök valamint a HopTop Brewery 
összefogásával. A négy kisüzemi kraft sörfőzde az egykori 
Királyi Sörfőzde ipari parkjának, egy mai rozsdaövezetnek 
adott újra funkciót, értelmet. Főzdéikben kiváló minőségű 
hazai és nemzetközi rangos elismerésekkel jutalmazott 
termékeik méltán és egyre kedveltebbek a kifinomult ízlésű 
fogyasztóknál.

A Főzdeparkban megtalálható négy sörfőzde nem 
konkurenciaként, hanem partnerként tekint egymásra. 
Közös kampányokkal, rendezvényekkel, sörkóstoló estekkel 
népszerűsítik a kisüzemi sörfőzést és edukálják a piacot, 
segítve a kraft sörök minél szélesebb réteghez való eljutását.

A „kraft sör” kifejezés egy filozófiát takar, amelyet 
az újhullámos, modern kisüzemi sörfőzés egyfajta 
szinonimájaként használnak. Nem több és nem kevesebb 
más főzdéknél, de kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy 
magas minőségű alapanyagokból magas minőségű 
sört állítsanak elő. A Kraft Sör Egyesület idén alakult meg 
összesen nyolc taggal. A „kraft sör” kifejezést levédették, 
amely egyfajta védjegyként fog funkcionálni
a későbbiekben, ezzel segítve a fogyasztókat
a döntéshozatalban.
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Az egyesület, illetve az összefogás egyik leglátványosabb 
attrakciója az idén már másodszor megrendezett Kraft 
Sörfesztivál a Maglódi úton. A három nap alatt megjelent 
fesztiválozók száma szerencsére azt jelzi, hogy igenis 
van igény a minőségi sörfogyasztás iránt hazánkban. A 
közvélemény az egyik legjobb és legszakmaibb hazai 
sörfesztiválként tartja számon a rendezvényt, amelyben 
óriási szerepet játszik a fesztivál teljesen egyedi és 
utánozhatatlan atmoszférája.

Az M47 Főzdepark alapító Sörfőzdéi részére Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – a 
minőségi sörfőzés újragondolása a régi Királyi 
Sörfőzde területén, az ipari műemlék gyár 
újraélesztése, az egykori rozsdaövezet új tartalommal 
való megtöltése elismeréseként – 156/2017. (IV. 27.) 
önkormányzati határozatával Kőbánya Kiváló Kraft 
Sörfőzdéi elismerő címet adományozott.

KŐBÁNYA KIVÁLÓ 
VÁLLALKOZÁSA

Witeg Kőporc Kft.

„A WITEG-KŐPORC Kft. a hagyományokra építve, 
ugyanakkor folyamatosan fejlődve, megújulva 
negyedszázada működik Kőbányán. Nem csak a cég fejti ki 
tevékenységét Kőbányán, hanem a vezetői és munkavállalói 
egy része is itt él. A kerülethez fűződő erős személyes 
kötödést igazolja, hogy igyekszünk támogatni a Kőbányán 
működő iskolákat, civil szervezeteket. Kiemelt figyelmet 
fordítunk a nagycsaládosokkal, hátrányos helyzetűekkel 

foglalkozó vagy a nyugdíjasok mindennapjait színesíteni 
igyekvő szervezetekkel való együttműködésre. Örömmel 
fogadjuk a lakosok, klubok, alapítványok érdeklődését 
a porcelángyártás iránt. Üzemünkben szívesen látjuk a 
gyárlátogatásra érkező csoportokat, ahol megtekinthetik 
a gyártás teljes folyamatát. Az Önkormányzat vagy az 
Iparkamara rendezvényein nagy előszeretettel tartunk 
kreatív foglalkozásokat, bemutatókat is, ahol kicsik 
nagyok egyaránt megismerkedhetnek porcelángyártás 
és -festés művészetével. Megtiszteltetésnek vesszük, hogy 
a Drasche Porcelángyárról rendelkezésre álló szakmai 
és tárgyi anyagunkkal a jövőben segíthetjük a kőbányai 
porcelángyártás múltját és jelenét bemutató kiállítás 
megrendezését.”

A kőbányai porcelángyártás első cégét az 1838-as nagy 
pesti árvíz után Pest város felkérésére Drasche Henrik 
alapította. A gyár a Külső Jászberényi úti téglagyár 
kibővítése révén jött létre, termelés 1846-ban indult meg, 
ekkor tégla, tetőcserép és keramit útburkoló kockákat 
gyártottak. A fajansz- és porcelángyártást 1908-tól 
vezették be. Kezdetben falburkoló árut valamint műszaki, 
laboratórium, és gyógyszerészeti porcelán termékeket 
készítettek. A korábbi profil megtartása mellett az edény és 
díszműgyártás 1936-ban kezdődött. Porcelánjaikat először 
Drasche néven árusították.

A II. világháború után a különféle gyártó részlegek 
szétváltak. A Kőbányai Porcelángyár a piaci nehézségek 
okán és a technológiai fejlesztések hiánya miatt a 
rendszerváltást követően felszámolás sorsára jutott. 
Az egyedi laboratóriumi üvegeszközök gyártásával 
és egyéb laboreszközök forgalmazásával foglalkozó 
német Witeg Labortechnik GmbH ugyanekkor porcelán 
termékeket gyártó partnert keresett Magyarországon. 
Ekkor Lehner Éva kollégájával Tátrai Istvánnal közösen arra 
a döntésre jutott, hogy a német partnerrel együttműködve 
saját vállalkozást alapít, és a nagy múltú gyár területén, de 
már önállóan próbálják meg folytatni a porcelángyártás 
hagyományát. 1991-től a porcelángyár 1908-ban épült ún. B 
épületében a Witeg-Kőporc Kft. folytatja a hagyományoknak 
megfelelő porcelántermékek gyártását. Ügyvezetője Lehner 
Éva lett, aki ezt a tisztséget azóta is betölti.

A KŐPORC-ban eltöltött évek során szerzett tapasztalatokra 
alapozva, munkát és energiát nem kímélve sikerült 
kialakítani, folyamatosan fejleszteni a céget, amely ma már
a porcelán és kerámiaipar lehetőségeit kihasználva egy több 
lábon álló sokoldalú vállalkozás.
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A folyamatos innovációnak és technológiai újításoknak 
köszönhetően a Witeg-Kőporc Kft. termékei megfelelnek 
a hazai és külföldi laborok, gyógyszertárak által támasztott 
egyre magasabb minőségi követelményeknek. A 
háztartási termékek sok import termékkel ellentétben 
eleget tesznek minden egészségügyi előírásnak, illetve 
megfelelnek a kor igényeinek, így azon túl, hogy hő és 
fagyállók, mosogatógépben károsodás nélkül rendszeresen 
tisztíthatók, és mikrohullámú sütőben is használhatók. A 
folyamatos magas minőséget a több mint 10 éve bevezetett 
ISO 9001 szabvány alapján működő tanúsított irányítási 
rendszer is garantálja.

1996-ban került kialakításra egy minden technológiai 
követelményt kielégítő szitanyomó üzem, ahol porcelán, 
kerámia, üveg és zománc termékekhez használatos, magas 
hőfokon beégethető dekorációs matricák előállítására 
van lehetőség. A saját termékek dekorálásához használt 
dizájnelemek gyártása mellett külső igények kielégítése 
is megoldható. Így találkozhatunk a Witeg-Kőporc Kft. 
üzemében készült dekorokkal, emblémákkal szanitergyárak 
termékein, hazai és környező országok kerámia és 
porcelánüzemeinek áruin, avagy edénygyárak lábasain, 
fazekain is.

A Witeg Kőporc Kft. részére Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – a kőbányai 
porcelángyártás hagyományait nem feledő innovatív 
vállalkozás magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként – 157/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő 
címet adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT 

BERETZKY ENDRE-DÍJ

Dr. Liktor Bálint
főorvos 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet
Győr, 1955. december 26.

„A „MESTER” meghatározó az ember életében, mert 
a szakmát minta nélkül lehetetlen jól megtanulni! 
Ugyanakkor fontos a jó szemléletet adó közvetlen szakmai 
környezet és a stabil családi háttér, ami lehetővé teszi a 
folyamatos koncentrációt, az odafigyelést és az empátiát. 
Az empirikus tudományokra, így az orvoslásra is jellemző, 
hogy nem elég a jó elméleti felkészültség, a szakmai 
biztonságérzet csak tanulással, sok-sok óra gyakorlással 
fejleszthető ki, ezért minden alkalmat fel kell használni 
a betegek vizsgálatára és kikérdezésére, valamint a – 
nagyobbrészt team munkában megvalósított – műtétek 
begyakorlására és fejlesztésére, hogy a diagnosztikai és 
terápiás készség mind magasabbra emelhető legyen. Az 
orvoslás emiatt folyamatos tanulást jelent, ahol a betegek, a 
kollégák és az elmélet egyaránt tanítanak bennünket egész 
szakmai életünkben.

Legfőbb feladatomnak tartom a „Z. Szabó Iskola” szakmai 
örökségének továbbadását, ahol a legfőbb elv a magas 
szintű szakmai tudáson alapuló „gondolkodó orvosi” 
tevékenység, az orvosi hivatásra jellemző holisztikus 
szemlélet és a gyógyítási készség és gyakorlat átadása, az 
ifjú kollégák tanítása volt. Legnagyobb érték számomra 
annak a szakmai műhelynek a megteremtése, amelyet a 
Bajcsy-Zsilinszky Kórházban sikerült kialakítani, ahol a 
„Z. Szabó Iskola” által képviselt klinikai elvek továbbélnek.
S mi az, ami az embert ezen a pályán tartja? A betegek, a 
kollégák és a társadalmi környezet elismerése, mert ez az 
igazi a sikerélmény.”
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Tanulmányok
1962-1970 • Általános Iskola – Győr, Ménfőcsanak, Vág
1970-1974 • Révai Miklós Gimnázium - Győr
1974-1981 • Pécsi Orvostudományi Egyetem – általános 
orvos
1985 • Fül-orr-gégegyógyászat – szakvizsga
2000 • Audiológus – szakképesítés

Továbbképzések, tanulmányutak
1986 • Budapest – New Trends in Endoscopy tanfolyam, 
1995 • Pécs – Orrplasztikai kurzus 
1995 • Würzburg – fülsebészet  
1997 • Genf – Polyposus és allergiás betegségei
1997 • Lübeck – A fül fejlődési rendellenességei
2001 • Novi Vinodolski – Hallókészülék ellátás
2002 • Portorozs – Modern hallásjavítás
2002 • Göteborg – BAHA Implantáció és protetikai egyéni 
kurzus
2003 • Szlovénia, Bled – Audiologiai aktualitások
2005 • Lipót – Hallásjavítás 
2010 • Pécs – Endoszkópos orrmelléküreg-sebészet - 
alapelvek és haladó technikák
2013 • Pécs – GCP tanfolyam

Publikációk, közlemények, könyvek, előadások
• 47 közlemény magyar és nemzetközi lapokban
• két szakmai könyvben 5 fejezet
• 116 előadás magyar és angol nyelven, hazai és nemzetközi 
rendezvényeken

Klinikai vizsgálatok
2013 • Pécs – GCP tanfolyam

Klinikai kutatás
1999 • Bacterial sinusitis III/B 
2002 • Allergic rhinitis IV
2003 • Bacterial sinusitis III/B
2013 • Acut tinnitus III/B 
2015 • Acut tinnitus III/B/2
2016 • Acut idegi hallásvesztés III/B
2016 • Acut tinnitus III/B

Társasági tagság
1981-től • Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete – tag 
1992-től • MFOE Fülészeti Microchirurgiai Sectio – tag 
1998-tól • Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete – 
vezetőségi tag
1998-2001 • Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem Kari 
Tanács – tag 
1999-2001 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Szenátusa – választott tag
2006-tól • Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete – 
elnökségi tag
2004-2009 • MFOE Fülészeti Microchirurgiai Sectio – titkár 
2009-től • MFOE Fülészeti Microchirurgiai Sectio – elnök
2010-től • Fül-orr-gégészeti Szakmai Kolllégium – tag
2010-től • American Academy of Otolaryngology – Head 
and Neck Surgery – tag

Kitüntetések, elismerések
1988 • Adler-díj
1993 • Orvostovábbképző Intézet – rektori dicséret
1998 • Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem – rektori 
dicséret
2005 • Bollobás Béla-díj
2012 • Bajcsy-Zsilinszky Kórházért kitüntetés
2016 • Astella – „Év orvosa”díjazott a „Sebészeti eljárások” 
kategóriában

Munkahelyek
1974-1975 • Megyei Kórház Fül-orr-gégészeti Osztály – 
Szekszárd – műtőssegéd
1981-1986 • Megyei Kórház Fül-orr-gégészeti Osztály – 
Szekszárd – segédorvos 
1986-1991 • Orvostovábbképző Egyetem Fül-orr-gége 
Klinika – egyetemi tanársegéd 
1992-2000 • Orvostovábbképző Egyetem jogutódjai – 
osztályvezető egyetemi adjunktus 
2001-től • Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet – Fül-
orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Osztály – osztályvezető 
főorvos
2004-től • Fővárosi Szakfelügyelő Főorvos
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Dr. Liktor Bálint részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a  fül-orr-gégészet 
területén végzett kimagasló szakmai tudása, valamint 
példaértékű emberi magatartása elismeréseként 
– 158/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával 
Beretzky Endre-díjat adományozott.

Dr. Teufel Ágnes
gyermekorvos
X/3. Gyermekorvosi Rendelő
Komló, 1968. szeptember 23.

Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk,
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
/Vörösmarty/

„Sokan vagyunk azzal úgy, hogy nem viszünk véghez nagy, 
világmegváltó tetteket. Magam részéről arra törekszem, 
hogy mind a civil életben, mind a munkahelyemen létrejövő 
emberi kapcsolatokban „itt és most” tudjak jelen lenni.”

Tanulmányok
1975-1983 • Mágocsi Általános Iskola
1983-1987 • Gőgös Ignác Gimnázium – Dombóvár 
1987-1993 • Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvosi Kar – orvos

Továbbképzések, tanulmányutak
1999 • Budapest – csecsemő- és gyermekgyógyászat 
szakvizsga
2004 • Budapest – iskolaegészségtan- és ifjúságorvostan 
szakvizsga

Publikációk
1995 • Atipusos lefolyású Kawasaki syndroma 3 hónapos 
csecsemőben – Orvosi Hetilap

Munkahelyek
1993-1996 • Kerpel Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs – 
rezidens, osztályos orvos
1996-2000 • Heim Pál Gyermekkórház – rezidens, osztályos 
orvos
1999-től • Haematologiai Osztály – gyermekgyógyász 
szakorvos
2000-től • X/3 gyermekrendelő, Kőbánya – gyermek 
háziorvos

Dr. Teufel Ágnes részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő szakmai tudása, 
elhivatottsága, példamutató emberi magatartása 
elismeréseként – 159/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Beretzky Endre-díjat adományozott.

WÁGNER VIKTÓRIA-DÍJ

Géczi Lászlóné 
védőnő
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ
Paks, 1961. szeptember 5.

„A főiskola befejezése után 1983-ban szülőfalumban Bölcskén 
(Tolna megye) kezdtem dolgozni. Ebben az évben férjhez 
mentem, majd egy év múlva Szegedre költöztem. Itt nem volt 
védőnői állás. Makón tudtam munkát vállalni iskolavédőnőként 
1990-ig. Közben megszületett lányom Gabriella, és fiam László. 
Férjem hivatásos katona, ezért ebben az évben Kiskunhalasra 
költöztünk, ahol 11 évet dolgoztam körzeti védőnőként. A 
Kertváros védőnője voltam, amihez hatalmas tanyavilág 
tartozott. 2001-ben Budapestre, ezen belül Kőbányára kerültem, 
ahol szintén körzeti védőnőként álltam munkába. Gyakran 
költöztünk, így sikerült megismerni a védőnői hivatás minden 
területét mivel dolgoztam faluban, kisvárosban, tanyavilágban, 
most pedig a fővárosban. Szeretem a hivatásom minden 
szépségével és nehézségével együtt.
Köszönöm a családomnak, kolléganőimnek, hogy segítik és 
támogatják a munkámat.”
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Tanulmányok
1968-1976 • Bölcskei Általános Iskola
1976-1980 • Szekszárdi Egészségügyi Szakközépiskola – 
ápolónő, általános asszisztens
1980-1983 • Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Kar – védőnő

Munkahelyek
1983-1984 • Bölcske – védőnő 
1984-1990 • Makó – iskolavédőnő
1990-2001 • Kiskunhalas – körzeti védőnő
2001-től • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ – 
területi védőnő, rendelővezető, vezető védőnő

Géczi Lászlóné részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kerületi védőnői 
ellátásban végzett magas szakmai színvonalú munkája, 
kiváló vezetői tevékenysége elismeréseként – 160/2017. 
(IV. 27.) önkormányzati határozatával Wágner Viktória-
díjat adományozott.

ÉV ÁPOLÓJA DÍJ

Reining Gyuláné 
fogászati asszisztens
Kőbányai Egészségház
Nagyatád, 1954. június 26.

„1979-től 2001-ig kőbányai lakos voltam. Gyermekeim itt 
nőttek fel, itt jártak óvodába, iskolába. Nagyon szerettem 
itt lakni, de kinőttük a lakásunkat, ezért Kerepesre 
költöztünk családi házba. A mai napig visszahúz a szívem 
Kőbányára.”

Tanulmányok
1960-1968 • Nagyatádi Általános Iskola
1971-1973 • Egészségügyi Szakiskola – csecsemő- és 
gyermekápoló középiskola

1974-1978 • Kossuth Lajos Gimnázium – érettségi
1995 • Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi Szakiskola – 
Fogászati asszisztens 

Munkahelyek
1973-1980 • Szent László Kórház – csecsemő- és 
gyermekápolónő
1980-tól • Kőbányai Egészségház Fogászat – fogászati 
asszisztens

Reining Gyuláné részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a fogorvosi ellátásban 
végzett kiemelkedő, megbízható szakmai munkája, 
példaértékű emberi magatartása elismeréseként 
– 161/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával Év 
Ápolója elismerést adományozott.

Szabó Györgyi 
körzeti ápolónő
Háziorvosi rendelő – Kerepesi út
Budapest, 1964. április 30.

„Eddigi életem során tanáraim és feletteseim szorgalmas, 
készséges, könnyen alkalmazkodó embernek ismertek meg. 
Az ő szakmai tapasztalatuk, tudásuk, valamint elvárásaik 
szerettették meg velem az emberek testi-lelki ápolását. 
Ezért köszönettel tartozom nekik.  Szeretem a kihívást 
jelentő, változatos tevékenységet nyújtó, felelősséget kívánó 
feladatokat. Munkám felelősséget kíván meg. Felelősséget a 
betegek felé. Felvilágosítás, prevenció, szűrővizsgálatok – 
ezek életet menthetnek. Ezek határozzák meg a mindennapi 
munkavégzésemet. Az elismerés megerősít abban, hogy az 
egészségügyben eltöltött évek hasznosak voltak. Köszönet érte.”

Tanulmányok
1971-1976 • Kada utcai Általános Iskola – Budapest 
1976-1978 • Keresztury Dezső Általános Iskola – Budapest 
1978-1982 • Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Szakközépiskola – Budapest – általános ápoló, általános 
asszisztens, csecsemőgondozó
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Továbbképzések
1984 • Dolgozók Egészségügyi Szakiskolája – felnőtt 
szakápoló
1993 • Egészségügyi Szakiskola – körzeti betegápoló
1993 • Magyar Fodrász – Kozmetikus Egyesület – pedikűr-
manikűrös

Munkahelyek
1983-1988 • Balassa János Kórház Intenzív Osztály – felnőtt 
szakápoló
1988-1991 • Szent Imre Kórház Intenzív Osztály – felnőtt 
szakápoló
1992-1994 • Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
Kerepes úti Körzetiorvosi rendelő – körzeti ápolónő
1994-1995 • Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
Gasztroenterológiai Osztály – felnőtt szakápoló
2001-2003 • Zuglói Egészségügyi Szolgálat – házi 
betegápoló
2003-tól • Kőbányai Egészségügyi Szolgálat – körzeti 
ápolónő

Szabó Györgyi részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kerületi egészségügyi 
alapellátásban végzett kimagasló szakmai munkája 
elismeréseként – 162/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Év Ápolója elismerést adományozott.

KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ 
MUNKATÁRS

Nagy Éva
népegészségügyi felügyelő 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet
Debrecen, 1989. október 25. 

„2014. január óta dolgozom a kőbányai Bajcsy-Zsilinszky 
Kórházban. Szerencsés vagyok, mert kiváló szakemberek közé 
kerültem akkor, nagyon sokat tanultam tőlük. 

Támogatnak tanulmányaimban, szakmai fejlődésemben. 
Meglepett a hír a kitüntetésről, és igazán megtisztelőnek 
érzem, hogy mindössze pár év kórházi szolgálat után gondolt 
rám a vezetőség, fémjelezve ezzel a munkámat.”

Tanulmányok
1996-2004 • Kövy Sándor Általános Iskola – Nádudvar
2004-2008 • Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziuma
2008-2013 • Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, 
Népegészségügyi ellenőr BSc.
2013-2015 • Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, 
Népegészségügyi felügyelő MSc.
2016-tól • Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok 
Doktori Iskola, Egészségtudományok program (Ph.D. 
képzés) Kutatási téma: Fertőző betegségek megelőzése és 
infekciókontroll

Publikációk
2016 • Tudományos közlemény: Nagy É, Higyisán I, Kálmán 
Zs, Barcs I: Vancomycin-rezisztens Enterococcus fertőzések 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban. IME 2016, 9, 26:32

Társasági tagság
2017-től • Magyar Infekciókontroll Társaság

Kitüntetések, elismerések
2017 • Kende Éva-díj – Magyar Infekciókontroll Társaság – 
legjobb szakdolgozói előadói díj

Munkahelyek
2009-től • Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Nagy Éva részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – pályakezdőként is kiváló 
szakmai munkája, példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 163/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerést 
adományozott.
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KIVÁLÓ TECHNIKAI 
MUNKATÁRS

Vajda Elek 
anyaggazdálkodó
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet
Budapest, 1955. március 24.

„1975. február 15-én lettem a Bajcsy Zsilinszky Kórház 
alkalmazottja. Kezdetben a műszaki osztályon 
lakatosi, majd anyagbeszerzői feladatokat láttam 
el. Utána informatikai ismereteimnek köszönhetően 
raktárvezetői megbízást kaptam. 2011 december 
óta az anyaggazdálkodási osztályt vezetem. Célom, 
hogy – munkatársaim segítségével – tovább segítsem a 
gyógyítással kapcsolatos, valamint az egyéb területen 
felmerülő jogos igények kielégítését a hatályos szabályok 
betartása mellett.”
 
Tanulmányok
1961-1969 • Sibrik Miklós úti Általános Iskola – Budapest 
1969-1972 • Ipari Szakmunkásképző Intézet – 
finommechanikai műszerész – Budapest 
1995 • Ipari és Kereskedelmi Minisztérium – Budapest  – 
középfokú raktárgazdálkodói szakképesítés
2003 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság – 
Budapest – Európai Számítógép-használói képesítés (ECDL)
2000-2004 • Katona József Műszaki, Közgazdasági 
Szakközépiskola és Gimnázium – Budapest – gimnáziumi 
érettségi

Munkahelyek
1975-től • Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Vajda Elek részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház és Rendelőintézet szakmai munkáját magas 
színvonalon segítő munkavégzése, példaértékű 
emberi magatartása elismeréseként – 164/2017. (IV. 
27.) önkormányzati határozatával Kiváló Technikai 
Munkatárs elismerést adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK

KÖZIGAZGATÁSI ÁGAZAT

ROTTENBILLER-DÍJ

Korányiné Csősz Anna
osztályvezető
Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Budapest, 1967. április 24. 

„Kőbányán töltöttem gyermekkoromat és iskolás éveimet. 
Ezen évek alatt az Úttörőház és a Kőbánya Mozi 
nyújtott szórakozási, az Óhegy park pihenési lehetőséget 
és biztosított helyszínt az életre szóló barátságok 
megkötéséhez. Középiskolásként és főiskolásként a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatalban voltam szakmai 
gyakorlaton, bepillantást nyerve az apparátus életébe. A 
diploma megszerzését követően nem volt számomra kérdés, 
hogy itt kezdjem meg pályafutásomat. Az élet 18 évre a 
Főváros budai részére szólított, ahonnan szakmailag 
megerősödve, jószívvel tértem vissza. 2007 júniusában 
vezetői kinevezést kaptam a Szervezési Csoport élére, 
amelyet örömmel fogadtam el. Az eltelt évtizedek alatt 
mindig a „köz szolgálatáért” tevékenykedtem, s teszem ezt a 
jövőben is, legjobb tudásom szerint.”

Tanulmányok
1973-1981 • Harmat utcai Általános Iskola – Budapest 
1981-1985 • Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola – 
Budapest – jegyzőkönyvvezető, gyors- és gépíró, igazgatási 
ügyintéző
1985-1988 • Államigazgatási Főiskola – igazgatásszervező

Publikációk
1994 • Beszámoló az elmúlt öt évről: Társadalomtudományi 
Tanszék. Budapesti Tanítóképző Főiskola Évkönyv 1989/90-
1993/94. tanév. szerk.: Hangay Zoltán, Korányiné Csősz 
Anna, Sárosdyné Szabó Judit, Bp., BTF. 1994.
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Oktatás
2001-2008 • óraadó – az ELTE Tanító- és Óvóképző 
Főiskolai Kar művelődésszervező szak (Ügyvitel- és 
rendezvény-szervezés speciális szakkollégium)

Kitüntetések, elismerések
1999 • Főigazgatói dicséret – Budapesti Tanítóképző 
Főiskola

Munkahelyek
1988-1990 • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – szervezési 
ügyintéző
1990-2006 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – tanszéki 
adminisztrátor, főigazgatói titkárságvezető
2006-2007 • Dental Press Hungary Kft. – titkárságvezető 
2007-től • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – szervezési 
csoportvezető, osztályvezető

Korányiné Csősz Anna részére Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat – kimagasló 
szakmai tudása, példaértékű munkavégzése és 
emberi magatartása elismeréseként – 165/2017. (IV. 
27.) önkormányzati határozatával Rottenbiller-díjat 
adományozott.

KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ 
MUNKATÁRS

Szabó Dorottya
lakcímrendezési ügyintéző
Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Budapest, 1988. november 18.

„Pályakezdőként kerültem a Hivatalhoz, amit egy hosszabb 
munkakeresési időszak előzött meg, de kijelenthetem, hogy 
megérte várni. Jó érzés 4 év elteltével is szeretve menni a 
munkahelyemre, egy olyan közösségbe, ahol a munkaidő nem 
csak a feladatok mennyisége miatt telik gyorsan, hanem a 
munkatársak által kialakított kellemes légkör miatt is. 

Ahol szeretnek és elismernek, ott minden nap azért dolgozol, 
hogy ezt a munkáddal viszonozni próbáld.”
 
Tanulmányok
1996-2004 • I. István Általános Iskola – Hatvan 
2004-2007 • Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola – 
Hatvan – humán tagozat 
2007-2010 • Rendőrtiszti Főiskola – Rendészeti igazgatási-
biztonsági szakirány

Továbbképzések
2015 • Közigazgatási szakvizsga
 
Munkahelyek
2012-től • Kőbányai Polgármesteri Hivatal – lakcímrendezési 
ügyintéző
 
Szabó Dorottya részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – pályakezdőként is kiváló 
szakmai munkája, példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 166/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerést 
adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK

KULTURÁLIS ÁGAZAT

MANNINGER MIKLÓS-DÍJ

Szigeti Mónika 
művelődésszervező
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Nonprofit Kft. 
Budapest, 1974. január 18.

„Gyermekkorom óta Kőbányán élek és kezdettől fogva 
a kőbányai könyvtár volt az egyik kedvenc helyem. 
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A gimnáziumi éveim alatt blues és rock zenét játszó 
osztálytársaimat is elkísértem egy-egy fellépésre. Hamar 
egyértelművé vált számomra, hogy milyen irányba is 
szeretnék tovább tanulni. A főiskola utolsó évében a Pataky 
Művelődési Központban töltöttem szakmai gyakorlatomat, 
kis idő múlva pedig már ide hívtak dolgozni. 18 éve veszek 
részt Kőbánya kulturális életének szervezésében, munkám 
igazán változatos és sokrétű, miközben magam is sokat 
tanulhatok, mint pl. az egészségnapok szervezése közben, 
vagy amikor a helytörténeti vetélkedő lebonyolításában 
veszek részt a kollégáimmal. Kerületünk egyedülálló része 
a városnak, hisz Kőbányán szervezték a Magyarország 
GRAND PRIX automobil nagydíjat, a Szent László 
Plébániatemplom szépsége vetekszik a Mátyás-temploméval, 
az itt bányászott kövekből épült fel az Andrássy út számos 
palotája, és itt adta első nagykoncertjét a The Garland 
Band együttes is. Nekik köszönhetően ismerhettem meg a 
csodálatos marokkói művészt, Sting egyik zenésztársát, 
Rhani Krijat is. Ezer szálon kötődöm Kőbányához, olyan ez, 
mint egy láthatatlan füzér. Megtiszteltetés ebben a patinás 
kerületben dolgozni, megmutatni Kőbánya szépségeit, és 
örömet okozni sokszínű rendezvényeinkkel. Köszönöm 
a kerület vezetőinek, hogy ebben az évben én kaphattam 
meg ezt az elismerést.  Fontos ez a díj számomra mert 
gondolkodásom, munkáim és elkötelezettségem a kőbányai 
rendezvényeink iránt számomra visszaigazolást nyert. 
Célom továbbra is az értékteremtés kerületünk és kulturális 
központunk számára.”

Tanulmányok
1980-1988 • Fekete István Általános Iskola – Budapest 
1988-1992 • Károlyi Mihály Gimnázium – Budapest 
1992-1994 • Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari 
Szakközépiskola – Budapest – nyomdai retusőr
1994-1988 • Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola – 
művelődésszervező, mozgókép-médiakultúra és szociális 
szervező szakirány
2007-2008 • KKDSZ Szakképzési Akadémia és Műhely – 
kulturális menedzser
2012-2014 • Budapesti Metropolitan Egyetem – protokoll 
szaktanácsadó és rendezvényszervező 

Munkahelyek
1998-1999 • Almássy téri Szabadidőközpont - 
művelődésszervező
1999 • MUFTI (Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája) – 
szociális szervező
1999 • Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Kft. – művelődésszervező

Szigeti Mónika részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő szakmai 
munkája, a kerületi kulturális élet magas színvonalának 
megőrzése, növelése terén tett feladatellátása és 
példaértékű emberi magatartása elismeréseként 
– 167/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával 
Manninger Miklós-díjat adományozott.

KIVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ 
MUNKATÁRS

Kovács Dorottya Orsolya 
PR-munkatárs 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Nonprofit Kft.
Budapest, 1991. június 12.

„A XVII. kerületben élek, de már óvodás korom óta 
ismerem Kőbányát, balettozni jártam a még Patakyként 
működő kulturális központba. 
Akkor még nem is sejtettem, hogy 20 évvel később PR 
és marketing munkatársként csatlakozom a Kőrösi 
Kulturális Központ nyüzsgő életébe. A felsőoktatásba 
való jelentkezésemkor nem volt kérdés számomra, 
hogy kommunikáció szakra jelentkezzek. Vonzott a 
média, a marketing és a rendezvényszervezés világa, 
de leginkább az, hogy miként tudom mindezt a kultúra 
világával összekapcsolni. Ma a kultúra területén különös 
kihívás PR és marketing tevékenységet végezni. A kultúra 
sokszínűsége és szintjei, a populáris és magasabb kultúra 
elhatárolódása, valahol mégis összemosódása számomra 
egyszerre teremt izgalmat és kihívást. Célom úgy értéket 
képviselni, hogy az ne „régi” legyen, hanem időtálló, mindig 
megújulni képes, de magában hordozza az örök értéket.”

Tanulmányok
1998-2007 • Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium – Budapest
2006-2010 • Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium
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2010-2013 • Károli Gáspár Református Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar – Kommunikáció és 
médiatudomány Bsc.
2013-2015 • Károli Gáspár Református Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar – Kommunikáció és 
médiatudomány Msc.

Munkahelyek
2011 • Magyar Hírlap – Belpolitika rovat – gyakornok
2012 • Echo Televízió – Híradó szerkesztőség – gyakornok
2014-2015 • Prime Time Communications - PR és 
rendezvényszervező, A Három Királyfi, Három Királylány 
mozgalom sajtófelelőse
2015-től • Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. – PR munkatárs

Kovács Dorottya részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – pályakezdőként is kiváló 
szakmai munkája, példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 168/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerést 
adományozott.

ÁGAZATI ELISMERÉSEK

OKTATÁSI ÁGAZAT

SAJÓ SÁNDOR-DÍJ

Besenyi Margit
általános iskolai tanár
Kőbányai Harmat Általános Iskola 
Zápszony – Szovjetunió, 1959. március 4.

„Egy kis kárpátaljai faluból, Zápszonyból jutottam el az 
Ungvári Állami Egyetemre. 
32 éve tanítok Kőbányán. Tudom, hogy a matematika 
kevés diák kedvence, de mindig törekedtem arra, hogy 

megszerettessem, megláttassam a tantárgyban rejlő 
szépségeket. Nagy súlyt fektettem a tehetségek gondozására 
és a gyengébbek felzárkóztatására. Munkám során az 
oktatás mellett tanítványaim nevelésére is nagy figyelmet 
fordítottam.
Igazgatóhelyettesként (6 év) és kerületi munkaközösség 
vezetőként (17 év) is igyekeztem a diákok érdekeit szem 
előtt tartani. Munkámra jellemző: a tantárgy iránti 
szeretetem, következetesség, lelkiismeretesség, pontosság, 
kiismerhetőség, empátia, határozottság. Büszke vagyok 
arra is, hogy a már felnőtt tanítványaim szép emlékeket 
őriznek az óráimról, tevékenységeimről. Pályám során 
biztonságot adott az, hogy mindig számíthattam a 
családom, vezetőim és kollégáim támogatására.”

Tanulmányok
1966-1974 • Zápszonyi Általános Iskola 
1974-1976 • Kaszonyi Termelési Oktatás Tagozatos 
Középiskola
1977-1981 • Ungvári Állami Tudományegyetem Matematika 
szak – tanár, matematikus
2007 - 2009 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar – 
közoktatási vezető

Továbbképzések
1998 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Tanácsadás, fejlesztés, 
szaktanácsadói szerepre felkészítő tanfolyam
1999 • Expanzió Humán Tanácsadó Kft. – Minőségbiztosítás 
az oktatásban
2001 • Csendes Éva program – Életvezetési ismeretek és 
készségek 
2008 • Szent László Általános Iskola – Szövegszerkesztés és 
táblázatkezelési ismeretek 
2006 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok 
alkalmazása - matematika programcsomag az 5-8. évfolyam 
számára / tréneri feladatok ellátására /
2007 • Pedagógiai Szolgáltató Központ, Kőbánya – Tanulói 
differenciálás heterogén csoportban
2008 • Pedagógiai Szolgáltató Központ, Kőbánya – 
Kooperatív módszertanra épülő együttműködés
2009 • Pedagógiai Szolgáltató Központ, Kőbánya – 
Az országos kompetenciamérések eredményeinek 
értelmezése, a pedagógiai eredményesség növelésének 
lehetőségei és korlátai
2011 • MindLab Hungary Kft. – Gondolkodásfejlesztés 
interaktív játék során
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Minősítések
2015 • pedagógusminősítés

Kitüntetések, elismerések
2001 • Szent László-díj – a Szent László tér 34. szám alatti 
Általános Iskola tantestületének szavazatai alapján 

Munkahelyek
1976-1977 • Zápszonyi Községi Óvoda – zeneoktató 
1981-1983 • Nemzetközi Ifjúsági Idegenforgalmi Iroda – 
idegenvezető-tolmács
1983-1985 • Zápszonyi Községi Óvoda – zeneoktató
1986-1995 • Sportligeti Általános Iskola – tanár
1995-2004 • Szent László tér 34. sz. Általános Iskola – tanár
2004-2010 • Szent László Általános Iskola – 
igazgatóhelyettes
2011-től • Kőbányai Harmat Általános Iskola – tanár
1996-2013 • kerületi matematika  munkaközösség vezető

Besenyi Margit részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kőbányai oktatásban 
kiemelkedő szakmai tudással végzett munkája és 
példaértékű emberi magatartása elismeréseként – 
169/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával Sajó 
Sándor-díjat adományozott.

Dr. Széll Rita 
igazgató
Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola
Debrecen, 1958. június 28.

„1982 óta tanítok Kőbányán. Az elmúlt évtizedek alatt 
növendékek egész sorát készítettem fel a zenei pályára. 
2010 óta igazgatóként fiatal és ambiciózus kollégáimmal 
azon fáradozunk, hogy a ránk bízott tehetségeket fejlesszük, 
gondozzuk, igényességre, a zene, a művészetek szeretetére 
neveljük, valamint Kőbánya zenei, művészeti életét 
gazdagítsuk. A Kőbányai Önkormányzat segítségével új 
tanszakokat, együtteseket alapítottunk, új hagyományokat 
teremtettünk. Iskolánk olyan szakmai műhellyé vált, ahol 
öröm tanulni és tanítani.”

Tanulmányok
1964-1972 • Péterfia úti Ének-Zene tagozatos Általános 
Iskola – Debrecen
1966-1972 • Simonffy Emil Állami Zeneiskola – Debrecen – 
zongora
1972-1976 • Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola – 
Debrecen – zongora szak
1977-1982 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – 
középiskolai énektanár, karvezető, zeneelmélet tanár
1983-1985 • Hochscule für Musik und Darstellende Kunst – 
csemballóművész
2008-2010 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem – közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga
2010-2016 • Universität für Musik und darstellende Kunst – 
Bécs – PhD tanulmányok, zenetudomány

Továbbképzések, tanulmányutak
1988 • Akademie für Alte Musik – Bréma – historikus tánc
1988-1995 • Nyugat-Berlin, Velence, Sablé, Dinan – historikus 
tánc mesterkurzusok
1998 • Universität Salzburg Institut für Musikwissenschaft 
– Derra de Moroda Tanzarchiv – Magyar Állami Eötvös-
ösztöndíj, kutatómunka

Publikációk, megjelent könyvek, tanulmányok
1989-1990 • Széll Rita: Historikus táncok, avagy a menüett 
a szolfézs órán. Oktatófilm a Kőbányai Zeneiskola 
növendékeivel – Fővárosi Pedagógiai Intézet
1999 • Széll Rita – Ligeti Mária: Tánc – Művészeti nevelés; 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
2001 • Széll Rita: Régi táncok iskolája; A francia reneszánsz. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
2007 • Széll Rita: Kinek kell a régi tánc? Hagyomány és újítás 
– MTF Tánctudományi Konferencia, Budapest
2008 • Th. Arbeau: Orchesographia, avagy A tánc 
mestersége – Arbeau Art – PRAE.HU, Budapest – 
sorozatszerkesztő
2008 • F. Caroso: Nobiltà di Dame, avagy A tánc nemes 
tudománya – Arbeau Art – PRAE.HU, Budapest – 
sorozatszerkesztő
2009 • Széll Rita: Alkotói és pedagógiai lehetőségek a 
reneszánsztól a 18. századig terjedő időszak táncanyagában 
– MTF Tánctudományi Konferencia, Budapest

Tudományos minősítés
2016 • Universität für Musik und darstellende Kunst –  Bécs 
– PhD fokozat, a zenetudományok doktora
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Minősítések
2014 • Mesterpedagógus

Egyetemi tanári kinevezés
2004 • Magyar Táncművészeti Egyetem – adjunktus

Koreográfiák
1990-1991 • Képek a magyar zene történetéből (MTV-
sorozat)
1991 • Reneszánsz játékok (Camerata Hungarica)
1993 • Händel: Agrippina (Óbuda Fesztivál)
1994 • Schmelzer: Balletto (Orfeo Kamarazenekar)
1997 • Gluck: Orfeo (Budapesti Fesztiválzenekar)
1997-1998 • Francia barokk táncestek (Concerto Armonico)
2001 • La Danse Noble (Capella Savaria)
2002, 2004 • Les Nations (Capella Savaria)
2006 • Mozart est (Capella Savaria)
2008 • Alta danza – a reneszánsz évszázadai (Soproni Régi 
Zenei Napok) 

Tagságok
2010 • Magyar Zene és Művészeti Iskolák Szövetsége – 
igazgatói munkaközösség
2006-2016 • Régi Zenei Napok, Sopron/Fertőd – szerkesztő 
bizottság

Egyéb szakmai tevékenység
1985-től • Tánckutatói tevékenység
1988-1998-től • Pedagógus-továbbképzések vezetése – 
Fővárosi Pedagógiai Intézet
1999-től • Régi táncok iskolája akkreditált pedagógus-
továbbképzések vezetése – Arbeau Art Bt.
1991-1999 • Keszthelyi Reneszánsz és Barokk hetek – 
művészeti kurzusok vezetése
1991-2016 • Régi Zenei Napok Sopron/Fertőd – művészeti 
kurzusok vezetése
2014 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – szaktanácsadó

Művészeti tevékenység
1985-től • Koncertek a Budapesti Vonósokkal, a Camerata 
Hungarica együttessel
1988-tól • Koncertek, önálló estek, fesztivál szereplések bel- 
és külföldön, Arbeau Historikus Táncegyüttes, Reneszánsz 
és barokk táncházak, közművelődési programok

Kitüntetések, elismerések
1989 • Miniszteri Dicséret
2004 • Miniszteri Elismerés 

Munkahelyek
1982 óta • Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola –  zeneelmélet, 
szolfézs, kamarazene tanár, igazgató-helyettes, 2010 óta                       
igazgató 
1988-tól • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – óraadó 
tanár, historikus tánctípusok
1991-1999 • ELTE Ének-Zene Karvezetés Tanszék – óraadó 
tanár
1999-től • Magyar Táncművészeti Egyetem – oktató, 
történelmi társastáncok, zeneelmélet

Dr. Széll Rita részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kőbányai művészeti 
oktatásban kiemelkedő szakmai tudással végzett 
munkája és példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 170/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Sajó Sándor-díjat adományozott.

Varga Ildikó 
igazgató
Kőbányai Harmat Általános Iskola
Kenyeri, 1954. január 1.

Varga Ildikó részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kőbányai oktatásban 
kiemelkedő szakmai tudással végzett munkája, 
igazgatói tevékenysége elismeréseként – 171/2017. (IV. 
27.) önkormányzati határozatával Sajó Sándor-díjat 
adományozott.
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Zvara Emil Elemér 
általános iskolai tanár
Kőbányai Szent László Általános Iskola
Budapest, 1960. június 26.

„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel 
veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.” 
(Ernest Hemingway)

Tanulmányok
1966-1974 • I. sz. Általános Iskola – Dunaharaszti
1974-1978 • Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi 
Szakközépiskola – Dunaharaszti
1980-1984 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző 
Főiskolai Kar – testnevelés-földrajz szakos tanár 

Továbbképzések
1998 • Számítógép és Internet alapismeretek   
1999 • Szövegszerkesztés, táblázatkezelés   
2008 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok 
alkalmazása            
2008 • A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, 
adatbázisának kezelése 
2008 • Szövegszerkesztés és táblázatkezelési ismeretek   
2013 • A tanulásmódszertan tanítása  
2014 • Kölyökatlétika     
2014 • Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben  
2016 • A szivacskézilabdázás oktatásmódszertani alapjai

Társasági tagság
Kőbányai Diáksport Bizottság – elnökségi tag        
Kőbányai Testnevelő Tanárok Egyesülete – titkár                                          
Szent László Diáksport Egyesület – elnökségi tag 

Kitüntetések, elismerések
1995 • Emléklap – Budapesti Diáksport Szövetség
1997 • Esterházy Miksa Emlékérem 
2002 • Oklevél kimagasló munkásságért – Magyar 
Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete
2007 • Év Testnevelője – Kőbányai Diáksport Bizottság, 
Kőbányai Testnevelő Tanárok Egyesülete

Munkahelyek
1978-1979 • Fegyver és Gázkészülékgyár – betanított 
munkás 
1979-1979 • TAURUS Gumiipari Vállalat Kereskedelmi Közpnt 
– áruforgalmi ügyintéző
1979-1979 • Budapesti Zöldség-Gyümölcs Értékesítő 
Szövetkezeti vállalat – segédmunkás rakodó
1979-1980 • Sorkatonai szolgálat    
1984-től • Kőbányai Szent László Általános Iskola – tanár
 
Zvara Emil Elemér részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kőbányai oktatásban 
és diáksport területén kiemelkedő szakmai tudással 
végzett munkája, és példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 172/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Sajó Sándor-díjat adományozott.

Cseh Sándorné 
óvodavezető
Kőbányai Csodapók Óvoda
Nyíregyháza, 1957. szeptember 22.

„Kőbányán dolgozom 1978-óta. Honvédségi óvodában 
kezdtem, majd megszűnése után kerültem jelenlegi 
óvodámba. A gyermekek nevelésében a játék mellett 
fontosnak tartottam átadni a természet szeretetét, a 
különböző kézműves technikák megismertetését, és 
elősegíteni az alkotó tevékenységük kibontakozását. 
Vezetésemmel a több éven át tartó következetes munkánk 
elismeréseként óvodánk elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda 
címet”, melyre nagyon büszke vagyok! Sikeres pályafutásom 
ebben a nevelési évben befejezem, a nők korkedvezményes 
nyugdíjazási lehetőségét kívánom igénybe venni. Akikre 
még nagyon büszke vagyok: a két lányom, akik főiskolát 
végzett felnőttekké váltak, ma már önálló életet élnek.”

Tanulmányok
1963-1971 • Általános Iskola - Baktalórántháza
1971-1975 • Esze Tamás Gimnázium, Gépészeti és 
Egészségügyi Szakközépiskola – Mátészalka – általános 
asszisztens, csecsemő és gyermekgondozó
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1975-1977 • Bessenyei György Tanárképző Főiskola – óvónő
1998-2000 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar – 
Közoktatási vezető szakirány
1999-2000 • Budapesti Tanítóképző Főiskola – óvodai 
környezeti nevelő szakirány
2003-2005 • Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógiai Főiskolai 
Kar, Szarvas – Óvodai szakértő

Továbbképzések, tanulmányutak
2007 • Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 
Központ – Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: 
az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlő 
lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására
2009 • Studium Rationalitas Közoktatási Szakértői BT.
– Tanügy igazgatási auditor képzés. A Közoktatási 
intézmények tanügyigazgatási ellenőrzése, auditja 
2011 • Újbudai Pedagógiai Intézet – Tehetséges gyerekek-
tehetséges tanárok 
2011 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége – 
Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal 
2011 • NAV KEKI PI – ÁBPE- I. továbbképzés a költségvetési 
szervek vezetői és gazdasági vezetői részére
2013 • NAV KEKI PI – ÁBPE-II. továbbképzés a költségvetési 
szervek vezetői és gazdasági vezetői részére
2014 • Pedagógus portfólió készítése, felkészülés a sikeres 
reflektálásra és portfólió védésére
2015 • Oktatási Hivatal – Intézményvezetők felkészítése az 
intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez 
és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői 
feladatok ellátására
2016 • NAV KEKI PI – ÁBPE-III. továbbképzés a költségvetési 
szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Publikációk
1999-től • Az Ovilágunk kerületi óvónők lapjában cikkek 
írása az óvodai környezetvédelmi munkáról, környezetünk 
védelméről
2000-2009-ig • Az Ovilágunk kerületi óvónők lapja 
környezeti rovatának vezetése
2011 • Az Óvodai Nevelés országos szakmai folyóiratában 
cikk megjelentetése 2011/9. szám

Munkahelyek
1975-1978 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács 
Nevelőotthona – óvodapedagógus

1978-1999 • Magyar Néphadsereg Szociális és Üdültetési 
Igazgatóság Zrínyi Óvodája – óvodapedagógus, 
óvodavezető helyettes
1999-től • Kőbányai Csodapók Óvoda – óvodapedagógus, 
óvodavezető

Cseh Sándorné részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kőbányai óvodai 
nevelésben, oktatásban kiemelkedő szakmai tudással 
végzett munkája, óvodavezetői tevékenysége és 
példaértékű emberi magatartása elismeréseként – 
173/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával Sajó 
Sándor-díjat adományozott.

Pajer Gézáné 
óvodapedagógus
Kőbányai Gézengúz Óvoda
Budapest, 1960. június 30.

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers 
gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”
(Németh László)

Tanulmányok
1966-1970 • Harmat Utca Általános Iskola – Budapest 
1970 -1974 • Száva Utca Általános Iskola – Budapest 
1974 -1978 • Bem József Óvónőképző Szakközépiskola – 
Budapest 
1985 -1987 • Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvónői Szak

Továbbképzések
1993-1994 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Magyar 
népszokások I.-II.
1994-1995 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Játék és tánc az 
óvodában
1996-1997 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Preventív 
gyógytorna I.
1996-1997 • Kőbányai Pedagógia Kabinet –
Számítástechnikai továbbképzés
1997-1998 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Preventív 
gyógytorna II.
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1999 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Művészetek az érzelmi 
nevelés szolgálatában
1999 • Fővárosi Pedagógiai Intézet – Óvodai 
egészségnevelés a testnevelés segítségével
2001 • Officina Humán Szolgáltató BT. – Minőségbiztosítás - 
Minőségfejlesztés
2002 • Tótszőllősy Tünde Korszerű óvodai mozgásprogram 
a tanulási nehézségek megelőzésére
2007 • Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató – A kompetencia 
alapú oktatási programcsomagok alkalmazása
2007 • Boglárka Gyógytorna Testkultúra – Vitamintorna
2008 • Boglárka Gyógytorna Testkultúra – Vitamintorna II.
2008 • Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató – A mese és a játék 
az óvodai nevelésben
2008 • REDACT 2000. Bt. – Mit, miért, hogyan? 
Kisgyermekek testnevelése
2009 • Zuglói Pedagógiai Szakmai Központ – Számítás-
technikai képzés
2010 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége –
Adaptív nevelés és oktatás a tehetségfejlesztésben
2011 • Pszichofitness Bt.  Pszichofitness – A pedagógus lelki 
erőnléte és stresszkezelés
2013 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége –
A stressz és a stresszhelyzetek hatékony kezelése
2014 • Tüskevár Általános Iskola – A relaxációs módszer 
felhasználási lehetőségei a pedagógus mindennapi 
munkájában
2015 • Oktatási Hivatal – Pedagógusok felkészítése a 
tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus – minősítési 
eljárásban való részvételre
2015 • Szent Gergely Népfőiskola – Intézményvezető-
helyettesek Szakmai Kongresszusa

Munkahelyek
1978-1984 • Zágrábi utcai Napköziotthonos Óvoda – 
óvodapedagógus 
1984-1990 • Vaspálya utcai Napköziotthonos Óvoda – 
óvodapedagógus
1990-től • Kőbányai Gézengúz Óvoda – óvodapedagógus, 
óvodavezető helyettes
 
Pajer Gézáné részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kőbányai óvodai 
nevelésben, oktatásban kiemelkedő szakmai tudással 
végzett munkája és példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 174/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Sajó Sándor-díjat adományozott.

KIVÁLÓ PÁLYKEZDŐ 
MUNKATÁRS

Myszöglad Izabella
óvodapedagógus
Kőbányai Zsivaj Óvoda
Budapest, 1990. november 29.

„2015 óta dolgozom Kőbányán a Zsivaj Óvodában. Az 
elmúlt években megismertem a kerületet, az itt dolgozó 
pedagógusokat, a gyermekekkel foglalkozó szakembereket. 
Sokat tanultam, tanulhatok tőlük és mindannyian egymástól. 
Már a kezdetektől azt éreztem, hogy megbecsülnek, 
befogadnak az óvodába. Úgy gondolom remek óvodai 
közösséget építettünk a szülőkkel és gyermekekkel közösen, 
akikkel bármilyen kitűzött célt elérhetünk.”

Tanulmányok
1998-2005 • I. számú Etalonsport Általános és Sportiskola – 
Budapest 
2005-2009 • Hunyadi Mátyás Gimnázium – Budapest 
2009-2012 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító és 
Óvóképző Kar – óvodapedagógus szak
Specializáció: Kisgyermek nevelő

Továbbképzések
2015 • Kőbányai Pedagógiai Napok szakmai előadásai, 
bemutatói 
2016 • Körmöczi Katalin - a játék mindenek felett
2015-2016 • A Fővárosi Gyakorló Óvoda bemutatóin való 
részvétel
 
Minősítések
2016 • Pedagógus minősítő eljárás

Munkahelyek
2013-2014 • Soroksári III. sz. Összevont Óvoda – 
óvodapedagógus 
2014-2015 • Soroksári II. sz. Napsugár Óvoda – 
óvodapedagógus 
2015-től • Kőbányai Zsivaj Óvoda – óvodapedagógus
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Myszöglad Izabella részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat – pályakezdőként 
is kiváló szakmai munkája, példaértékű emberi 
magatartása elismeréseként – 175/2017. (IV. 27.) 
önkormányzati határozatával Kiváló Pályakezdő 
Munkatárs elismerést adományozott.

Telek Anita
általános iskolai tanító
Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskola
Budapest, 1991. február 24.

„A jó pedagógus elhivatott. Én is annak érzem magam. 
Minden döntésem, minden cselekedetem a gyerekekért van, 
bármit teszek, a tanítványaim érdekeit tartom szem előtt. 
Célom az, hogy egy nyugodt, szeretetteljes környezetben 
nevelkedjenek.”

Tanulmányok
1997-1999 • Székely Bertalan Általános Iskola – Szada
1999-2003 • Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola 
2003-2009 • Gödöllői Református Líceum Gimnázium
2009-2014 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító és 
Óvóképző Kar – általános iskolai tanító

Minősítések
2016 • Pedagógus I.

Munkahelyek
2014-től • Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola - 
tanító

Telek Anita részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – pályakezdőként is kiváló 
szakmai munkája, példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 176/2017.(IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerést 
adományozott.

KIVÁLÓ TECHNIKAI 
MUNKATÁRS

Gyenes István 
karbantartó
Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola
Budapest, 1945. december 15.

„Kőbányán születtem a Gizellában, ami akkor szülészet volt. 
Szüleim 1944-ben költöztek abba a kertes házba, ahol most is 
lakom. A Kápolna téri általános iskolába jártam. Összesen 
két munkahelyem volt, mindkettő Kőbányán. Jelenleg – 53 
éves folyamatos munkaviszony után – a Kroó György 
Zeneiskolában dolgozom. Így itt éltem át azt a hatalmas 
fejlődést, amin Kőbánya átment a háborútól napjainkig. 
Szeretek itt élni.”

Tanulmányok
1952-1960 • Kápolna téri Általános Iskola – Budapest 
1960-1964 • Landler Jenő Híradásipari Technikum – 
Budapest – technikus

Munkahelyek
1964-1998 • Kőbányai Finommechanikai Vállalat – bemérő 
1998-2005 • Szent László tér 34. Általános Iskola – 
karbantartó 
2005-2009 • Szent László Általános Iskola – karbantartó                 
2009-től • Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola – karbantartó
 
Gyenes István részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kőbányai oktatás szakmai 
munkáját magas színvonalon segítő munkavégzése, 
példaértékű emberi magatartása elismeréseként 
– 177/2017. (IV. 27.) önkormányzati határozatával 
határozatával Kiváló Technikai Munkatárs elismerést 
adományozott.
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ÁGAZATI ELISMERÉSEK

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

SOOS GÉZA-DÍJ

Mihály Blanka 
telephelyvezető
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ Gyermekek Átmeneti Otthona
Marosvásárhely, 1964. június 23.

„Mit jelent számomra Kőbánya? 17 éve dolgozom Kőbányán 
a Gyermekek Átmeneti Otthonában. Az átmeneti gondozást 
egy hatékony és eredményes ellátási formának tartom.
Az a megtiszteltetés ért, hogy a kezdetektől, az alakulásától 
részese voltam ennek az ellátási formának a kerületben, 
az átmeneti otthont a kezdetektől vezethettem. Ezáltal 
megélhettem egy ellátási forma bevezetését, kiteljesedését, 
megtapasztalhattam nehézségeit, buktatóit. Egy otthont a 
kezdetektől vezetni, felépíteni, majd szükségletek mentén 
újra és újra megújítani felelősség és öröm. Az örömöt az 
adta, hogy jó kollégáim voltak, akik nem alattvalóknak, 
hanem partnereknek bizonyultak, akik számára pont olyan 
fontos volt ez az otthon, mint jómagamnak.
A biztonságot meg az adta, hogy mindig olyan fenntartók 
és vezetők voltak felettem, akik nem felettesként, hanem 
szintén partnerként álltak mellettem. A jól végzett munka 
örömét meg az adta, ha azt láttam, hogy segíteni tudunk,
a munkánknak van eredménye, gyerekek, akik az ajtónkon 
bejöttek, valamelyest másként távoztak, egy kis nyomot 
sikerült hagynunk bennük. Hogy Kőbányán otthon érzem 
magam, az talán a több éves munkakapcsolatoknak, a már 
több mint munkakapcsolatoknak köszönhetem. Érdekes, 
ha valamit személyesen kell intéznem és nem munkámból 
adódóan, akkor is Kőbánya áll előttem.
Itt intézem a hivatalos dolgaim az okmányirodába, itt 
kérem a személyimet, ide hozom a családomat, ha intéznem 
kell valamit, és itt van a család háziorvosa. Itthon érzem 
magam, második otthonommá vált.”

Tanulmányok
1970-1982 • általános és középiskolai tanulmányok a 
szovátai általános iskolában és szakközépiskolában
1984- 1989 • Bukaresti Természet Tudományegyetem, 
Biológia Geológia Földrajz Kar – biológus, általános- és 
középiskolai tanár
1993-1996 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola – pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
1996-1998 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar – speciális pedagógia szakos 
tanár és szakpedagógus
2000-2015 • Magyar Pszichodráma Egyesület – 
sajátélményű asszisztensi képzés, pszichodráma 
asszisztens, pszichodráma felsőfok, pszichodráma vezető, 
gyermekdráma vezető, kiképző, szupervizor

Továbbképzések
2003 • Szociális szakvizsga gyermekjóléti alapellátás
2003 • Bábjáték és terápia 
2003 • Viselkedésmodifikáció beilleszkedési zavarokkal 
küzdő gyermekek nevelésében 
2003 • Csoportos gyermekpszichodráma
Individuálpszichológiai játék és bábterápiás képzés
2003 • Individuálpszichológiai módszerspecifikus képzés 
2003 • Vezetői képességek fejlesztése
2003 • Szenvedélybetegekkel való foglalkozás
2008 • Gyermekvédelmi szakértő

Publikációk
2004 • Papp Krisztina – Tüski Anna szerkesztésében: 
Átmeneti gondozás – célszerű vagy ideális elképzelés?! 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Budapest
2015 • Roszík Ágnes szerkesztésében: Az átmeneti ellátás 
gyakorlati kérdései kiadó: ATOSZ Gödöllő 

Társasági tagság
2006-tól • Magyar Pszichodráma Egyesület – tag
2007-2016 • Adler Alapítvány – kuratóriumi elnök

Kitüntetések, elismerések
2003 • Oklevél –  Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Gyermekjóléti Szolgálata
2011 • Bárczy István-Díj – Budapest Főváros Közgyűlése

Munkahelyek
1987-1992 • Szovátai Általános Iskola – tanító, tanár, 
osztályfőnök
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1993-2000 • Fővárosi Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági 
Otthona – csoportvezető, nevelő
1998-2002 • Mikkamakka Alapítvány – pszichopedagógus 
(részmunkaidő)
2005-2008 • Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet – 
szakreferens (részmunkaidő)
2012-2015 • Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola – 
gyógypedagógus (részmunkaidő)
2015-től • Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézet – utazó gyógypedagógus
2000-től • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Gyermekek Átmeneti Otthona – szakmai egységvezető

Mihály Blanka részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – kiemelkedő szakmai 
munkavégzése és példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 178/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Soos Géza-díj elismerést adományozott.

STRÓBL MÁRIA-DÍJ

Jávorszky Istvánné
bölcsődevezető
Kőbányai Szivárvány Bölcsőde
Tápiószele, 1959. október 31.

„Kőbányához több szálon kötődöm. Apósom, férjem itt 
dolgozott a kerületi Rendőrkapitányságon, innen mentek 
nyugdíjba. Amikor a gyermekeim nagyobbak lettek, 
természetes volt, hogy én is Kőbányára jövök dolgozni. 
31 éve dolgozom bölcsődében, ebből 17 évet töltöttem 
Kőbányán. A munkám során fontosnak tartottam a 
kisgyermekek szakszerű testi-szellemi fejlődésének a 
biztosítását, a jó kollektíva kialakítását. A bölcsőde 
családias légköre biztosítja a jó kapcsolat kialakítását a 
kollégák között és a szülőkkel.”

Tanulmányok
1966-1974 • Általános Iskola – Tápiószele
1974-1978 • Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskola – 
Budapest – általános ápoló és asszisztens
1988-1989 • Dolgozók Egészségügyi Szakiskolája – 
Budapest – csecsemő és gyermekgondozó
1997-1998 • Egészségügyi Szakképző és Továbbképző 
Intézet – Bölcsődei Szakgondozónő
2003-2004 • Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 
Képzési Központja – Salgótarján – Tereptanár
2005-2008 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító-és 
Óvóképző Főiskolai Kar – Óvodapedagógus
2006-2006 • Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola – 
Pályázatírás és projektmenedzsment
2007-2008 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és 
Óvóképző Főiskolai Kar – Zoó pedagógus

Munkahelyek
1979-1981 • Kohászati Gyárépítő Vállalat Tápiószelei 
Gyáregység – könyvelő 
1981-1983 • Nagyközségi Tanács Tápiószele – fogászati 
asszisztens 
1986-2000 • Budapest III. ker. Tanács VB. Gyermek 
Egészségügyi és Egyéb Szolgálat Arató Emil Bölcsőde – 
gondozónő 
2000-2004 • Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde – csecsemő 
és kisgyermeknevelő
2004-2006 • Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde – 
bölcsődevezető-helyettes
2006-2010 • Kőbányai Napsugár Bölcsőde – 
bölcsődevezető-helyettes
2010-től • Kőbányai Szivárvány Bölcsőde – bölcsődevezető

Jávorszky Istvánné részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat – a bölcsődei 
gyermekek nevelése területén kiemelkedő szakmai 
munkavégzése és példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 179/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával határozatával Stróbl Mária-díj elismerést 
adományozott.
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KIVÁLÓ PÁLYKEZDŐ 
MUNKATÁRS

Harsányi Bernadett 
csecsemő és kisgyermeknevelő
Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde
Budapest, 1990. július 29.

„A legnehezebb, de egyben legcsodálatosabb hivatások 
egyike a gyermekek között való szolgálat. Örömteli es 
felelősségteljes szolgálat a bölcsődei nevelés. Szolgáljuk 
a kerületet, hiszen elindítjuk a gyerekeket a szocializáció 
és az intézményi nevelés rögös útján, elkezdjük 
kibontakoztatni csírájukból a képességeiket, hogy egyszer 
majd mind büszkék lehessünk rájuk és megtegyék, 
amit tudnak országunkért és a kerületért. Szolgáljuk a 
családokat is, hogy járhassák a maguk választotta utat 
lelkiismeretfurdalás nélkül, nyugodtan, gyermeküket 
biztonságban tudva. Valamint nem utolsósorban 
szolgáljuk a gyermekeket is, hogy vidám, kiegyensúlyozott, 
fejlesztő közegben tölthessék a szüleiktől távol töltött időt. 
Csodálatos feladat ez, nehéz, de minden napja öröm. 
Hálás vagyok, hogy végezhetem, a gyerekekért, szülőkért, 
kollégáimért és a kerület segítéséért, elismeréséért is!”

Tanulmányok
1997-2005 • Mező Ferenc Általános Iskola – Budapest 
2005-2009 • Budapesti Lónyay utcai Református 
Gimnázium és Kollégium
2011-2014 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és 
Óvóképző Kar – csecsemő- és kisgyermeknevelő szak

Továbbképzések
2017 • Elsősegély tanfolyam

Munkahelyek
2009-2010 • Önkéntes szociális év egy bölcsődében, 
Lipcse, Németország
2011-2014 • Irgalmasok Veli Bej törökfürdője – pénztáros
2015-től • Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde – csecsemő és 
kisgyermeknevelő

Harsányi Bernadett részére Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat – pályakezdőként 
is kiváló szakmai munkája, példaértékű emberi 
magatartása elismeréseként – 180/2017. (IV. 27.) 
önkormányzati határozatával Kiváló Pályakezdő 
Munkatárs elismerést adományozott.

Lakatos Szabina  
védőnő
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ
Budapest, 1993. január 29.

„Jól ismerem kőbányát, mivel gyerekként a családommal 
pár évig itt éltünk, itt végeztem el a középiskolát, és végzős 
hallgatóként, a szakmai gyakorlatom nagy részét is itt 
töltöttem. Az egyetem után, pályakezdőként szintén a 
kerületben kezdtem el dolgozni, ahol a kedves, és segítőkész 
munkatársaimnak köszönhetően szakmailag folyamatos 
lehetőségem van fejlődni. Jelenleg két középiskolát és 
egy általános iskolát látok el, ahol a fiatalabb koromnak 
köszönhetően könnyebben megtalálom a hangot a 
tanulóimmal.”

Tanulmányok
1999-20075 • Kossuth Lajos Általános Iskola – Budapest
2007-2011 • Zrínyi Miklós Gimnázium – Budapest
2011-2015 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Egészségtudományi Kar – Egészségügyi gondozás és 
prevenció szak – védőnő

Továbbképzések
2015 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem – Új 
védőnői módszerek a koragyermekkori fejlődési zavarok 
felismerésében és gondozásában 
2015 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pilot jellegű 
szűrőprogramok – védőnői méhnyakszűrés

Tagságok
2015-től • Magyar Védőnők Egyesülete
2017-2022 • MAVE 17-es szakosztályi küldött
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Munkahelyek
2015-től • Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ – 
védőnő

Lakatos Szabina részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – pályakezdőként is kiváló 
szakmai munkája, példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 181/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerést 
adományozott.

KIVÁLÓ TECHNIKAI 
MUNKATÁRS

Mankovics Anna
takarító
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
Szabadszállás, 1953. április 24.

„Bárhol dolgozom, szeretem becsületesen végezni a 
munkámat.”

Tanulmányok
1959-1967 • Szabadszállási Általános Iskola
1968-69 • Textilipari Szakmunkásképző Intézet – Budapest 
1977-1981 • Vörösmarty utcai Gimnázium – Budapest

Továbbképzések
1982 • Munkavédelmi szakmából vizsga, szakoktatói 
minősítéssel  

Kitüntetések, elismerések
1971 • Szakma Ifjú Mestere Kitüntetés
1973 • Kiváló Dolgozó kitüntetés
1975 • Könnyűipari Kiváló Dolgozó kitüntetés

Munkahelyek
1965-1999 • Sortex – szövőnő
1999-2004 • Édesség Bolt – eladó
2004-től • Nyugdíjas
2013-tól • Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. – takarító

Mankovics Anna részére Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat – a kőbányai idősgondozás 
szakmai munkáját magas színvonalon segítő 
munkavégzése, példaértékű emberi magatartása 
elismeréseként – 182/2017. (IV. 27.) önkormányzati 
határozatával Kiváló Technikai Munkatárs elismerést 
adományozott.
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KITÜNTETÉSEK

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

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

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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A MINDEN ÁGAZATBAN ADHATÓ 
KITÜNTETÉSEK:

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

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