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Tisztelt Díjazottak!
A korábbi évek hagyományához híven, idén is tisztelettel köszöntjük közösségünk azon tagjait, akik nagymértékben hozzájárultak 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre fejlődéséhez, a társadalmi kapcsolatok építéséhez, a művelődés-, és a kultúra terjesztéséhez, a 
közneveléshez, testi és szellemi egészségünk megőrzéséhez, illetve a kerület sportéletéhez.

Az elmúlt évek során sok olyan helyzet, változás volt életünkben, melyek hatására társadalmi kapcsolataink fellazultak, kevesebb 
lehetőségünk volt közösségépítő-, sport- és kulturális rendezvények szervezésére, vagy azokon való részvételre. Éppen ezért minden 
eddiginél fontosabbá vált, hogy az ilyen jellegű kapcsolatainkat, hagyományainkat megőrizzük, s minden lehetőséget megragadjunk 
kerületünkön belül a közösségépítés és művelődés fejlesztésére.

Nagy örömömre szolgál, hogy személyesen díjazhatom Pestszentlőrinc-Pestszentimre néhány olyan kiemelkedő személyiségének 
munkásságát, életpályáját, akik mindebben kimagaslóan nagy részt vállaltak. Szerényen, csendben, mindenféle hivalkodástól mentesen 
járulnak hozzá kerületünk fejlődéséhez, közösségünk mindennapjainak egészségesebbé-, biztonságosabbá-, kellemesebbé tételéhez. 
Gondoskodnak idős társainkról, a művelődés-, a kultúra- és hagyományaink terjesztéséről, kisebb-nagyobb közösségek formálásáról, 
összetartásáról. Díjazottaink között akadnak fiatal sporttehetségek, pedagógusok, oktatók, nevelők, gondozók. Vannak közöttük, akik 
helytörténeti értékeink megőrzéséről, továbbörökítéséről gondoskodnak, de vannak olyanok is, akik a városüzemeltetésben, vagy épp 
rendezvények-, kulturális programok szervezésében jeleskednek. 

Fontosnak tartom, hogy példamutatásuk, kitartásuk, munkájuk-, embertársaik- vagy épp kerületünk iránti elkötelezettségük nyomot hagyjon 
kerületünk történetében a jövő generációk számára. Ezért lakóközösségünk elismerése és megbecsülése jeléül e díjakat szeretnénk átadni 
köszönetül.

Budapest, 2023. március 14.

SZANISZLÓ SÁNDOR
polgármester

Pestszentlőrinc-Pestszentimre



„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE DÍSZPOLGÁRA”

A kitüntetés és elismerő cím közösség részére is adható kiemelkedő és maradandó értékű, megbecsülést kiváltó
tevékenységért, valamint olyan közösség részére, amely a kerületben általános elismerést szerzett, és ezzel

a kerület polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, hozzájárult a kerületi értékek növeléséhez,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az évtizedek óta tartó, magas színvonalon végzett 
nevelő-oktató, közösségteremtő munka elismerését fejezi ki.

A Karinthy Frigyes Gimnázium 1986-os megalapítása óta a kerület oktatásának meghatározó intézménye, kiemelkedő tudásközpontja. A tanári kar és 
az intézmény valamennyi munkatársa mindent megtesz azért, hogy minőségi oktatást, tudást és sok-sok évre, akár életre szóló útravalót adjon az itt 
tanuló diákok számára, amellyel a Karinthy érettségizői a világ bármely táján megállják a helyüket. 

Magas színvonalon folyik a két tanítási nyelvű program, melynek célja, hogy tanítványaik versenyképes nyelvtudást szerezzenek. A Karinthy 1992-ben 
Kelet-Közép-Európában az első középiskola volt, ahol hivatalosan megkezdődött az azóta is sikeresen zajló Nemzetközi Érettségire való felkészítés.

Az iskola hagyományai és programjai élményt adnak, közösséget teremtenek és életszemléletet határoznak meg. A Karinthy Frigyes Gimnázium 
tanárai nem csak pedagógusként mutatnak példát, emberségük és bátorságuk is figyelemre méltó. Kiemelten fontos számukra a tanári autonómia, a 
párbeszéden alapuló együttműködés, a diákok és pedagógusok terheinek csökkentése, a tanulók korszerű oktatáshoz való hozzáférése. A gimnázium 
nyitott a világra, amelyben létezik, a világ sokféleségére, egymás tiszteletére, megismerésére nevel.

A Karinthy Frigyes Gimnázium mindenkori nevelőtestülete olyan minőségi közösséget és lehetőséget kínál, ami nélkül szegényebb lenne a főváros, 
kerületünk és az itt élők élete. Karinthysnak lenni életre szóló értékválasztás és büszkeség pedagógusnak, diáknak, szülőnek, kerületinek egyaránt.

Karinthy Frigyes Gimnázium tantestülete



„PRO URBE PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE”

A kitüntetés egy időszak kiemelkedő eredményességű maradandó értékű, 
megbecsülést kiváltó tevékenységért adható egyéni teljesítményért, 

illetve alkotói munkaközösségek részére.

A kitüntetés a kerület fejlődésének, jó hírnevének elősegítéséért végzett 
teljesítményért olyan személy, illetve közösség részére adható, aki 

nem kerületi lakos vagy nem kerületi bejegyzésű szervezet.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-
testülete elismerését fejezi ki a Szemeretelepről készült két hiánypótló helytörténeti könyv írásáért és 
szerkesztéséért, valamint az évtizedes, elkötelezett közösségteremtő munkájáért.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elismerését fejezi ki a Liszt Ferenc repülőtér, az Aeropark és a XVIII. kerület közötti együttműködési 
megállapodásáért, s ennek kiteljesítéséért végzett kreatív és fáradhatatlan munkájáért.

Mélyen elkötelezett, igazi közösségi ember. A Szemeretelepiek Baráti Körének összetartásában 
és szervező munkájában múlhatatlan érdemei vannak. Nagy szakmai hozzáértéssel készít 
elő kirándulásokat, bevonva a közösség tagjait. Fontos számára, hogy minél alaposabban 
megismerjék országunk történelmét és nevezetességeit.

Az utóbbi időben két hiánypótló könyve is megjelent ”Pestszentlőrinci Szemeretelep története” 
és a „Sorsok Emberek Szemeretelepen” címmel. Könyveit jó arányérzékkel és szakmai 
hitelességgel állította össze, megjelenésüket körültekintő, alapos levéltári kutatómunka 
előzte meg. Hiánypótló műveire méltán tartanak igényt a ma itt élők, de méltók az utókor 
érdeklődésére, megbecsülésére is.

Fontosnak tartja az idősek művelődését is, számítógépes tanfolyamokat szervezett és tartott 
heti rendszerességgel hosszú időn át számukra a „Pitagorasz” Általános Iskola segítségével.

Építészmérnökként 1979-ben kapcsolódott be a Ferihegyi repülőtér II. termináljának építésébe, 
majd hamarosan a projekt vezetője lett, így került kapcsolatba a légiközlekedéssel és a XVIII. 
kerülettel. Az LRI átalakítása után, 2002-től 2010-ig a Budapest Airport forgalmi igazgatója volt, 
majd 2012-ig vezérigazgatói tanácsadója.
2012 óta a kerülettel és annak intézményeivel közösen vesz részt a magyar légiforgalom 
múltjának feltárásban, a megszűnt magyar légitársaság, a Malév emlékének őrzésében, valamint 
a légiközlekedés nagyközönséggel való megismertetésében. 2015-től vezetője a Légiközlekedési 
Kulturális Központnak, ennek keretében fejlesztette az Aeropark Repülőmúzeumot, irányította 
annak bővítését, új helyre költözését, gyarapította gyűjteményét. Megalapozta az autóbuszos 
repülőtér-látogatásokat, melynek során számos érdeklődővel ismertette meg a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér működését. Az itt kifejtett tevékenysége támogatta a kerületi fiatalok 
pályaorientációját, a legkülönbözőbb korosztályoknak biztosította a szabadidő hasznos 
eltöltését. A kerület intézményeivel együttműködve programokat, rendezvényeinkhez 
kapcsolódóan buszjáratokat szervezett az Aeroparkba a kerületi lakosok számára.

„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE 
KERÜLETÉRT DÍJ”

Scharek Ferenc Somogyi-Tóth Gábor



„MŰVELŐDÉSÉRT DÍJ”

A kitüntetés a tehetséggondozásért, a művészeti alkotó, közművelődési munkáért, 
az ifjúság művelődéséért, a kerület kulturális felemelkedéséért jelentős tevékenységet 

kifejtő személyek vagy közösségek részére adható.

A kitüntetés a tehetséggondozásért, a művészeti alkotó, közművelődési munkáért, 
az ifjúság művelődéséért, a kerület kulturális felemelkedéséért jelentős tevékenységet 

kifejtő személyek vagy közösségek részére adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az intézményben végzett 30 éves lelkiismeretes és kiemelkedő nevelő-oktató munkáját ismeri el.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a több évtizedes odaadó és innovatív művelődésszervezői munkáját ismeri el.

Balázs Erzsébet 1991 óta a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola elismert pedagógusa, 2014 
óta intézményvezető-helyettese. Lendülete több mint 30 éve töretlen. Tanítványai rajongásig 
szeretik, a szülők közössége körében nagy tiszteletnek örvend. Tanítóként, vezetőként és 
pedagógusként egyaránt határozott, sokat nyújtó és következetes ember, aki oktató-nevelő 
munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembevételével szervezi meg. 
Részt vállalt az Ady-iskola alapértékeinek megteremtésében és gyakorlati megvalósításában, 
ezzel kiérdemelve a tantestület, a diákok, a szülők és a városrész megbecsülését. Eredményes 
munkát végez szakszervezeti tisztségviselőként, tankerületi szinten több érdekképviseleti 
tárgyalást folytatott a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók munkakörülményeivel 
kapcsolatosan. A Pestszentimrén működő Dr. Széky Endre Történeti Társaság megbecsült 
tagjaként nagy gondot fordít a lakóhely környezetének óvására, javítására, a település 
fejlesztésére és helytörténeti kutatásokra is. Az Intéző Bizottságban számos kerületi rendezvény 
aktív résztvevője, szervezője, nélkülözhetetlen segítője. Munkáját évtizedek óta nagy odaadással 
és lelkiismeretesen végzi, személyisége, szakmaisága és embersége példaértékű.

Czinczkyné Fejes Mónika közel harminc éve dolgozik a kultúra szolgálatában, a Kondor 
Béla Közösségi Házban. Munkáját mindig nagy odaadással, szívvel-lélekkel végezte. 
Emberközpontúsága, mely a közművelődés alapja is egyben, munkája során kiteljesedett, s 
így számos sikeres rendezvény köthető nevéhez, kitartásához, a szakmája iránti szeretetéhez. 
Feladatai közé tartozott a vizuális kultúra és a tehetséggondozás, ezen a területen számos 
új formát gondozott. Segített az intézményeknek, a kiállító alkotóknak a kiállítások, tárlatok 
és a kapcsolódó rendezvények megvalósításában. Jó és eredményes kapcsolatot épített ki a 
kerületben élő vagy a kerülethez kötődő alkotó művészekkel.
Az évek alatt szerzett szakmai tapasztalatok, a hozzáállása, embersége sok alkalommal 
bizonyította, hogy mennyire szereti szakmáját, és mennyire szívén viseli az emberek kulturális 
érdeklődését. Segítőkészsége határtalan, mindenkor lehet hozzá fordulni bármilyen kéréssel, 
mely a hatáskörébe tartozik.
Munkájával sokat tett Pestszentlőrinc-Pestszentimre kulturális felemelkedéséért, különösen a 
Havanna lakótelepen élők ünnepeinek és mindennapjainak szebbé, tartalmasabbá, színesebbé 
tételéért, a Kondor Béla Közösségi Ház működésének, kulturális kínálatának színvonalassá 
tételéért.

„MŰVELŐDÉSÉRT DÍJ”

Balázs Erzsébet Czinczkyné 
Fejes Mónika



„MŰVELŐDÉSÉRT DÍJ”
– POSZTUMUSZ –

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a tanítói, vezetői hivatás szolgálatában töltött több évtizedes fontos és felelősségteljes kiemelkedő 
munkájáért posztumusz elismerését fejezi ki.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a XVIII. kerület fejlődése érdekében majd’ két évtizeden át önzetlenül végzett, következetes és lelkes 
értékteremtő munkáját ismeri el. 

Forgóné Várady Ildikó életének meghatározó színtere volt a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, ahová kisdiákként került, s ahol egész életét meghatározó útravalót kapott 
tanítóitól és tanáraitól. Továbbvivője, átörökítője volt annak a többgenerációs értékrendből 
fakadó erkölcsi tőkének, amelyre ma már szinte alig találunk példát.

Tanítói oklevelének megszerzése után, 1984-ben osztálytanítónak nevezték ki alma materében, 
és váratlan halálig, 38 éven keresztül szakmai pályafutását itt töltötte.

A gondjaira bízott diákokat szeretetteljes légkörben terelgette. Szívügye volt a közösségépítés 
a diákok körében, de a szülői közösségek formálása, erősítése, megtartása is. Az 1991-ben 
alapított Piros Iskola Alapítvány munkájában a kezdetektől a kuratórium tagjaként, majd 
elnökeként nagy lelkesedéssel vett részt. Tanítványai évről évre kimagasló eredményeket értek 
el a fővárosi, regionális versenyeken, de az erdei táborok és tanyaprogramok is feledhetetlen 
élményeket nyújtottak. A 2000/2001-es tanévtől igazgatóhelyettesi feladatai mellett jutott ideje 
és energiája a szakmai utánpótlás kinevelésére is. Személyiségét, példamutató emberségét 
nemcsak a diákok és szüleik, hanem az alkalmazotti közösség is mintaszerűnek, követendőnek 
tartotta.

Kardos Gábornak elévülhetetlen érdemei vannak közös szellemi és tárgyi örökségünk, a kerületi 
értékek megőrzése és megismertetése, a helytörténeti kutatások támogatása terén. Több éven 
át képviselte a Bókaytelep lakóit mint önkormányzati képviselő. Lokálpatriótaként kutatta és 
mentette a kerület múltjához, hagyományaihoz kapcsolódó kulturális értékeket. Javaslatára 
az önkormányzat képviselő-testülete 2013 novemberében – az országos hálózathoz az elsők 
között csatlakozva – létrehozta a Települési Értéktár Bizottságot, melynek elnökéül Kardos 
Gábort választotta meg. 

Gondos szervező-tervező munkával, közösségépítő kezdeményezésekkel, átgondolt 
városszépítő javaslatokkal és a helyi muzeális értékek mentésével járult hozzá a kerület 
fejlesztéséhez és közös örökségünk megvédéséhez. Meghatározó szerepe volt a Herrich-Kiss 
villa megmentésében, az állami lakótelepi kopjafa állításában, több épület és a Bókay-pince 
helyi védelem alá helyezésében. Nevéhez fűződik kerületi panteon kezdeményezése, továbbá 
a nagy érdeklődést kiváltó, különleges hangulatú helytörténeti séták szervezése, nyaranta a 
szabadtéri kertmozi működtetése, s végül, de nem utolsósorban a dr. Dobos Imre kézilabda 
emlékdíj megalapítása.

„MŰVELŐDÉSÉRT DÍJ”

Forgóné 
Várady Ildikó

Kardos Gábor

A kitüntetés a tehetséggondozásért, a művészeti alkotó, közművelődési munkáért, 
az ifjúság művelődéséért, a kerület kulturális felemelkedéséért jelentős tevékenységet 

kifejtő személyek vagy közösségek részére adható.

A kitüntetés a tehetséggondozásért, a művészeti alkotó, közművelődési munkáért, 
az ifjúság művelődéséért, a kerület kulturális felemelkedéséért jelentős tevékenységet 

kifejtő személyek vagy közösségek részére adható.



„MŰVELŐDÉSÉRT DÍJ”

A kerület szociális ellátásában a kerületben élő lakosokért
kiemelkedő tevékenységet végző, vagy e tevékenységet kiemelkedő módon 

elősegítő, támogató személyek és közösségek kitüntetésére adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az innovatív fejlesztő, pedagógiai és vezetői munkáját ismeri el.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az idősekért szívvel-lélekkel dolgozó, kiemelkedően empatikus, segítőkész gondozómunkáját ismeri el.

Szabóné Karácsonyi Hajnalka óvodapedagógus, mesterpedagógus, köznevelési mestervezető 
majd 30 éve, 1994 augusztusa óta a Napsugár Óvoda munkatársa. Megszerzett tudását 
folyamatosan beépíti napi pedagógiai és vezetői tevékenységébe, nevelőtestületének, illetve a 
kerület vezetői közössége tevékenységének segítésére. 2014-ben nagy szerepe volt az újonnan 
létesült Napvirág Tagóvoda kialakításához kapcsolódó feladatok kivitelezésében, majd a 
nevelőtestület támogatásával ő lett a tagóvoda vezetője.
Szakmai és emberi hozzáállása, támogató attitűdje nagyban segíti a Bpl8 Egyesített Óvoda 
hatékony működését, a vezetői kör közösségi kohéziójának kialakítását. Mind a pedagógusi, 
mind a vezetői munkájában folyamatosan nyomon követhető a „Mi kerületünk”, a „Mi óvodánk”, 
szeretete, a gyermekek mindenek felett álló érdekének képviselete, a szülők, a munkatársak és 
egyéb szakmai partnerek tisztelete. Tevékenysége középpontjában, mind óvodapedagógusként, 
mind vezetőként a folyamatos megújulás, az innovatív gondolkodás támogatása, s ezek közös 
megvalósítása áll. Nevéhez számos elismert szakmai publikáció köthető.
Nagy munkabírású, a munkavégzés minden területén precíz, tudatos, következetes, innovatív 
személyiség, aki mind emberileg, mind szakmailag példaértékű a kerületi óvodai közösség, 
valamint a tágabb szakmai közösségek számára.

Ambrúzs Dorottya hosszú évek óta lelkiismeretesen és precízen végzi munkáját a házi 
segítségnyújtás területén. Könnyen felismeri az ellátottak igényeit, ezekre szakmai tudását, 
gyakorlatát felhasználva reagál. Ha a kompetenciahatárain kívüli problémát érzékel, azt jelzi 
felettese felé, de aktívan részt vesz annak megoldásában is.

Csapatjátékos, felettese és munkatársai mindig számíthatnak a segítségére, együttműködő és 
megbízható.

„GONDOSKODÁS AZ EMBERÉRT DÍJ”

Szabóné 
Karácsonyi Hajnalka

Ambrúzs Dorottya

A kitüntetés a tehetséggondozásért, a művészeti alkotó, közművelődési munkáért, 
az ifjúság művelődéséért, a kerület kulturális felemelkedéséért jelentős tevékenységet 

kifejtő személyek vagy közösségek részére adható.



„GONDOSKODÁS AZ EMBERÉRT DÍJ”

A kerület szociális ellátásában a kerületben élő lakosokért 
kiemelkedő tevékenységet végző, vagy e tevékenységet kiemelkedő módon 

elősegítő, támogató személyek és közösségek kitüntetésére adható.

A kerület szociális ellátásában a kerületben élő lakosokért
kiemelkedő tevékenységet végző, vagy e tevékenységet kiemelkedő módon 

elősegítő, támogató személyek és közösségek kitüntetésére adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az emberekért való harmincéves elkötelezett, türelmes, szorgalmas és gondoskodó munkáját ismeri el.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Szent Lőrinc Lakótelepi Nyugdíjas Klub vezetőjeként kifejtett sokéves kiemelkedő közösségépítő 
munkáját ismeri el.

Böhlerné Herczeg Andrea Tünde már több mint harminc éve dolgozik humánszolgáltatások 
területén a XVIII. kerületi lakosok szolgálatában. Az általa választott szakterületen, a szociális 
ellátások esetében különösen fontos és nagy jelentősége van a személyes hozzáállásnak, 
elkötelezettségnek. A nehéz élethelyzetben lévő emberek, akik segítséget kérnek, megfáradtak 
és elkeseredettek – ezért a velük való kapcsolat csak akkor működik jól, ha az emberekért való 
gondoskodás szándékával bír. 

Böhlerné Herczeg Andrea Tündének a kerületi lakosok iránt tanúsított határtalan türelme, 
odafigyelése és empátiája valódi segítség a hozzá fordulóknak. Kiegyensúlyozott személyisége, 
nyugalma és türelme pozitív hatással vannak a nehéz élethelyzetben lévő emberekre. 
Szorgalma, munkabírása, szolgálatkészsége és odaadása teszi munkájában példamutatóvá és 
kiváló szakemberré. Megszerzett tudására és tapasztalatára a szociális ellátások területén 2013 
januárja óta a kormányhivatal is változatlanul számíthat.

Nagyné Hudák Ágnes 2017 óta vezeti a Szent Lőrinc Lakótelepi Nyugdíjas Klubot. Számos 
ötlettel, javaslattal járult hozzá a klub életének színesebbé és aktívabbá tételéhez, emellett a 
szervező és a gazdálkodási munkából is aktívan kiveszi a részét.
Vezetése alatt a klub közösségépítő, a nyugdíjas tagok fizikai és szellemi egészségét megőrző, 
kulturális igényeiket kielégítő programok sokaságát valósítja meg. Rendszeresek az erdei 
séták, a budapesti múzeumok és nevezetes emlékhelyek, parkok, botanikus kertek látogatása. 
Gyakran szerveznek utazásokat vidéki városokba, vonzó turisztikai helyekre és fürdőhelyekre is. 
Évente több alkalommal külföldi utazásokra invitálja tagjait.
A Kondor Béla Művelődési Házban rendszeres klubélet zajlik, melynek keretében sok, a 
kerületet és a nyugdíjasok életét érintő kérdésről meghívott előadók és a kerület vezetői adnak 
tájékoztatást. Megemlékeznek az év nevezetes napjairól, nőnapról, az idősek világnapjáról, a 
karácsonyi ünnepekről.
Nagyné Hudák Ágnes a programok többségének kezdeményezője vagy szervezője, munkáját 
fáradhatatlan aktivitással és nagy precizitással végzi, amivel kivívta az általa vezetett közösség 
szeretetét, tiszteletét és megbecsülését.

„GONDOSKODÁS AZ EMBERÉRT DÍJ”

Böhlerné Herczeg 
Andrea Tünde

Nagyné 
Hudák Ágnes



„GONDOSKODÁS AZ EMBERÉRT DÍJ”

A kitüntetés a testnevelés és a sportélet érdekében kifejtett eredményes tevékenységért, a testnevelés 
és sport népszerűsítéséért, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztése érdekében hosszú 
időn keresztül kifejtett eredményes tevékenységért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak 

az eredményességéért, fejlesztéséért, a kiemelkedő nemzetközi eredményt elért sportolók és 
felkészítésükben közreműködősportszakemberek elismeréséért, a testneveléssel és sporttal foglalkozó 

társadalmi szervezetekben dolgozó, hosszabb időn át példamutatóan eredményes tevékenységet végző 
személyeknek, sportszervezeteknek adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-
testülete több évtizedes kiemelkedően példamutató szakmai munkáját, elismerésre méltóan empatikus 
személyiségét ismeri el.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a sport szakterületen nyújtott kiemelkedő szervezői és vezetői munkavégzésének elismerését fejezi ki.

Repáruk Istvánné 36 éve áll Pestszentlőrinc-Pestszentimre szolgálatában. Pályafutását 
a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kezdte és gyakorolja azóta is. Hűségét 
elhivatottsága magyarázza. Mindennapi munkája során figyelemmel kíséri a kerületben élő 
lakosok szociális helyzetének alakulását, nagy gondot fordít a problémáik feltárására, majd a 
megoldások keresésére. Munkája eredményeként a települési szociálpolitika az egyre nehezedő 
kihívásokra érdemi választ tud adni. Empátiája révén komoly erkölcsi, emberi segítséget ad a 
hozzá forduló családok, idősek számára.

Felelősségteljes, áldozatkész munkája példamutató kollégái számára, empátiája nap 
mint nap emeli a munkatársi közösség társas kapcsolatainak minőségét, a munkavégzés 
eredményességét.

Kissné Baumann Gizella a Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgatója. A kerület 
sportéletéhez először az Önkormányzat sportreferenseként csatlakozott. Innen a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-hez vezetett útja, ahol közreműködött a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia megalapításában. Kiemelkedő szerepe volt az akadémiai modell kialakításában és a 
kerületi sport- beruházások, pályázati lehetőségek kiaknázásában. Szakmai felkészültségével, 
ötleteivel, kreatív látásmódjával és hatalmas munkabírásával jelenleg is segíti a kerületi sport 
fejlődését.

Az atlétikával az Újpesti Dózsában ismerkedett meg, ahol már serdülőkorában kitűnt 
szorgalmával és tehetségével. Sokoldalú felkészültségének köszönhetően már 1974-ben 
tagja volt a magyar élmezőnynek. Az 1977-es esztendő hozta meg számára az első felnőtt 
bajnoki címet, amikor az Újpesti Dózsával megnyerték a 4 x 100 méteres váltót az országos 
bajnokságon. Pályafutásának kiemelkedő éve 1979 volt. 56,8 mp-es idővel megszerezte első 
felnőtt egyéni bajnoki címét fedettpályán a 400 méteres síkfutásban. Sokszoros magyar 
válogatottként egy makacs sérülés vetett véget atléta pályafutásának, de nem távolodott el a 
sporttól, a Testnevelési Főiskolán menedzseri és tanári képesítést szerzett. 

Munkáját 2009-ben a „Főváros Sportjáért” kitüntető címmel ismerték el.

„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE 
SPORTÉRDEMÉREM”

Repáruk Istvánné Kissné 
Baumann Gizella

A kerület szociális ellátásában a kerületben élő lakosokért 
kiemelkedő tevékenységet végző, vagy e tevékenységet kiemelkedő módon 

elősegítő, támogató személyek és közösségek kitüntetésére adható.



„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE SPORTÉRDEMÉREM”

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a kézilabda sportágban hosszútávon nyújtott, kiemelkedő 
minőségű utánpótlás-nevelő és tehetséggondozó tevékenységének elismerését fejezi ki.

A pestszentlőrinci kézilabdasport több mint fél évszázados múltra tekint vissza, de az igazi áttörést a Pestszentlőrinc SC 1984-es megalakulása hozta el. 
Többszöri átalakulás után 2003-ban jött létre a mai napig is használt PLER csapatnév, amely 2012-ben a Budapest név használatával vált véglegessé, 
s lett PLER Budapest KC.

A kézilabda klub legfontosabb szakmai célja, hogy minőségi utánpótlás-neveléssel biztosítsa képzett játékosainak beépítését a felnőtt csapatba. 2005-
ben az ifjúsági és a serdülő csapat is aranyérmes lett az országos bajnokságban. Az azóta eltelt 17 évben az utánpótlás korú fiatalok folyamatosan 
értek el jobbnál jobb helyezéseket. A 2020/2021-es szezonban az ifjúsági és az UI 6-os csapat is megnyerte a bajnokságot. A 2021/2022-es évadban 
az ifjúsági csapat 2., az UI 6-os gárda pedig 3. lett az országos bajnokságban. A minőségi képzésnek köszönhető, hogy többnyire saját nevelésű 
játékosokkal a PLER a legjobbakkal is fel tudja venni a versenyt. Büszkék arra, hogy a legutóbbi kézilabda-világbajnokságon a magyar válogatottban 
6 kerületi nevelésű játékos is pályára lépett. A nyári portugáliai U20-as Európa-bajnokságon kitűnően szerepelt a magyar válogatott, melynek egyik 
legjobb játékosa, Sztraka Dániel a PLER Budapest KC irányítója volt.

PLER-Budapest férfi kézilabdacsapat

A kitüntetés a testnevelés és a sportélet érdekében kifejtett eredményes tevékenységért, a testnevelés és sport 
népszerűsítéséért, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztése érdekében hosszú időn keresztül kifejtett 

eredményes tevékenységért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért, 
a kiemelkedő nemzetközi eredményt elért sportolók és felkészítésükben közreműködősportszakemberek 

elismeréséért, a testneveléssel és sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben dolgozó, hosszabb időn át 
példamutatóan eredményes tevékenységet végző személyeknek, sportszervezeteknek adható.



„KERÜLETÜNK FIATAL TEHETSÉGE” 

Az elismerő cím legalább két éve a kerületben tevékenykedő, 35. életévét be nem 
töltött, a kultúra, sport, tudomány, művészet területén nemzetközileg, országosan 

vagy a kerületünkben elismert fiatalok részére adható.

Az elismerő cím legalább két éve a kerületben tevékenykedő, 35. életévét be nem 
töltött, a kultúra, sport, tudomány, művészet területén nemzetközileg, országosan 

vagy a kerületünkben elismert fiatalok részére adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a tájfutásban és atlétika sportágban nyújtott kiemelkedő nemzetközi és országos sporteredményeinek 
elismerését fejezi ki.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő- 
testülete többszörös felnőtt magyar bajnok és Davis Kupa válogatott teniszező sport eredményeinek 
elismerését fejezi ki.

Máramarosi Rita a Brassó utcai Általános Iskolában kezdte tanulmányait és itt érte el az első 
sportsikereit is. Családja révén beleszületett a tájfutásba, már 9 évesen ellenőrzőpontokat 
keresett az erdőkben. Természet iránti szeretete megmaradt, kedveli az izgalmas kihívásokat 
rejtő terepeket. Nyilatkozataiban kiemeli, hogy nemcsak a tájfutásban tervez kiemelkedő 
eredményeket elérni, hanem atlétikában is próbál sikeres lenni. Főként 1500 és 3000 méteren 
teljesít magas szinten, de kedvence a mezei futás. Telente kiegészítő sportként sífut.

2022-ben tájfutásban gyakorlatilag minden jelentős korosztályos hazai és nemzetközi versenyt 
megnyert. Első helyen végzett az Ifjúsági Európa-bajnokságon, a Közép-Európai Bajnokságon 
és az Országos Diákolimpia döntőjén. Hasonlóan teljesített az atlétikai versenyszámokban 
is. A dobogó legfelső fokára állhatott az Országos Mezei Bajnokságon, a Hegyi Országos 
Bajnokságon, az Országos Diákolimpia döntőjén (3000 m) és az UI 8-as Liga döntőjében. 2021-
ben elnyerte az év „Ifjúsági tájfutó”-ja címet.

Jövőjéről így nyilatkozik: „Annak örülnék a legjobban, ha mindenhonnan fülig érő mosollyal és 
elégedettséggel tudnék hazajönni.”

Valkusz Máté 2001 óta a kerület lakosa, majd 2003-tól a Bókay-kertben működő teniszpálya, 
a Golden Ace Tennis Sport and Tennis Club sportolója, teniszezője. Általános iskolai és 
középiskolai tanulmányait a kerületben végezte, jelenleg profi teniszező. Országos diákolimpiát 
nyert bátyjával, Milánnal, csapatban. 

Az Európai Tenisz Szövetség kétszer az Év Junior játékosának választotta. Európabajnok 
párosban és III. helyezett egyéniben. A NIKE Masters Világdöntő győztese. Többszörös felnőtt 
magyar bajnok, Davis Kupa válogatott. 

Profi teniszező karrierje során már 13 tornagyőzelem fűződik a nevéhez szerte a világon. Idén 
először vett részt felnőtt Grand Slam tornán Wimbledonban. Eddigi legjobb ATP (Associasion of 
tennis professional) világranglistás helyezése 242.

„KERÜLETÜNK FIATAL TEHETSÉGE” 

Valkusz MátéMáramarosi Rita



„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a kerület szociális 
ellátásában és idősgondozásban végzett kiemelkedő munkáját ismeri el.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a kerület 
rendezvényszervezési területén, a lakosság kulturális szolgálatában végzett 15 éves kiváló munkáját 
ismeri el.

Cseri-Rajkai Szandra már 10 éve dolgozik a XVIII. kerület idősellátásában, amely idő alatt  nappali 
ellátásvezetőként mindent megtett azért, hogy idős ellátottjai a szükségleteiknek megfelelő, 
színvonalas ellátásban részesüljenek. Kreativitása és szervezőkészsége által változatos és 
élvezetes programok várták az ellátottakat, problémamegoldó készségét mindig az ellátottak 
egyéni problémáinak megoldására használta.

2021. évtől képességeit intézményvezető-helyettesként kamatoztatva, 7 intézmény nappali 
ellátásainak minél hatékonyabb működését segíti elő. Állandó fejlődésre, készségeinek 
fejlesztésére törekszik, erre biztatja kollégáit is. Ellátottak és dolgozók bármikor fordulhatnak 
hozzá segítségért.

Szabó Renáta 2007 óta dolgozik a XVIII. kerületben rendezvényszervezés területén. Pályáját 
még a Sportszerű Kft., illetve a Bókay-kert Kht. munkatársaként kezdte, később a Pestszentimrei 
Sportkastély rendezvénykoordinátora lett. 2021-től a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
Média és Rendezvényszervezési divíziójának rendezvényszervezési osztályvezetője. 
Az elmúlt 15 évben a rendezvényszervezés valamennyi területén bizonyította rátermettségét, 
hozzáértését. Pályája elején a Sportkastély telephely-vezetőjeként az üzemeltetési feladatokat 
is professzionális szinten sajátította el. 
Az Önkormányzat megemlékezésein, sportrendezvényein, ünnepi- és kulturális eseményein 
évek óta biztos pont a ma már Szabó Renáta által vezetett rendezvényes csapat. 
Szakmai tudása garanciát jelent arra, hogy a helyi események - legyenek akár kicsik, akár a 
városnapokhoz, vagy a majálishoz hasonló nagyszabású fesztiválok - mindig kimagasló 
színvonalú, a kerületiek kikapcsolódását, szórakozását teljes mértékben szem előtt tartó 
rendezvények, alkalmak legyenek. 
Renáta munkájának eredményeként az elmúlt 15 évben pestszentlőrinciek és pestszentimreiek 
tízezrei szórakozhattak biztonságosan, nívósan és felhőtlenül a kerület különböző eseményein.

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

Cseri-Rajkai Szandra Donáczi-Szabó Renáta



„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere több évtizedes magas 
színvonalú szakmai munkáját és kimagaslóan eredményes tanári pályáját ismer el.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere azt az évtizedes, 
lelkiismeretes és odaadó munkát ismeri el, melyet a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesületben végzett.

A Kastélydombi Általános Iskolában több mint 40 éve szolgálja a matematika- és kémiatanítás 
ügyét, rendíthetetlen akarattal, mindig megújuló szakmai tudással. A szorgalom, a pontos 
feladatértelmezés és a figyelem, a koncentráció állandó fejlesztésére sarkallja diákjait. 
A tehetséggondozásban hatalmas eltökéltséggel végzi a feladatát, diákjai sok-sok éve a kerületi, 
a budapesti és az országos versenyek első helyezettjei, sőt nemzetközi versenyek díjazottjai. 
Mindenekelőtt ők dicsérik Marika néni munkáját. Közülük sokan nemzetközi nagyvállalatok, 
magáncégek vezetőiként járnak vissza iskolájukba, és mutatják be a gyerekek számára is 
szakmai sikereiket, melyben elsőrendű köszönet szól a jól megalapozott általános iskolai 
tudásnak, s a munkájukat a mai napig figyelemmel kísérő Marika néninek.
Ezt a kimagasló, állandóan megújuló tudást elismerte az önkormányzat a „Kerület Tanára” 
címmel. A szülők javaslatára a tehetségek gondozásáért „Bona Bonis” díjat kapott. Felkészítő 
munkáját, mely nyomán diákjai számos versenyen értek el kimagasló eredményeket, „Richter 
Díj”-jal ismerték el. Az országos matematikatanárok „Az év matematikatanárává” választották.
Fenyvesi Mária tanárnő a kerület kimagasló szakmai munkájának letéteményese, s ezzel a 
teljesítménnyel a kerület jó hírnevét viszi országszerte, szakmai és társadalmi környezetben 
egyaránt.

Freyberger Lászlóné a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesületben 12 éve végzi 
dicséretes tevékenységét idős tagtársai és családjuk érdekében. Munkája az elnök mellett 
nélkülözhetetlen az egyesületi és kerületi rendezvények szervezésében. Pénztárosként nagy 
precizitással tartja nyilván és szedi be a tagdíjakat, elszámol a gazdasági vezetőnek. 

Ő kezeli a kirándulásokra befizetett pénzeket és szervezi a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 
helyiségeinek tisztaságát, rendjét. Sokrétű feladata során időt, fáradságot nem kímélve dolgozik 
az Egyesület érdekében.

Emberi hozzáállásával, szorgalmas, lelkiismeretes munkájával sokat tesz a kerületi nyugdíjasok 
életének, közérzetének javításáért.

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

Fenyvesi Mária Freyberger Lászlóné

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.



Haigl Béla Juglné Vilhelm Tünde

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a kerület 
városüzemeltetésében és a lakosság szolgálatában végzett 22 éves kiváló munkáját ismeri el.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere példamutató közösségépítő 
és közösséget összetartó tevékenységét, a kultúra és a kerületi lakosok iránt tanúsított elkötelezett 
hűségét, magas színvonalú könyvtárszakmai munkáját ismeri el.

Haigl Béla 2000 júniusában útellenőrként kezdte meg pályafutását a Városgazda18 
akkori jogelőd társaságánál, a XVIII. kerületi Városüzemeltető Kht.-nál. Szakmai és vezetői 
kompetenciái, valamint cél- és eredményorientált hozzáállása, feladatvégzése, továbbá szakmai 
maximalizmusa révén egyre nagyobb felelősséggel járó, komoly kihívást jelentő munkatársi, 
majd vezetői pozíciókba került. Munkája elismeréseként 2014-ben Kiváló Dolgozónak 
választották.
2020 júliusától mint megbízott, 2021 januárjától pedig kinevezett igazgatóként irányítja a 
Városgazda XVIII. kerület NZrt. műszaki területeinek legnagyobb egységét, a Műszaki és 
Városüzemeltetési Divíziót. E komoly kihívást jelentő feladatkörben különösen hasznosnak, 
jól kamatoztathatónak bizonyul korábbi munkaköreiben szerzett szerteágazó és sokrétű, több 
műszaki szakterületen szerzett tapasztalata.
Elvárásként és célként fogalmazta meg, hogy az általa irányított szervezeti egységek továbbra 
is minél hatékonyabban, a legjobb minőségben végezzék munkájukat, ezzel biztosítva a 
cégvezetés, a tulajdonos önkormányzat, valamint a kerületben élők elégedettségét.
Energikus, együttműködő, másokat motiváló attitűdjével munkatársaival együtt mindenki 
számára jól érzékelhető módon folyamatosan képes újabb és újabb eredményeket elérni.

Juglné Vilhelm Tünde 1986 óta dolgozik a FSZEK Lőrinci Nagykönyvtárban, 2010-től mint 
könyvtárvezető. Szakmailag és emberileg is sokat tett a könyvtárhasználók magas színvonalú 
kiszolgálásáért.
Fővárosi fenntartású intézmény vezetőjeként is fontosnak tartja a XVIII. kerületi kulturális 
életben való aktív, kezdeményező részvételt. A hagyományos könyvtári működés mellett 
folyamatosan törekszik az újszerű programok megvalósítására. Az általa vezetett könyvtár 
gyermekbarát, családbarát módon fogadja programjaik nagyszámú résztvevőit. Itt otthonra 
lelt a legkisebbek baba-mama klubja, az iskolás korosztály könyvtárhasználati foglalkozásai, 
a rendhagyó irodalomórák, a tematikus, évszakokhoz, ünnepekhez kötődő, továbbá a 
beszédművelést támogató és a drámapedagógiai programok is. 
A könyvtár sokszínű kínálatában szerepel a mobil-, és internethasználati ismeretterjesztés, 
számtalan író-olvasó találkozó, ismeretterjesztő előadás és kortárs művészeti kiállítás, 
könyvklub, illetve a kreatív kötőklub is. A Lőrinci Nagykönyvtár munkáját széleskörű helyi 
kapcsolatrendszerben végzi, szorosan együttműködik, és sajátos eszközeivel segíti a XVIII. 
kerületi intézményeket, valamint a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársait.

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.



Dr. Jutasi Ernő Papp László

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere több mint fél évszázados, 
a kerület egészségügyében kifejtett kitartó, hozzáértő és köztiszteletnek örvendő munkájáért elismerését 
fejezi ki.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere azt a kivételes 
precizitással és odaadással végzett munkát ismeri el, mellyel nagymértékben hozzájárul a kerületi 
szociális intézmények magas színvonalú szolgáltatásbiztosításához, emelve az Egyesített Szociális 
Intézmény és a kerület jó hírét.

Dr. Jutasi Ernő 1949 óta lakik a kerületben, 1986 óta Liptáktelep és környékének gyermekorvosa. 
Munkáját lelkiismeretesen, a gyermekek iránti empátiával, a szülők, nagyszülők iránti tisztelettel, 
velük együttműködésben végzi. 

Nehéz lenne körzetében olyan édesanyát találni, akinek gyermekét ne gyógyította volna. 
Jelenleg is aktív a szakmájában, több évtizedes munkájával hozzájárult a gyermekek egészséges 
fejlődéséhez. 

1994-ben lakóközössége tagjai őt bízták meg, hogy az önkormányzatban képviselje őket. Ezt 
a feladatát is nagy segítőkészséggel látta el azon túl, hogy a kerület egészének egészségügyi 
fejlesztésének szorgalmazójává vált.

Papp László hosszú évek óta támogatja a kerületi szociális intézmények munkáját a gazdasági 
feladatok ellátásával. Munkáját odafigyeléssel, szakértelemmel végzi, ezáltal közvetve igyekszik 
az ellátottak érdekeit is képviselni, segíteni.

2021. évtől műszaki- gazdasági szakmai vezetőként segíti, koordinálja a hét intézmény gazdasági 
tevékenységét, az ott dolgozó kollégákat és a vezetőséget naprakész információkkal, szakmai 
tudásával segíti.

Példamutató szakmai tevékenysége s emberi hozzáállása elismerésre méltó.

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.



Torma ImreSzegediné 
Mucsi Eleonóra

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere azt a több mint másfél 
évtizedes lelkiismeretes, kreatív, pótolhatatlan és odaadó szolgálatát ismeri el, melyet Pestszentlőrinc-
Pestszentimre és a Tomory Lajos Múzeum helytörténeti, helyismereti tevékenységének érdekében 
végzett.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere több évtizedes 
közösségfejlesztő, valamint az elsősorban interjúk készítésén, gyűjtéseken és fotózáson alapuló 
sokirányú, értékőrző és helytörténeti tevékenységét ismeri el.

Szegediné Mucsi Eleonóra 2005 óta a helytörténeti gyűjtemény, majd a Múzeum munkatársa. 
Nélküle ma nem lenne Múzeum. Amit a muzeológusok és múzeumpedagógusok megálmodnak, 
azt ő megvalósítja. Nem ismer lehetetlent, ám amire ő azt mondja, hogy mégis, az tényleg az, 
és akkor kitalál mást, olcsóbbat, egyszerűbbet, de mindig elegáns, működőképes megoldást. Az 
elmúlt másfél évtized valamennyi állandó és időszaki kiállítás installációjának műszaki tervezője 
és kivitelezője, számtalan kreatív és ha szükséges, filléres, de látványos megoldás beszerzője 
és megvalósítója. 

Mindeközben gondozója a múzeum több gyűjteményének. A teljes műtárgyvédelem, a raktárak 
kialakítása és a bútorzat tervezése, beszerzése, felszerelése, a restaurálási és állagvédelmi 
feladatok, a műtárgykörülmények, minden kisebb és nagyobb feladat, dokumentum és szakmai 
egyeztetés az ő nevéhez köthető. Nem beszélve a múzeum költözéssel kapcsolatos feladatairól, 
a külső programokban szükséges részvételéről. Megbízható alapossága és lelkiismeretessége 
viszi el a Múzeumot a kitűzött a célig.

A 92 éves Torma Imre egész életútja a helyi ipar meghatározó gyáraihoz kötődik. A Fáy utcai 
Kistext kolóniában töltött gyermek- és ifjúkora után a Vörös Csillag Traktorgyárban, majd 
nyugdíjazásáig a Kőolajipari Gépgyárban dolgozott újságíróként és műszaki ellenőrként a 
törzsgárda megbecsült tagjaként. Későbbiekben a Malév munkatársa volt. Az 1990-es évektől 
helytörténeti kutatásban és értékőrzésben kamatoztatta tudását, tapasztalatait és szerteágazó 
ismeretségi körét. 20 évig fotózta a kerület változásait, eseményeit. Számos történeti 
alapkutatásban vett részt, pótolhatatlan történeti interjúkat vetett papírra. A helyi gyárak és 
üzemek, a kerületi sport, az 1956-os forradalom eseményei vagy az Állami lakótelepi történetek. 
Történetmesélők nélkül számos információ veszett volna az örök feledés homályába. Egy 
emlékszoba kialakításának javaslata vezetett a Hofherr-Dutra Emléktársaság megalapításához, 
mely társaságnak alapító tagja és korelnöke, tevékenységének motorja és a szervezett 
programok lelkes szervezője és résztvevője. A Hofherr-Dutra Emléktársaság legnagyobb 
közönséget vonzó programja, a Traktormajális, ám Torma Imre egyéb eseményeken is 
rendszeres megszólaló, aki tudásával még ma is lenyűgözi hallgatóságát.

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.



Varsányi Balázs

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere kerület közterein, a 
lakosság szolgálatában végzett több mint 20 éves odaadó, kiváló mélyépítési munkáját ismeri el.

Varsányi Balázs kisebb megszakítással több mint 20 éve dolgozik a kerületünkért. A Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. jogelődjénél, az akkori Városüzemeltető Nonprofit Kht.-nál kezdte 
meg munkáját a Mélyépítési részlegen művezetőként, majd részlegvezetőként teljesedett ki 
tevékenysége a kerület mélyépítési feladataiban.

Az átalakulást követően a Városgazda Zrt.-nél továbbra is a mélyépítés területén dolgozott. 
2014-ben kiváló munkájával, szakmai tudásával, kimagasló szorgalmával kiérdemelte a 
Mélyépítési osztály irányítását, ezáltal osztályvezetővé lépett elő.
Varsányi Balázs évről évre kiemelkedően vesz részt az aktuális járdaprogramban, útépítésekben, 
parkolók építéseiben, vízelvezetési és mindennemű mélyépítési munkákban. 

A mindennapi munkáin felül koordinálja a téli intézkedési feladatokat, utak, járdák 
síkosságmentesítését, illetve a hirtelen lezúduló csapadék szivattyúzását, az útpályán, járdákon 
lévő tengerek megszüntetését. Az említett ügyeletek irányításai nagyban biztosítják a kerületünk 
lakosainak komfortérzetét, biztonságos közlekedését.

Mindemellett számos önkormányzati fejlesztést támogat szakági közreműködőként, legyen szó 
innovatív projektekről vagy klasszikus mélyépítési beruházásokról.

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, 
akiknek a kerület érdekében kifejtett értékes 

tevékenysége elismerésre méltó.
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