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Tisztelt Díjazottak!

Ismét elérkezett közösségünk szempontjából a 
legfontosabb pillanat. Ez az az esemény, amely 
a külső szemlélőknek a hétköznapokban nem 
látható. Nem látványos, mint egy új játszótér, 
park vagy csillogó orvosi rendelő, de a közösség, 
az itt élő emberek szempontjából mégis sokkal 
többet ér. Az itt élő emberek összessége kell 
ahhoz, hogy élhető és szerethető legyen lakó‑ 
helyünk. Mindehhez közös döntések kellenek, 

és kiemelkedő emberi teljesítmények, 
példamutató életutak.
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Nemcsak a fejlődéshez, hanem a hagyományok, értékek megőrzéséhez, ápolásához és szükség van egyénekre, akik elhivatottságuk révén 
többet nyújtanak mindannyiunknak, mint amennyi elvárható. 

Egy település fejlődéséhez az ott lakók mindegyike hozzájárul valamilyen módon; van, aki állampolgári kötelezettségét teljesíti, mások 
javaslatokkal, véleményükkel segítik a döntéshozókat, civilek csoportosan képviselik lakótársaikat, és Önök, akik még ezen felül is aktívan 
cselekednek közösségünk fejlődéséért.

Amit Önök tesznek, nem mindig látható. De érzékelhető ez a szellemi gazdagság. Nagyon büszke vagyok arra, hogy évről-évre díjazhatjuk 
azokat, akik tesznek a közösségért, és így a kitüntettek száma évről-évre sokasodik. Minél több arc kerül fel a tablóra, annál gazdagabbak 
vagyunk.

Napjainkban még nagyobb szükség van meghatározó személyiségekre, mint bármikor is a történelemben. A technológiai fejlődés mindenki 
számára érzékelhető változást hozott a társadalomban. Egyre kevesebb a társas interakció, a személyes találkozás. A beszélgetések, 
a kapcsolatok, az események nagy része kerül át a virtuális térbe, a hírek, információk rövidek, felületesek. Küzdenünk kell, hogy 
valamiképpen mégis összetartsuk a társadalmat. Ehhez azok az emberek kellenek, akik élen járnak a gondoskodásban, a művelődés és 
a kultúra terjesztésében, akik életük jelentős részét a kerület fejlődésének, gyarapodásának szentelik, akik életben tartják és működtetik 
közösségünket.

Nagyon fontos, hogy a tetteket ne csak a jelenkor ismerje meg, hanem utódaink is emlékezzenek majd, hiszen a most megélt pillanatok 
ugyanúgy a múlt részei lesznek hamarosan, mint az előző évtizedek, évszázadok. Ahogy a régi Pestszentlőrinc és Pestszentimre települések 
is megőrizték régi nagyjaik nevét városrészek, utcák nevében, emléktáblákon, szobrokon, kulturális intézmények megnevezésébe – utalva 
tettekre, életutakra – úgy Önök is bekerülnek a közös emlékezet kincsestárába.

Amit Önöknek köszönhetünk, az pénzben nem mérhető. A hivatástudat, a példamutatás, a kiemelkedő szakmai életút és önkéntes 
szolgálat nem fizethető meg. Cserébe, köszönetként településünk lakóközösségének megbecsülését tudjuk nyújtani. 

SZANISZLÓ SÁNDOR
polgármester

Pestszentlőrinc-PestszentimreBudapest, 2022. március 11.
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Sándor László

 „PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE 
DÍSZPOLGÁRA”

A kitüntetés és elismerő cím egy életpálya kiemelkedő értékű teljesítményéért, 
maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elismerését fejezi ki a kerület fejlődéséért, a lakosság szolgálatában végzett több mint másfél évtizedes 
munkásságáért.

Sándor Lászlót 1994-ben választották meg a Szent-Lőrinc lakótelep önkormányzati képviselőjévé 
és a Képviselő Testület döntése alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke lett, 
később Dr. Mester László polgármester javaslatára városüzemeltetésért és fejlesztésért 
felelős alpolgármesternek választották. Mint műszaki végzettségű ember a rá jellemző 
precizitással látott munkának egy, az önkormányzati gazdálkodást alapjaiban megváltoztató 
jogi környezetben. A tanácsi alapítású vállalatok átalakítása gazdasági vállalatokra és a teljes 
vagyongazdálkodási struktúra átszervezését jelentősen segítette a szakmai szemléletmódja. 

Alpolgármestersége alatt kialakított fejlesztési elképzelések jelentőségét, megalapozottságát 
mutatja, hogy ma a fejlődés iránya arra halad, amelyeket 20-25 éve kidolgozott koncepciók 
jeleztek, elég, ha csak a kialakult városközpontra gondolunk. 16 éves önkormányzati 
képviselősége és 15 éves alpolgármestersége nem szakította el a lakosságtól. A közösségért 
végzett munkája mellett képezte magát, hogy szélesebb tudással szolgálhassa szűkebb 
hazáját, a XVIII. kerületet. 
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„PRO URBE PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE”
2021. évben 

Ábrányi Béla

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

illetve alkotói munkaközösségek részére.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-
testülete Lakatos lakótelep épített környezetének alakításáért, védelméért és a felelős építészeti jövőkép 
kialakítása érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenységéért, a kerületi 
lakosság önzetlen szolgálatáért elismerését fejezi ki. 

A Lakatos lakótelep említésekor azonnal Ábrányi Béla jut az ember eszébe. Személyiségének 
köszönhetően választották meg 1975-ben a Tanács tagjává a rendszerváltásig, később, mint 
önkormányzati képviselő 5 cikluson keresztül képviselte a lakótelepet. Ennek köszönhetően 
szépült a lakótelep, alakultak ki közösségi terei. 

A ’90-es évek elején kezdte el építeni családi vállalkozását, mely a kerület egyik legsikeresebb 
vállalkozásává fejlődött. Tanácsaival és tapasztalataival segítette a kerületi BKIK szervezetét. 
Szakmai kapcsolatokon túl erős emberi, baráti közösségnek lett az egyik legemblematikusabb 
alakja. 1994-2010-ig Településfejlesztési Bizottság alelnökeként dolgozott és a Vagyonkezelő 
felügyelőbizottságának is tagja volt. Ha ma teszünk egy sétát a Lakatos lakótelepen, akkor 
szinte csak az általa kezdeményezett fejlesztéseket találhatjuk, akár a Görög domb vagy a 
Brenner pihenőparkhoz érkezve.
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„PRO URBE PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE”

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

illetve alkotói munkaközösségek részére.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-
testülete a XVIII. kerület, kiemelten Pestszentimre közössége érdekében végzett több évtizedes, magas 
színvonalú, áldozatos munkáját, a kerületi lakosság önzetlen szolgálatát ismeri el.

Endrédi Jánosné élete igazi lokálpatriótaként teljesen összefonódott Pestszentimrével. Jól 
ismeri a településrész múltját, jelenét, az ott élő embereket. Dolgozott a kerületi Tanácsnál, 
majd a Polgármesteri Hivatalban pestszentimrei referensként, ahol az ott élők életét, munkáját 
segítette. Pestszentimre közösségének képviseletét 1985-től, mint kerületi tanácstag, majd 
1990-től mint önkormányzati képviselő látta el. Képviselőként, frakcióvezetőként később 
bizottsági elnökként szerzett tekintélyt. 

A „kisemberek” képviseletében a legmagasabb szintig elment a gondok megoldása érdekében. 
Az egyéni eseteken túl a közösség mindennapjait érintő problémák megoldására törekedett. 
Céltudatossága, tántoríthatatlansága közismert, egyenes jelleme példaértékű. Nyugdíjba 
vonulását követően rendezvények, találkozók szervezésével, az önkormányzatot érintő 
kegyeleti ügyek megszervezésével szolgálja tovább a közösséget, amely számára a második 
családot jelenti.

Endrédi Jánosné
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„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE 
KERÜLETÉRT DÍJ”

Dr. Balogh Zsuzsanna

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 
a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként a kerület fejlődéséért és jó hírnevéért két évtizeden át végzett 
kiemelkedő szakmai tevékenységét ismeri el. 

Dr. Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző 1991-től vezette Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc–Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalát.

Olyan időszakban került a Hivatal élére, mikor a társadalmi és jogi környezet rohamosan 
változott. Dr. Balogh Zsuzsanna szakmai igényességének köszönhetően a közigazgatás magas 
színvonalon tudott megfelelni a kihívásoknak. Szakmai tudása eredményeképp a hatósági 
ügyek, valamint az országos választások lebonyolítása is példamutató volt. Vezetőként arra 
törekedett, hogy magasan képzett, megbízható közigazgatási apparátust építsen a Képviselő-
testület és a helyi lakosság számára. 1998-tól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 
tagjaként készítette fel a köztisztviselőket a közszolgálati munka követelményeire. A település 
iránti elhivatottságával kivívta a szomszédos kerületek és a főváros megbecsülését, melyet 
1992-ben Bárczy István emlékgyűrű, 2004-ben Belügyminiszter emléktárgy és 2007-ben a 
címzetes főjegyző cím adományozásával ismertek el.
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Dr. Giesecke Annamária 

„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE 
KERÜLETÉRT DÍJ”

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 
a több mint fél évszázados, kerületért végzett, szeretetet, emberséget mindig szem előtt tartó, kiemelkedő 
szakmai munkájáért posztumusz elismerését fejezi ki.

Dr. Giesecke Annamária 1960-ban szerezte meg egyetemi diplomáját a Budapesti 
Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1969-ig osztályos orvos, majd 
tanársegéd az Országos Kardiológiai Intézetben. Először belgyógyász, majd kardiológus 
szakképesítést szerzett. 1969 novemberétől haláláig a kerületi szakrendelőben dolgozott, 
munkáját lelkiismeretesen, a legmagasabb szakmai felkészültséggel végezte. Hivatás- és 
emberszeretete mindig áthatotta munkáját. A kerület orvosi közösségének kiemelkedő 
alakja volt. Nagy űrt hagyott maga után a kerület életében, szerethető egyéniségének hiánya 
pótolhatatlan. 
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„MŰVELŐDÉSÉRT DÍJ”

Garamvölgyi Béla

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 
a képzőművészeti és a helyi művészi alkotó közösségért végzett munkáját ismeri el. 

Garamvölgyi Béla festőművész, művésztanár 2018 februárja óta elnöke a XVIII. Kerületi 
Művészeti Egyesületnek. Ez idő alatt integráló személye jogilag és gazdaságilag rendezte 
az Egyesület helyzetét. Az Egyesület alaptevékenységét, a képzőművészet népszerűsítését 
munkaterv alapján rangos események keretében az egész kerületre kiterjesztette. Nem csak 
alkotóként, hanem kurátorként is részt vesz a helyi művészeti programokban. 

Nevéhez kötődik többek között az Ars Sacra kiállítás, a Magyar Festészet napja, a jövő évben 
megvalósuló, szintén teljes kerületet érintő kerítés-kiállítások, alkotótáborok.

Kiváló alkotó, kiváló szervező, elnöksége ideje alatt a művészek kapcsolata a közművelődési 
intézményekkel kifejezetten gyümölcsöző.
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„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 adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi sajtó, a nyilvánosság és a lakossági tájékoztatás terén végzett színvonalas tevékenységét ismeri el. 

Gyuricza Péter pályafutása során számos területen nyújtott kiemelkedő teljesítményt. 
Újságíróként volt riporter, szerkesztő, főszerkesztő és hírigazgató-helyettes a közszolgálati 
rádióban és televízióban és a TV2-ben. Napjainkban a kerületi Városkép újságírójaként 
dolgozik, tájékoztatva a lakosságot az aktuális eseményekről. Egyetemeken és egyéb oktatási 
intézményekben tanít médiatörténetet, médiaismeretet, kommunikációt. Jelenleg egyetemi 
docens a Kodolányi János Egyetemen és óraadó a Metropolitan Egyetemen. 

Tudományos munkássága során a Média-csata-tér című kétrészes könyvében mutatta be a 
média és a hatalom kapcsolatát, a Maradjanak velünk című munkájában megírta az RTL Klub és 
a TV2 történetét, feldolgozta a Corvin-lánc történetét és egy háromrészes interjúkötet készített 
Visszidensek címmel a hazájukba visszatérő egykori disszidensekről, illetve az argentínai magyar 
diaszpóráról. Mindemellett aktívan részt vesz a közéletben is; ennek kiemelkedő állomásaként 
2008-2010 között az ORTT tagja volt. 

Gyuricza Péter
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„MŰVELŐDÉSÉRT DÍJ”

Lőke József Csabáné 

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 
a kerületi hátrányos helyzetű gyermekek jelenéért és jövőjéért végzett munkáját, valamint sokrétű, 
kimagasló tevékenységét ismeri el.

Lőke Józsefné az 1990-es évektől dolgozott a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalkorúak 
élethelyzetének javításán. Előbb a kisebbségi önkormányzatok támogatásával, majd 2003-tól 
2013-ig a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény égisze alatt, a Hátrányos helyzetű 
és roma gyermekek fejlesztésére létrehozott kerületi munkaközösség választott vezetőjeként. 
Az óvodai-iskolai gondozáson kívül segíteni akarta a rászorulókat, ezért megalapította a 
Szeretve Tanulni Egyesületet. Fő feladatának a felzárkóztatást, a pályaválasztási és lelki 
tanácsadást, a megfelelő életvezetési minták megmutatását tekinti. Évek óta tart kézműves 
foglalkozásokat kerületi rendezvényeken, közösségi házakban és a Tomory Lajos Múzeumban. 
Szervezi a gyerekek balatoni roma táborát, kitalálója és hosszú ideig gazdája volt az országos 
hírű Podó–Híd fesztiválnak. Sikeres pályázatok megvalósításával, határtalan munkabírása és 
örökös jókedve révén remek csapatot tudott maga köré gyűjteni a Havanna ifjúsági teaház 
működtetésére.
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Orgován Sándorné 

„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 adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a kerület zeneoktatásában nyújtott eredményes, magas színvonalú és lelkiismeretes munkáját ismeri el.

Orgován Sándorné kitüntetéses diplomáját 1984-ben szerezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola Tanárképző Tagozatán zongoratanár szakon. Az egyetemi szintű zongoraművészi 
diplomáját 1987-ben vette át, és már ebben az évben kerületünkben a Dohnányi Ernő Alapfokú 
Művészeti Iskola művésztanáraként kezdte munkáját. 

Példája az ideális pedagógusnak, kitűnően képzett, megbízható személyiség, módszertani 
tudása és segítőkészsége méltán teszik kerületünk és intézményünk arculatának meghatározó 
személyiségévé. Növendékei közül többen a Bartók Béla Konzervatórium zongora vagy jazz 
szakos tanulói, később pedig a Zeneakadémia zongora szakos hallgatói lettek. 

Pályája során mindvégig képes volt a megújulásra, elkötelezett híve a méltán elismert „Kovács-
módszernek”, melyből pedagógus szakvizsgát is tett. Szólistaként hangversenyek, művészeti 
események fellépője, gyakran zongorázik, kamarazenél ünnepi rendezvényeken, illetve kerületi 
kiállítás megnyitókon. Öt nagykorú, szintén profi zeneművészettel foglalkozó gyermeke 
édesanyja.

Kituntetettek_21-22_A5.indd   13Kituntetettek_21-22_A5.indd   13 2/23/2022   3:06:33 PM2/23/2022   3:06:33 PM



„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 adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a több évtizedes kiemelkedően 
eredményes oktató, nevelő tevékenységüket ismeri el. 

Vörösmarty Mihály ének-zenei nyelvi általános iskola és gimnázium nevelőtestülete több évtizede végzi kiemelkedő munkáját 
a kerületi gyermekek oktató nevelő tevékenységében.

Az intézményben az 1991/1992-es tanévben történt meg gimnázium alapítása. 1992 óta a mai nevén Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hallgatói számára gyakorlóiskolai feladatokat lát el. 2004-ben az ELTE gyakorlóhelye biológia, matematika, történelem, 
angol és informatika tantárgyból. Az intézmény énekkara az események állandó résztvevője és több sikert ért el nemzetközi és 
országos versenyeken. 

Az intézmény ismertségét a szerepléseken túl a nemzetközi kapcsolatainak is köszönheti. Kiváló kapcsolatot ápolnak több 
európai és Európán kívüli iskolával a következő városokban: Seeboden, Thüringen, Bécs (Ausztria), Hradec Kralove (Csehország), 
Tienen (Belgium), Jelling (Dánia), Giessen, Westerstede, Weimar (Németország), Tokió (Japán), Byton (Lengyelország), San Nicola 
la Strada (Olaszország), Topolya (Szerbia).
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Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Tantestülete
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Baliga Zsuzsanna 

„GONDOSKODÁS AZ EMBERÉRT DÍJ” 

A kerület szociális ellátásában, a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet 
végző, vagy ezen tevékenységet elősegítő támogató személyek és közösségek 

kitüntetésére adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a kerületi álláskeresőket segítő, kiemelkedő és áldozatos munkáját ismeri el.

Munkája iránt nagy elhivatottságot érez. Évtizedek óta dolgozik a XVIII. kerületben a 
humánszolgáltatás területén. és napi kapcsolatban áll az ügyfelekkel. Rendkívüli munkabírása, 
szorgalma, példaértékű odaadása és nagy szaktudása teszi kiváló szakemberré. Kerületünk 
álláskereső állampolgárait határtalan türelmével és empátiával segíti. Nyugodt és kiegyen-
súlyozott kisugárzása jó hatással van környezetére. 

Példamutató szakmai tevékenysége és emberi hozzáállása elismerésre méltó. 
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Kovács Béláné 

A kerület szociális ellátásában, a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet 
végző, vagy ezen tevékenységet elősegítő támogató személyek és közösségek 

kitüntetésére adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a kerületi családok és gyermekek érdekében végzett 40 éven át tartó kisgyermeknevelői áldozatos 
munkáját ismeri el.

Kovács Béláné 1982-ben pályakezdőként helyezkedett el a Sallai utcai bölcsődében, amit ma 
már Erdei Kuckó bölcsődének nevezünk. A kezdetektől fogva rendkívüli pedagógiai tehetséggel, 
hozzáállással gondoskodik a csoportjába járó gyermekekről. Generációk nőttek fel a keze alatt, 
sok kisgyermeket indított útjára kifogyhatatlan szeretettel. A szülőkkel szemben tanúsított 
támogató magatartása, folyamatosan erősíti a családokat.

Munkatársaival segítőkész, együttműködő és lojális, a mai napig.

„GONDOSKODÁS AZ EMBERÉRT DÍJ” 
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Varga Edit

A kerület szociális ellátásában, a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet 
végző, vagy ezen tevékenységet elősegítő támogató személyek és közösségek 

kitüntetésére adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a kerületi idősekért szívvel lélekkel végzett empatikus, segítőkész gondozói munkáját ismeri el.

Munkáját felelősségteljesen, precízen végzi közel 25 éve a házi segítségnyújtás területén. Az 
idősek érdekeit mindig szem előtt tartó gondozó, akinek munkáját töretlen szorgalom, empátia 
és tudás jellemzi. Az idősek hozzátartozóival is könnyen alakít ki kapcsolatot, segítőkészsége és 
gondoskodó magatartásával. 

A kollegái munkáját elméletben és gyakorlatban mindig készségesen segíti, kommunikációja 
határozott és hiteles.

„GONDOSKODÁS AZ EMBERÉRT DÍJ” 
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Várnagy Erika 

A kerület szociális ellátásában, a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet 
végző, vagy ezen tevékenységet elősegítő támogató személyek és közösségek 

kitüntetésére adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a kerületi idősekért végzett több mint két évtizedes áldozatos munkásságát ismeri el.

Munkáját 20 éve felelősséggel és empátiával végzi a kerületi szociális intézményekben. Szakmai 
tudásának folyamatos fejlesztésével évek óta magas színvonalon működteti az Ezüstfenyő 
Nappali Szolgálatot. Az idősek igényeit jól méri fel, igyekszik azokat figyelembe véve szervezni 
a nappali ellátásban a változatos programokat. Kommunikációs készségének köszönhetően az 
ellátottakkal mély bizalmi kapcsolatot ápol, ez segíti őt abban, hogy az egyéni problémákban is 
támogatást tudjon nyújtani.

A mellette dolgozó kollégákat jól irányítja, mind csapatban, mind egyénileg megfelelő szakmai 
munkát végez.

„GONDOSKODÁS AZ EMBERÉRT DÍJ” 
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Menczinger Melinda

„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE 
SPORTÉRDEMÉREM”

A kitüntetés a testnevelés és a sportélet érdekében kifejtett eredményes 
tevékenységért, a kiemelkedő nemzetközi eredmény elismeréséért, példamutató 

tevékenységet végző személyeknek, sportszervezeteknek adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Kis Pingvin Egyesület alapítójaként az úszás és a vízilabdasportban edzőként a kerületi tehetségek 
felkészítésében végzett odaadó és eredményes munkájáért elismerését fejezi ki.

2011-ben alapította meg saját klubját, a Kis-Pingvin Sportegyesületet, ahol a kicsiktől a nagyokig 
szeretteti meg a vizet és naponta újult erővel, lelkesedéssel adja át a sport iránti fegyelmet, 
tiszteletet és kitartást, mindezt elképesztő kreativitással és jókedvvel. A Kis Pingvinek tavasszal 
szemetet gyűjtenek, erdőket tisztítanak meg, míg télen adományt gyűjtenek. Ősszel futnak 
a mellrák figyelemfelhívása érdekében. Nyáron pedig rendhagyó és fantasztikus táborokat 
szerveznek, ahol közel 400 gyereket tanítottak meg arra, hogy minden kispingvin lételeme a 
mozgás, legyen szó úszásról vagy vízilabdáról.

Menczinger Melinda létrehozott egy fejlesztőházat, ahol a mozgás mellett, a fejlesztésé a 
főszerep. A vízilabda versenysportban is leteszi névjegyét, két tanítványa is a korosztályos 
utánpótlás válogatottban vehetett részt.

Saját magának is talál kihívásokat, 2019-ben HOSSZÁBAN úszta át a Balatont, 18 kispingvinnel 
és 2 oktatójával együtt. 
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Kovács Mihály

A kitüntetés a testnevelés és a sportélet érdekében kifejtett eredményes 
tevékenységért, a kiemelkedő nemzetközi eredmény elismeréséért, példamutató 

tevékenységet végző személyeknek, sportszervezeteknek adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a kézilabdasportban játékosként nyújtott kiemelkedő pályafutása és edzőként a kerületi tehetségek 
felkészítésében végzett eredményes munkájáért elismerését fejezi ki.

Kovács Mihály a kézilabdasport kiemelkedő alakjának pályafutása egybe esik a magyar 
kézilabdázás legsikeresebb időszakával. 

Az egykori kézilabdázó három világbajnokságon vett részt, az 1986-oson, ezüstérmet nyert. Ez a 
második hely minden idők legjobb magyar világbajnoki szereplése volt. Játszott az 1988-as nyári 
olimpián, ahol a magyar válogatott a negyedik helyet szerezte meg. 183 alkalommal szerepelt 
a magyar nemzeti együttesben. Két alkalommal választották az év magyar kézilabdázójává.

16 évesen már a serdülő válogatott, később ifjúsági és a junior válogatottba is behívót kapott. 
Belekóstolt az edzői munkába is és az 1994/1995-ös évadtól a Pestszentlőrinc játékos-edzője 
lett. 2011-től a PLER felnőtt és utánpótlás csapatainál bizonyította felkészültségét. 2012-től a 
Malév SC ügyvezető igazgatója. Munkássága során rengeteg gyermekkel szerettette meg a 
sportot és vitathatatlan érdeme van a kerületi tehetségek felismerésében, kinevelésében.

„PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE 
SPORTÉRDEMÉREM”
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Longaver Judit
 Ágnes 

„KERÜLETÜNK FIATAL TEHETSÉGE”

Az elismerő cím legalább két éve a kerületben tevékenykedő, maximum 30. életévét 
betöltött, kultúra, sport, tudomány, művészet területén elismert fiatalok részére adható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Fitkid sportban elért kimagasló eredményeiért elismerését fejezi ki.

Longaver Judit Ágnes jelenleg a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulója., 
ahol tanulmányait eddig kitűnően végzi. 

3 évesen kezdett ritmikus gimnasztikázni a Gloriett Sportiskolában, és itt versenyzett 9 éves 
koráig. Szép eredményeket ért el Berczik Sára Versenyen, Diákolimpiákon és Országos 
Bajnokságokon. Sajnos ezt a sportágat sérülés miatt abba kellett hagynia, de a mozgás 
szeretete arra ösztönözte, hogy másik sportot keressen, így vezetett az út a FitKid-hez, melyben 
nagyon gyorsan megmutatkozott a tehetsége.

A Fitkid egy 25 éves múltra visszatekintő felmenő versenyszerű sport. Mozgásanyaga a 
talajtorna (akrobatika) az aerobik (aerobikus ugrások, erőelemek) és a tánc mozgásanyagából 
táplálkozik, de mindegyiktől különbözik, ez adja a sport teljesen egyedi jellegét.

A megfeszített tempó és elvárások mellett kitűnően teljesít, 2021-ben országos bajnokságot 
nyert kategóriájában majd ezzel az eredménnyel az Európa bajnokságra kijutva első helyezést ért el.
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Szabó Zsófia Lilla 

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a XVIII. kerületi képzőművészeti gyűjtemény megalapozásáért, a kerületi művészek munkásságának 
ápolásáért és bemutatásáért elismerését fejezi 

A Tomory Lajos Múzeum művészettörténésze. Munkája alapozta meg a kerület képzőművészeti 
gyűjteményét. Tevékenysége során az állomány nemcsak minőségi anyaggal bővül folya-
matosan, rendszeresen kurátora sikeres és a szakma által is elismert komplex művészeti 
kiállításoknak. A Kondor Bélát bemutató kiállítása 2019-ben az Év kiállítása pályázaton elismerő 
oklevelet nyert. Ez a múzeum és a kerület első állandó művészeti kiállítása, amely folyamatosan 
megújul. Nagy szerepe volt Forintos Anna anyagának feldolgozásában, a Zala Tibor hagyaték 
megszerzésében, Bene Géza és Buna Konstantin, Szécsi Margit életművének feldolgozásában 
és bemutatásában. Képzőművészeti szakmai programok szervezése és tárlatvezetések 
mellett komplex művészeti múzeumpedagógia programfejlesztésekben is aktív szerepet vállal. 
A helyi művészeti közösség tagjaival is folyamatosan együtt dolgozik, kiállítások anyagának 
zsűrizésében, a kiállítások szakmai bemutatása mellett 2020-ban számos helyi művész 
munkásságát elemezte, melyek kötetben is megjelentek.

„KERÜLETÜNK FIATAL TEHETSÉGE”

Az elismerő cím legalább két éve a kerületben tevékenykedő, maximum 30. életévét 
betöltött, kultúra, sport, tudomány, művészet területén elismert fiatalok részére adható.
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Győri Gábor 

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 
2021. évben

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület 
érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a több évtizedes 
szolgálatát, kiemelkedő közösségépítő szerepét, a gyermekek, fiatalok, családok és a rászorulók iránti 
elkötelezettségét, áldozatos munkáját ismeri el.

Egy hétgyermekes lelkészcsaládban született. Ifjúkorát, hivatásválasztását meghatározta 
édesapja, Győri János által pásztorolt nagytarcsai gyülekezet eleven élete.

1998-ban választotta meg lelkészének a Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség, ahová 
családjával együtt érkezett. Szolgálata alatt teljesen megújult a templom, elkészült a szárnyas 
oltár, amely faragott passiói témájával komoly egyházművészeti érték. Kiépült a gyermek-, 
ifjúsági és közösségi alkalmakhoz szükséges gyülekezeti komplexum.

Egyházközségi szolgálata mellett a Pesti Evangélikus Egyházmegye espereseként közel két 
tucat fővárosi gyülekezet mindennapi életét támogatta. Komoly részt vállalt a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium egyházi fenntartásba vételében. A 2010-
es évek végén valósította meg a pestszentimrei evangélikusok önálló missziói gyülekezetté 
szervezését, melynek mérföldköveként 2018 áprilisában felszentelték a kastélydombi Luther-
kápolnát. Szolgálatát a lelkes közösségépítés jellemezte, különleges elkötelezettséggel a 
gyermekek, a fiatalok, a családok és a rászorulók iránt, értő támogatással az ökumené és az 
egyházzene iránt – őszinte szeretettel minden ember és Isten felé egyaránt.
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Kiss László

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület 
érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a több évtizedes 
szolgálatát, kiemelkedő közösségépítő szerepét, a gyermekek, fiatalok, családok és a rászorulók iránti 
elkötelezettségét, áldozatos munkáját ismeri el.

Kiss László, a Budapest Pestszentlőrinc Szemeretelepi Református Egyházközség 2021-ben 
nyugdíjba vonuló vezető lelkipásztora. 1991-ben került szolgálati helyére, ahol nyáját Isten, a 
Református Egyház és a szeretett gyülekezete iránti kitartással és hűséggel vezette. 

Szolgálatának legnagyobb külsőleg is látható eredménye, az új, modern templom felépítése. 
Ennél talán fontosabb a lelki kövek építésében Isten és szolgatársai segítségével elért munkája, 
amelynek köszönhetően élő hitélettel jellemezhető gyülekezetet sikerült felépíteni. Kiss László 
ezek mellett igazi és megbecsült pestszentlőrincivé vált, amely „hírnevet” a helyi ügyek, egyházak 
és lakosok elkötelezett barátjaként, a kerületi szociális intézményekben végzett szolgálatokkal 
vívhatott ki magának. A mindig ajándéknak felfogott életét és szolgálatát, Mesterét és Urát 
követve, a megértés és elfogadás, a párbeszédre kész attitűd – összességében az emberek, a 
gyülekezete, családja, hazája, nemzete, kultúrája, kerülete iránti cselekvő szeretete jellemezte.

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” 
2021. évben
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Bakos Péterné 

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL”

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület 
érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a XVIII. kerületi diákok 
oktatásáért végzett több évtizedes, áldozatos pedagógiai és vezetői munkásságát ismeri el.

Bakos Péterné (Zsóka) vérbeli pedagógus. Pályafutását 1983-ban kezdte a Darus Utcai Általános 
Iskolában. Személyiségéből árad a végtelen kedvesség, szelídség, alázat, így nemcsak a diákjai 
szerették és tisztelték, de kollégái és a szülők is. 

Elhivatottsága mindig magas szakmai tudással párosult, így amikor 2009-ben a „Darus” 
igazgatójává választották, mindent megtett azért, hogy kerületünk egyik legjobb iskolája 
legyen. Ezt a célt sikerült is elérnie, hiszen a kiváló nevelőtestülettel közösen, számos kimagasló 
országos szintű tanulmányi eredményt értek el az iskola diákjai a sport, a német nyelv, és a 
matematika területén. 

Meghatározó szerepet vállalt a német két tannyelvű program bevezetésében. Intézményvezetői 
feladatait összehangolta a hazai és külföldi szakmai közösségek érdekeinek képviseletével. 
Értékmegőrző, kultúraközvetítő munkássága során minden esetben a tudatosság és a 
minőségre való törekvés jellemezte. Munkabírása, szelíd jelleme és évtizedes áldozatos 
munkája példaértékű a jövő pedagógus nemzedéke számára.
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Bíró János József

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület 
érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a Vörösmarty iskola 
tankertjének létrehozásában, a közösség fejlesztésében való szerepvállalását ismeri el.

Bíró János okleveles agrármérnök, marketing szakközgazdász. Kereste lehetőségeit a helyi 
közösség életminőségének javításában, 2017-től iskolánkban, a Budapest XVIII. Kerületi 
Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziumban. 

A városi gyermekek a természetes környezettől távol, szinte teljes elszigeteltségben töltik 
idejüket. Régi álmunk volt egy iskolakert működtetése. Ennek megvalósítását karolta fel Bíró 
János. Támogatta a tervező, majd kivitelezési munkákat és a finanszírozás nagy részét. A kerttel, 
diákjaink alapvető kertészeti ismereteinek bővítését, illetve környezetünk megóvását sikerült 
megvalósítanunk. Az iskolakert a tudatos táplálkozást, fogyasztást, a környezeti érzékenyítést 
szolgáló nevelés eszközeként jelenik meg. Következő álmunk egy nagy befogadóképességű 
tornacsarnok megépítése, melyhez Bíró János hatékonyan kezdeményezett tárgyalásokat 
a kormányzati szervekkel, az Önkormányzattal, valamint az EMMI Sportért felelős 
Államtitkárságával. Pályázatunk a 2022. évben költségvetési javaslattal a kormány elé 
előterjesztésre kerül. 

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL”
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Kerék Katalin 

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület 
érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a Nyugdíjas Érdekvédelmi 
Egyesület tagjaként 25 év alatt végzett áldozatos munkáját ismeri el.

Kerék Katalin 25 éve vezeti a NYÉVE túra csapatát, havi két alkalommal. Túrázásainak 
eredményeként bejárták már Budapest és Pest megye szebbnél szebb helyeit, műemlékeit és 
felkeresték a természeti látnivalókat is. 

Kerék Katalin nem csak az egyesület tagjait kísérte túrái alkalmával, hanem csatlakoztak hozzá 
a kerületi klubok tagjai is és még sokan, akik hallottak a programjairól. Mára már kerület szerte 
ismert, hogy mikor és hova mennek, népes kis csapattal járják Budapest és Pest megye területét.

Kerék Katalin 8 éve az egyesület alelnöke így az egyesületi munkában is aktívan részt vesz.

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL”

Kituntetettek_21-22_A5.indd   28Kituntetettek_21-22_A5.indd   28 2/23/2022   3:06:44 PM2/23/2022   3:06:44 PM



Kovács Gabriella 
Ágnes

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület 
érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere a több évtizedes magas 
színvonalú szakmai munkáját, kiemelkedő pedagógiai tevékenységét ismeri el.

Vannak, akik nem harsányan, hanem csendesen, kötelességtudóan végzik munkájukat. 
Kovács Gabriella is ezek közé az emberek közé tartozik. Az elsők között volt, akik átléphették 
a Kastélydombi Általános Iskola kapuját és azóta is, immáron 38. éve teszi ezt minden nap és 
gyakorolja pedagógusi hivatását megbízhatóan, példa értékűen. Szaktárgyát (magyar nyelv és 
irodalom) a legnagyobb odaadással, magas szakmai színvonalon oktatja, nagy szerepet tölt 
be mind a tehetséggondozásban, versenyeztetésben, mind a felzárkóztatásban. Osztályfőnöki 
teendői mellett évről évre segíti a végzős tanulók beiskolázását, illetve a központi írásbeli 
vizsgákra való felkészülést. Iskolai ünnepségek, hagyományőrző rendezvények szervezésében, 
a műsorok betanításában központi szerepet játszik. Munkaközösség-vezetőként figyelme 
kiterjed az intézménybe újonnan érkező magyar szakos pedagógusok mentorálására is. 
A kitüntetés méltó elismerése lelkiismeretes, áldozatos munkájának.

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL”
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Pénzes Károly

Azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a kerület 
érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére adományozható.

A kitüntetés adományozásával Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere azt a szociális 
intézményekben precízen és odaadással végzett munkát ismeri el, mellyel hozzájárult a magas 
színvonalú szolgáltatások biztosításához. 

Közel egy évtizede azon dolgozik, hogy a kerületi szociális intézmények idős és/vagy 
fogyatékkal élő ellátottjai számára magas színvonalon biztosítsa a személyszállítást. Munkáját 
körültekintéssel, precizitással és a biztonságos utazás feltételeinek megteremtésével végzi. 

Személyisége révén az ellátottak kedvelik, bíznak benne, mivel magasfokú empátiával és az 
emberek irányába odaadással fordul.

Szakmai tudása széleskörű, amelyet nem csak a személyszállítás területén használ, hanem 
kertész és karbantartói feladatainak ellátása során is. Kreatív, kezdeményező, így rá minden 
esetben lehet számítani.

„POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL”
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Kiadja:

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Önkormányzata

Felelős kiadó:
Szaniszló Sándor polgármester

Fotó (díjazottak): Váradi Levente 
Fotó (polgármester): Ravasz Balázs

Minden jog fenntartva!
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