
















































































































































NAPIREND ELŐTTI KÖSZÖNTÉSEK 

2015. június 25-i képviselő-testületi ülésen 

 

PEDAGÓGUSOK 

Németh László – díj 

Azoknak az oktató- nevelő-gyógypedagógiai munkát végző 

pedagógusoknak adományozható, akik a gyermekek harmonikus 

személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek. 

 Elekes Mária – Herman Ottó Általános Iskola 

 Horváth Zsuzsanna – Jedlik Ányos Gimnázium 

 Ifjú Piroska Katalin – Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 

 Jenei János – Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 

 Mikus Judit – Móra Ferenc Általános Iskola (igazgató) 

 Pausch Józsefné – Fasang Árpád Zeneiskola 

 Szrjeborni Ervinné – Katona József Általános Iskola 

 Vargáné Pethő Klára – Katona József Általános Iskola 

 Dr. Veresné Kovács Éva – Eötvös József Általános Iskola (most veszi át) 

A kitüntetettek a díjat az emberi erőforrások miniszterétől, Balog Zoltántól 

vehették át 2015. június 4-én a pedagógus nap alkalmából tartott 

ünnepségen, Budapesten. 

 

Bárczy István – díj 

Bárczy István – díj a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi 

intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik a hosszú éveken 

át kiemelkedő teljesítményükkel járultak a jövő generációjának neveléséhez, 

oktatásához, képzéséhez és ezáltal a főváros fejlődéséhez. Évente 25 darab 

adható át. 

Becsei Dénes  

A Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte diplomáját matematika – 

ábrázoló geometria szakon. Tanári pályáját Pesterzsébeten kezdte. 1991-ben 

a rendszerváltás után sikeresen pályázta meg a csepeli önkormányzat 

oktatási osztályvezetői pozícióját, melyet közel két évtizeden keresztül, 2009-ig, 

nyugdíjba vonulásáig töltött be. Csepeli vezető munkáját a lelkiismeretesség, 



a precizitás, a kezdeményezőkészség és a feladatok pontos, határidőben 

történő végrehajtása jellemezte. 

Munkájának elismeréseként 2006-ban Trefort Ágoston – díjban részesült. 

 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem adható a minimum 25 éves pedagógus 

pályával rendelkező, nyugállományba vonuló pedagógusoknak. 

Kapuvári György – nem lesz jelen 

Kapuvári György több mint 40 éves pedagógus pályát és 19 éves 

intézményvezetőként töltött évet tudhat magáénak. Pályáját Dukán kezdte, 

1976 óta tanít Csepelen; 1996 óta vezetője a Szárcsa Általános Iskolának. 

Meghatározó egyénisége, nyugodtsága, kedvessége, humora és 

segítőkészsége által elnyerte a diákok, pedagógusok és a szülők 

elégedettségét. Szakmai munkáját 2013-ben Németh László – díjjal ismerték el. 

Eötvös – díj 

Az Eötvös József-díj az oktatási miniszter által adományozott, 1999-ben 

alapított egyik állami elismerés. Azoknak a kiemelkedő munkát végző óvodai, 

általános iskolai, középiskolai, szakiskolai pedagógusoknak és főiskolai, 

egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, 

életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás 

mellett. 

Pomothy Györgyné  

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Népművészeti – Kézműves és 

Szivárvány Óvodájában dolgozik 40 éve, ebből 32 éve intézményvezetőként 

és emellett közoktatási szakértőként szerepel az Országos Szakértői 

Névjegyzékben. Vezetői tevékenységét lelkiismeretesen, legjobb tudásának 

megfelelően végzi. 

Az elmúlt évek során számos elismerésben részesült (Miniszteri Dicséret 1982; 

Csepeli Gyermekekért Kitüntetés 1998; Aranykatedra Emlékplakett 2005; Az év 

német óvodapedagógusa kitüntetés 2007.), így többek között az általa 

vezetett intézmény is. 

Pomothy Györgyné június 4-én vehette át díját Balog Zoltántól, az emberi 

erőforrások miniszterétől. 



Brunszvik Teréz – díj 

A Brunszvik Teréz – díj az oktatási miniszter által adományozható egyik szakmai 

elismerés, amely kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az 

óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére 

adományozható. 

Horváthné Nemes Eszter 

Horváthné Nemes Eszter 40 éve dolgozik a Budapest XXI. kerület Csepel 

Önkormányzata Játéksziget Óvoda óvodapedagógusaként és a Bordás utcai 

tagóvoda fennállása óta egyedüli alapító tagként. Szintén 40 éve az óvoda 

szakmai munkaközösségének tagja. 2000-től az óvoda gyermekvédelmi 

felelőse. 

Rendkívül képzett, jártas, lelkiismeretes és nagyfokú szociális érzékenység 

jellemzi tevékenységét. Tudásával nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az óvoda 

helyi nevelési programja a kollégák és a szülők között meghonosodjon, s 

annak alkalmazása érvényesüljön a mindennapokban. Továbbá jó érzékkel 

bonyolítja az óvoda alapítványával kapcsolatos teendőket is. Minden 

tevékenységében a gyermekek mindenekfelett álló érdekét tartja feltétel 

nélkül elsődlegesnek. 

2003-2010-ig az intézmény Közalkalmazotti Tanácsának tagja és elnöke volt. 

A díjat Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át 

pedagógusnapon (2015. június 4.). 

 

50 éves pedagógus pályán eltöltött évek 

Parák Jánosné (Vass Klára) 

50 évvel ezelőtt kezdte pedagógus pályafutását. Diplomája megszerzéséig 

képesítés nélküli pedagógusként dolgozott Győrben és Győr környéki 

településeken, majd 1967-től Celldömölkön már végzett oboa- és 

szolfézstanárként oktatott. 1971-ben kezdett a Fasang Á. Zeneiskolában 

tanítani és jelenleg is aktív dolgozója az intézménynek. A Csepeli 

zeneiskolában ő alapozta meg a fafúvós hangszerek oktatását. Gazdag 

szakmai tapasztalatát számos országos versenyen elért díj bizonyítja. (Arany 

Katedra kitüntetés 2001; Apáczai Csere János – díj 2013) 

 

 



Jubileumi diplomák 

Rubindiploma (70 éve végzett pedagógusoknak) 

Boczor Istvánné (Sári néni) 

1936-ban végzett a cinkotai Állami Tanítóképző Intézetben. Rövid ideig 

tanított a Szent István út 232. sz. – jelenlegi Eötvös J. - Általános Iskolába, majd 

40 éven keresztül dolgozott Csepelen a Gombos téri Általános Iskolában, 

innen vonult nyugdíjba. 

Gyémántdiploma (60 éve szereztek diplomát) 

Szélesi Sándorné és Nyitrai Lászlóné (utóbbi hölgyet nem értük el) 

Gyémántoklevélben részesült, mivel 60 éve szerzett oklevele alapján 

közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását. 

 

Gedra Béláné (Bödő Katalin) 

1955-ben kapta oklevelét a hódmezővásárhelyi Tanítóképző Intézetben. 

Diplomája megszerzése óta Csepelen tanít. Az Ív utcai Általános Iskola után a 

Gombos téri Iskolában, majd nyugdíjazásáig, több mint 40 évig az Iskola téri 

Általános Iskolában tanított. 

Mátrai Ferencné (Nyerges Olga) – nem lesz jelen 

Szintén 1955-ben szerezte diplomáját, biológia – földrajz szakon. Két évig 

Szigetszentmiklóson tanított, majd Csepelen a Katona József Általános 

Iskolában. Nyugdíjba vonulásáig a Szárcsa Általános Iskolában oktatott.  

 

Aranydiploma (50 éve szereztek diplomát) 

Dévay Béláné (Kékesi Katalin) 

Diplomáját 1965-ben szerezte a Munkácsi Tanítóképző Intézetben. 1978 után 

telepedett Magyarországra, ahol 1986-ig a Katona József Általános Iskolában, 

majd nyugdíjba vonulásáig a Vermes Miklós Általános Iskolában tanította a 

csepeli a diákokat. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából a Lajtha László Általános Iskola igazgató-

helyettesét, Kiss Imrénét is szerettük volna köszönteni, ám ő jelenleg is az 

intézmény iskolai évzáróján van. 

 



 

SPORT 

Sastin Marianna 

Csepel díszpolgára, Sastin Marianna nem talált legyőzőre a női 60 kg-os 

birkózók mezőnyében a Bakuban zajló Európai Játékokon, a döntőben simán 

diadalmaskodott az orosz Szvetlana Lipatova ellen, ezzel megszerezve a 

harmadik aranyérmet a magyar küldöttségnek az azeri fővárosban.  

Marianna éppen edzőtáborban van, ezért nem tud itt lenni velünk, de ezúton 

is szívből gratulálunk ehhez a gyönyörű sporteredményhez! 

Barka Emese birkózó 

 

Sastin Marianna aranyérmét követően Barka Emese is a dobogó tetejére 

állhatott birkózó hölgyeink közül. A 25 éves versenyző az 58 kilósok között 

diadalmaskodott ukrán ellenfelét 3:2 arányban legyőzve! 

Barka a nyolcaddöntőben előbb 11:4-re győzte le a norvég Grace Bullent, 

majd a legjobb nyolc között Valerija Koblova következett volna, ám az orosz 

lány sérülés miatt visszalépett. Kellett is a pihenő a hazaiak kiválósága, Irina 

Netreba elleni elődöntőre, amelyet Barka végül 5:2-re nyer meg. 

A döntőben Tatjana Lavrencsuk jöhetett az ukrán válogatottból. Az első 

pontot Barka szerezte ellenfele passzivitása miatt. A második menetben a 

magyar versenyző két pontot is fogott, és bár a harmadikban Lavrencsuk 3:2-

re feljött, a végén már csak a másodpercekkel és az idegekkel kellett 

megbirkóznia neki is és a magyar szurkolóknak is. Ő szerezte a magyar csapat 

hetedik aranyérmét Bakuban! 

Felnőtt eredményei:  

  

Világbajnokság bronzérem 

  

Kétszer felnőtt Európa-bajnokság, bronzérem 

  

Európa játékok aranyérem 

  

Universiade bronzérem 

  

Főiskolás világbajnokság aranyérem  

  

Számtalan felnőtt magyar bajnoki aranyérem 

 




