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Szentendre önkormányzata
2007-ben alapította a díjat a
kiemelkedõen tehetséges fiat-
alok közép- és felsõfokú tanul-
mányainak támogatására,
akiktõl azt várják, hogy tanul-
mányaik befejezése után le-

hetõség szerint térjenek 
vissza Szentendrére, és itt
kamatoztassák tudásukat. Az

ösztöndíjra szentendrei lakhe-
lyû, kiváló tanulmányi ered-
ményeket elérõ diákok pá-
lyázhattak. A kiírásra sok ér-
tékes pályamunka érkezett,
ezért nehéz feladat volt az
ösztöndíjra leginkább érde-
mes személyek kiválasztása,
mivel évente kategóriánként
csak egy diák kaphat támo-
gatást.
2009-ben az ösztöndíjat a
középiskolás kategóriában
Kassai Gyöngyi, a Szentendrei
Református Gimnázium 11.
osztályos tanulója, a felsõfokú
tanulmányokat folytató pá-
lyázók közül pedig Andorka
Péter Máté, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem 3. év-
folyamos klasszikus zene-
szerzést tanuló hallgatója
nyerte el. 

Szentendre Város Civil
Szervezete Díj

Szentendre képviselõ-testü-
lete 2009 elején alapította a
„Szentendre Város Civil Szer-
vezete“ elnevezésû díjat,
amely azon közösségeknek
adományozható, amelyek
aktív résztvevõi a város civil
életének, kezdeményezéseik-
kel, javaslataikkal elindítják a
közös gondolkodást, vélemé-
nyükkel elõsegítik az innová-
ció, a kulturális- és sportélet
színvonalának emelését, a ha-
gyományok ápolását. A díja-
zott Páljános Ervin szob-
rászmûvész által készített
emlékérmet vehetett át, de
oklevélben részesültek a
jelölést kapott szervezetek is.

2009-ben a Szentendre Civil
Szervezete díjat a Szeresd
Szentendrét Egyesület ve-
hette át. Az egyesület a díjat
a „városi séták“, az aktív és
kreatív programok megva-
lósításáért, a városszépítés-
ben mutatott jó példáért, a
várostudat elmélyítéséért
folytatott törekvéséért kapta.

Oklevelet vehetett át:

a Szentendrei Római Ka-
tolikus Karitász Szolgálat
önfeláldozó munkájáért, ame-
lyet már több évtizede végez
a városban élõ, elesett pol-
gárok megsegítésére;

a Tizenegylet Ifjúsági Egye-
sület az ifjúság szabadide-
jének hasznos eltöltésére
szervezett oktatási és kultu-
rális programjaikért, tanács-
adó és prevenciós szolgáltatá-
sukért;

a Kossuth Lajos Nyugdíjas
Klub több évtizede végzett
aktív közösségi tevékeny-
ségükért;

a Szentendre Izbégi Baráti
Kör Egyesület Izbég város-
részének mûvészeti, történel-
mi értékeinek, hagyomá-
nyainak megóvásában, azok
felelevenítésében végzett ki-
magasló tevékenységükért;

a Rotary Klub Szentendre
több mint egy évtizedes jó-
tékonysági tevékenységéért,
mellyel a város különbözõ
területén segítették a  moz-
gássérültek közlekedését, a
vakok és gyengén látók tá-
jékozódását, a hajléktalanok
ellátását;

az Egészséges Városért Köz-
alapítvány több mint egy
évtizedes prevenciós munká-
jukért, egészségvédelmi prog-
ramok szervezéséért.
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Szentendre Város
Tisztes Iparosa Díjra

GYÖNGYÖSI LÁSZLÓ 

A Jap-ker Kft. tulajdonosa,
ügyvezetõje 1989-ben kezdte
vállakozását autóalkatrész-ke-
reskedéssel. 1994-ben a vál-
lalkozás kifejlesztett egy szá-
mítógépes rendszert, mely
egyedülálló az országban: két-
millió fajta alkatrészt ismer
1980-tól a napjainkig gyártott
modellekhez. Tagja a Szent-
endrei Kistérségi Ipartestü-
letnek, 2006-2008 között veze-
tõségi tag volt. Számos szent-
endrei közmûvelõdési ren-
dezvény és mentorprogram
szponzora.
(A kitüntetõ díjhoz járó pénzju-
talmat Gyöngyösi László fel-
ajánlotta a Szentendrei Polgár-
õrség támogatására.)

Szentendre Város
Közbiztonságáért díj

VÉGI CSABA 

1996 óta a Szentendre Város
Önkormányzata Hivatásos
Tûzoltósága állományának
tagja, 2007 júliusától megbí-
zott osztályvezetõ. Magas
színtû szakmai ismeretekkel
rendelkezik, a helyi ifjúsági
tûzoltóképzés elindítójaként
tudását és tapasztalatait fo-
lyamatosan adja át a kistér-
ségben élõ fiatalok számára.
Alapító tagja Szentendre Vá-
ros Önkéntes Tûzoltó egye-
sületének. A szolgálati felada-
tok eredményes ellátásáért
már többször részesült di-
cséretben. 2008-ban léptet-
ték elõ tûzoltó századossá.
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Szentendre 1956-os
Emlékérem

SZADECZKY FERENC

1955-ben vonult be katoná-
nak a rétsági Páncélos Tiszt-
helyettes Kiképzõ Ezredhez
harckocsizónak. Október 29-
én a Forradalmi Katona-
tanácstól három társával azt a
megbizatást kapta, hogy az
ÁVH-sok elõl Mindszenty
bíborost Felsõpeténybõl az
ezredhez szállítsák. A szállító
konvojt kísérõharckocsi pa-
rancsnok-helyettese Sza-
deczky Ferenc tizedes lett. 
(Máté György: 1956 Szent-
endrén címû könyve alapján)

Szentendre Város
Szolgálatáért Díj

PUHL MÁRTA

1974-1995-ig, majd 2004-tõl
dolgozik a Szentendrei Pol-
gármesteri Hivatalnál, jelen-
leg a Közgazdasági és Va-
gyoniroda vezetõje. Hivatás-
tudata, kiváló szakmai fel-
készültsége magas színvo-
nalú. A köztudottan nehéz
körülmények között mûködõ
önkormányzati helyzetben is
igyekszik munkájával minél
több segítséget nyújtani
vezetõinek. A munkája min-
den esetben precíz, meg-
bízható. 

Szentendre Város
Közmûvelõdési Díj

SZVORÁK KATALIN 

1996 óta a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola tanszékvezetõ nép-
daltanára. Kiváló elõadó-
mûvész és pedagógus: ta-
nítványai rendszeresen nyerik
a megyei és országos ének-
versenyeket. Állandó fellépõ-
je a városi ünnepségeknek,
jótékonysági rendezvények-
nek. Több CD lemezét is
kiadták, népdalénekesi pályá-
ját pedig már több díjjal is
jutalmazták, pl. a Népmûvé-
szet ifjú mestere, Liszt-díj.

Szentendre Város
Közegészségügyi Díj

BÖLCSFÖLDI TIBORNÉ

A SZEI ápolásigazgatója már
40 éve tevékenykedik a köz-
szférában, 1970. júliusától
dolgozik a rendelõintézetben.
1989-tõl vezetõ asszisztens,
majd az intézet ápolási igaz-
gatója. Munkáját fáradhatat-
lanul végzi: õ nyitja a rendelõt
és általában õ az utolsó, aki
hazamegy. Hivatását szeretõ,
tisztelõ emberként példakép
az intézmény szakdolgozói
számára. 

Szentendre Város Test-
nevelési és Sport Díj

NEMES TIBOR

Évtizedeken keresztül jelentõs
sporttevékenységet folytatott
városunkban: versenyzõként a
labdarúgó és az asztalitenisz
sportágakban ért el jelentõs
eredményeket, az aktív spor-
tolás befejezése után edzõ-
ként vezette a Papírgyár lab-
darúgó csapatát és az asztali-
tenisz szakosztályt. 1981-tõl
a város Petõfi Sportegyesü-
letében vezette az asztali-
tenisz szakosztályt. Eredmé-
nyes munkájával NB II-be jut-
tatta elõbb a nõi, majd a férfi-
csapatot is. 

Dr. Dietz Ferenc: 
Október 23-i ünnepi köszöntõ (részlet)

(–) Mérföldkövet léptek át akkor elõdeink. Magyarország két nap alatt átlépett a jövõbe, s
magával vitte egész Európát. Egy nép, amely nyíltan fellázadt az önkény ellen, s az addig
legyõzhetetlennek hitt Szovjetunió a kis magyar néptõl olyan sebet kapott, mely hosszú
távon halálosnak bizonyult, hiszen a birodalom elnyomott népei is öntudatra ébredtek. 
Fel kell tennünk a kérdést, ha komolyan ünnepelni akarunk: Miért fontos nekünk ez a
megemlékezés? Mit üzen manapság '56? A méltó megünneplésnek nagy a tétje: õszintén
emlékezni és emlékeztetni, tükröt tartani és tükörbe nézni fiatalnak, idõsnek, politikusnak
és civilnek, idegenbe szakadtnak és az itthon maradottaknak. Végiggondolni, hova jutot-
tunk azóta, hol állunk jelenleg. Mert a méltó ünneplésnek súlya és hatása van dolgaink min-
dennapi alakítására is. Ezért van szükség a megemlékezésekre. 
Mert mit is tapasztalunk manapság? A világméretû gazdasági és pénzügyi válság
következményeként költségvetési szigorítások, állami megvonások, általános eladósodás,
ugyanakkor több milliós állami végkielégítési-botrány a BKV-nél, vasutassztrájk, a H1N1
vírus ellni oltás körül kialakult hisztéria, mindezek megnehezítik és kiábrándultabbá teszik
mindennapi életünket. Látjuk és érezzük: rossz irányba mennek a dolgok. Napról napra
nehezebb az életünk. Egy kiutat látok: az összefogásét, egymás segítését. Meg kell értenünk,
hogy csakis közösen, együtt gondolkodva lehetünk úrrá a bajokon. Az erõs közösségek, a
hagyományokat megõrzõ és ápoló emberek többé-kevésbé megvédhetik magukat ezekkel a
súlyos folyamatokkal szemben. S most az összefogás nem jelszó, hanem sürgetõ realitás és
kötelezettség: a jövõnk és gyermekeink jövõje múlik rajta. Ezt az összefogást igyekszünk itt
a városban is elõsegíteni lokálpatrióta- és civil programunkkal is. (...)


