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Pécs Megyei Jogú Város
Díszpolgára 

Uhrik Teodóra az Állami Balettintézet után 
Pécsre szerződött, és az Eck Imre által alapí-
tott Pécsi Balett Együttes tagja lett. Kiemelke-
dő művészi érzékenysége, magas technikai 
tudása, előadóművészi tehetsége, színészi 
képességei a társulat meghatározó tagjává 
tették, melynek 1967-1989 között magántán-
cosa volt. 1976-ban a Táncművészeti Főiskolán 
táncpedagógusként diplomázott, majd a Pé-
csi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola 
táncművészeti tagozatán tanított. 1996 óta 
táncművészeti oktatással foglalkozó szakér-
tő. A közreműködésével indult el a PTE TTK-STI 
keretein belül a modern tánc, 2004-ben pedig 

a néptánc pedagógusképzés, melynek szak-
mai vezetője volt. 2002 óta címzetes egyetemi 
tanár. 1980-2000 között több budapesti és vi-
déki színház zenés előadásaihoz készített ko-
reográfiát. A ’80-as évektől prózai darabokban 
is játszik. 2013-2017 között a Pécsi Balett művé-
szeti tanácsadója és balettmestere. 2017-től a 
Pécsi Balett NKft. ügyvezetője. Nevéhez fűződik 
a Pécsi Nemzetközi Táncfesztivál megalapí-
tása. Uhrik Teodóra a magyar táncművészet 
egyik legmeghatározóbb személyisége, Pécs 
kulturális-művészeti életének ikonikus alakja.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Uhrik Teodóra Kossuth-díjas, 
Liszt-díjas, Érdemes Művész táncművész, 

táncpedagógus, a Pécsi Balett alapító tagja 
és ügyvezetője részére a táncművészet

területén végzett kiemelkedő munkásságáért 
és a város kulturális életében betöltött

meghatározó szerepének elismeréseként
a Pécs Megyei Jogú Város Díszpolgára 

címet adományozza.

UHRIK TEODÓRA



Díszpolgári címet azok a személyek kaphatnak, 
akik munkásságukkal gyarapították Pécs város 
gazdasági, tudományos, kulturális és művé-
szeti értékeit, vagy tevékenységükkel jelen-
tősen közreműködtek ezeknek az értékeknek 
a megőrzésében, illetve a közélet valamely 
területén kiemelkedő teljesítményt nyújtot-
tak. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyűlése évente egy díszpolgári címet 
adományozhat.

Pro Civitate díj egy életmű elismeréseként 
annak a polgárnak adható, aki a város 
gazdasági, tudományos, kulturális, művé-
szeti, oktatási, sportéletében, vagy a közélet 
egyéb területein hosszú ideig kimagasló 
tevékenységet végez. Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése évente 
három Pro Civitate díjat adományozhat.

Pro Communitate díj nemcsak egy-egy 
polgárnak, hanem polgárok közösségének,
jogi személynek, vagy egyéb szervezetnek 
is adományozható abban az esetben, ha 
tevékenységükkel a város rangját eme-
lő, hírnevét öregbítő egyszeri, vagy folya-
matos egyéni, vagy kollektív teljesítményt 
nyújtottak. Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlése évente három Pro 
Communitate díjat adományozhat. 

Városháza emlékérem kitüntetést azok a 
polgárok kaphatnak, akik a köz érdekében 
végzett tevékenységükkel eredményesen 
szolgálták Pécs városát. Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlése évente öt 
Városháza emlékérmet adományozhat.

/Kivonat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az 5/2002-es számú, a kitüntetések és 
szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásá-
ról szóló önkormányzati rendeletéből/

PÉCS MEGYEI JOGÚ 
VÁROS KITÜNTETÉSEI



Pro Civitate Díj 

Dr. Lomb Dénes 1941-ben született Lippón. 
A Nagy Lajos Gimnázium elvégzése után 
a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szer-
zett orvosi diplomát. 1966-tól a Baranya 
Megyei Kórház belgyógyászati osztályán, a 
kardiológiai munkacsoportban dolgozott. 
1971-ben belgyógyászatból szakvizsgát tett, 
majd körzeti orvos lett. 1974-től Pécs III. ke-
rületének vöröskeresztes titkáraként rend-
szeresen végzett társadalmi munkát. 1997-
től a PTE ÁOK Családorvostani Intézetének 
mentora volt. Rendszeresen oktatta az első 
és hatodéves hallgatókat praxisában. 1980-
ban hazánkban elsőként kezdett egy körzeti 
orvosi számítógépes információs rendszer 

kidolgozásába. 1983 óta számos kutatásban 
vett részt, többek között hypertoniás bete-
gek gondozása és praxisanalízis témában. 
1986-ban bízták meg Baranya megye körze-
ti szakfőorvosának feladatkörével, amelyet 
2001-ig látott el. 1987-ben a Magyar Álta-
lános Orvosok Tudományos Egyesületének 
vezetőségi tagja lett. 1988-ban általános 
orvosi szakvizsgát tett. 1992-ben tevéke-
nyen közreműködött a Baranyai Praktizáló 
Orvosok Szövetségének megalakításában, 
amelynek 2003-ig a vezetője is volt. 1993 óta 
vállalkozó háziorvosként dolgozott.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Dr. Lomb Dénes részére, az

évtizedeken keresztül magas színvonalon 
végzett háziorvosi munkássága

elismeréseként a Pro Civitate Díjat
 adományozza.

DR. LOMB DÉNES



Pro Civitate Díj 

Orcsik Ferenc 1951-ben született Pécsett. Már 
a 70-es évek elején az ifjúsági klubmozga-
lom lelkes szervezője, a Városi Klubtanács 
megalapítója és elnöke. 1976-1979 között a 
pécsi VOLÁN Vállalat Művelődési Házának 
és Könyvtárának vezetője. 1979-től a PVT Mű-
velődési Osztályán dolgozott, ahol közel egy 
évtizedig irányította a város közművelődési 
intézményhálózatának szakmai munkáját. 
1987-től 1994-ig a Pécsi Családi Intézet igaz-
gatója, majd ezt követően a Pécsi Kulturális 
Központ osztályvezető főtanácsosa, a városi 
nagyrendezvények marketingrendszerének 
kialakítója. 2000-től 2004-ig a Pécsi Ipari 
Vásár Kft. ügyvezető igazgatójaként számos 

sikeres Pécs Expo, kiállítás és vásár megren-
dezésével öregbítette városunk jó hírét. 2007-
ben a Pécsi Ifjúsági Központ igazgatójának 
nevezték ki. Országosan elismert közműve-
lődési szakértő, évekig az OKM Dél-dunán-
túli regionális vezető közművelődési szak-
felügyelője, a szakértői hálózat irányítója. 
Alapító tagja és tíz évig ügyvezető elnöke, 
majd alelnöke a Magyar Népművelők Egye-
sülete Baranya Megyei Szervezetének, alapí-
tó- és választmányi tagja a Pécs- Baranyai 
Kulturális Szövetségnek.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Orcsik Ferenc, Bessenyei

György Díjas, Pécs Városi Közművelődési 
Díjas közművelődési szakértő részére, a

közművelődés területén végzett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként a Pro

Civitate Díjat adományozza.

ORCSIK FERENC



Pro Civitate Díj 

Vidovszky László zeneszerzői tanulmányait 
1959-ben kezdte a Szegedi Zeneművészeti 
Szakközépiskolában Szatmári Géza  irányítá-
sával. 1962-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán Farkas Ferenc növendéke, majd 
diplomájának megszerzése után három 
éven keresztül a Művészeti Alap ösztöndíja-
sa lett. 1970- ben féléves UNESCO ösztöndíj-
jal Párizsban tanult. 1970-ben Simon Albert 
ösztönzésére Eötvös Péterrel, Kocsis Zoltán-
nal, Sáry Lászlóval és Jeney Zoltánnal közö-
sen megalapította az Új Zenei Stúdiót, mely 
hamarosan nemzetközileg is jól ismert ze-
neszerzői és előadói műhellyé vált, és 1972-
1990 között több mint 600 kortárs zenei művet 

mutatott be. Az együttes koncertjein zene-
szerzőként és előadóként egyaránt közremű-
ködött. 1972 óta tanít, kezdetben a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézeté-
ben, 1984-től a Pécsi Tudományegyetemen, 
1999 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
temen is. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia rendes tagja.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Vidovszky László Kossuth-
díjas, Erkel-díjas, Bartók-Pásztory-díjas, 

Soros Alkotói Díjas, a Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjével kitűntetett 
Érdemes Művész részére a város zenei

életében végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként a Pro Civitate Díjat

adományozza.

VIDOVSZKY LÁSZLÓ



Pro Communitate Díj 

Háber Tamás iskolái elvégzése után a Bara-
nya Megyei Vendéglátó Vállalatnál kezdett el 
dolgozni, majd kinevezték a harkányi Baranya- 
és Napsugár Étterem vezető helyettesének. 
Ezt követően igazgatóhelyettesként a pécsi 
Olimpia Vendéglátó Komplexumban dolgo-
zott, majd 1982-ben kinevezték az Aranykacsa 
étterem üzletvezetőjének, melyet 1993-ban 
megvásárolt. Mindig fontos volt számára a 
helyi városi, polgári értékek megőrzése, ápo-
lása. Szakmai munkájához kötődik a „Pécs Vá-
ros Bora”, a „Magyar Sajtó Bora” és a „Magyar 
Hölgyek Bora” választás létrehozása. A térség 
turizmusának, borászatának és pezsgőgyár-
tásának népszerűsítésére borász és gasztronó-

mus kollégákkal 1994-ben létrehozták a Dom 
Perignon Követői Gasztronómiai és Pezsgőre-
ndet. 1994-98-ig tagja volt a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének. 
1998-ban a Szlovén Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség kongresszusán szakmai munkáját 
szövetségi diplomával jutalmazták. 2002-től 
8 éven át a Magyar Vendéglátók Ipartestüle-
tének elnökeként tevékenykedett társadalmi 
munkában. 2002-től 8 éven át szavazati jog-
gal rendelkező tagja volt az Országos Idegen-
forgalmi Bizottságnak.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Háber Tamás Magyar

Érdemrend Tisztikereszttel kitüntetett, Klauzál 
Gábor díjas gasztro-szakember részére
 a hazai és nemzetközi gasztronómiai 
értékek, hagyományok megőrzése és

fennmaradása érdekében tett erőfeszítései 
elismeréseként a Pro Communitate

Díjat adományozza.

HÁBER TAMÁS



Pro Communitate Díj 

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
(PTE KK) a koronavírus járvány ideje alatt a 
reguláris betegellátási feladatok mellett, 
humánerőforrás átcsoportosításával biz-
tosította a koronavírus fertőzéssel érintett 
betegek ellátásához szükséges mintavételi 
és diagnosztikai tevékenységet, valamint a 
sürgősségi, infektológiai és intenzív terápiás 
ellátást, továbbá a COVID oltások kivitelezé-
sét. A COVID-19 ellátásra kialakított sürgős-
ségi ambulancián közel 10 000 beteget lát-
tak el. Kórházi fekvőbeteg ellátást közel 8000 
beteg állapota indokolt, melyből csaknem 
1200 beteg intenzív ellátásban részesült. A 
COVID-19 vírus kimutatását célzó diagnosz-

tikai feladatokat a PTE Klinikai Központ több 
szervezeti egysége végezte összehangoltan, 
a dél-dunántúli térség ellátását is bizto-
sítva. A pandémia időszakában több mint 
700 000 PCR-vizsgálatot végeztek el a köz-
pont munkatársai. A PTE KK oltóhelyein 2020. 
december 31-től az oltási programban közel 
500 oltási napon több mint 250 000 oltás 
valósult meg.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése a Pécsi Tudományegyetem

Klinikai Központ munkatársai részére
 a COVID vírus elleni védekezés keretében

nyújtott áldozatos munkájuk elismeréseként 
a Pro Communitate Díjat

adományozza.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
KLINIKAI KÖZPONT



Pro Communitate Díj 

Wesztl László Pécsen született és mindig is 
itt élt. A munkát fiatalon az uránbányában 
kezdte, ahol közel 20 évig dolgozott. A ’90-
es évek elején nyugdíjazták, a vájár szakma 
rendkívüli módon megviselte. 1992-ben az 
ikonikus Áfium étteremben különböző ren-
dezvények és koncertek szervezésével fog-
lalkozott, ezek között volt jazz-, blues- tánc- 
és felolvasó est, bábelőadás és színházi 
produkció is. Az Áfium után a Blues Pub-ban, 
a Dantéban, a Jam Caféban, majd a Monte 
Cristoban folytatta munkáját. Mindezek mel-
lett hosszú időn keresztül érlelődött benne 
a gondolat, hogy egy olyan gyerektábort 
hozzon létre, mely a kincskeresést és a kéz-

művességet is magában foglalja. A nevéhez 
fűződik az 1990 óta működő, és napjainkban 
is az egyik legnépszerűbb pécsi gyermek-
tábor: az Indiántábor. Wesztl László, vagy 
ahogy sok pécsi ismeri: Öregmedve több 
mint 30 éve várja a gyerekeket Óbányán és 
Sasréten, életre szóló élményt nyújtva szá-
mukra.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Wesztl László részére

kiemelkedő közösségformáló és szervezői 
tevékenységéért a Pro Communitate

Díjat adományozza.

WESZTL LÁSZLÓ



Városháza Emlékérem 

Bagoly Attila 1960-ban született Pécsett. 
A középiskolát a Pollack Mihály Építőipari 
Szakközépiskola magasépítési szakán végez-
te. Érettségi után a Pollack Mihály Műszaki 
Főiskola Magasépítési Szakára nyert felvételt, 
ahol magasépítő üzemmérnöki diplomát 
szerzett. 1981-1984-ig a Baranya Megyei Tanácsi
Magas- és Mélyépítő Vállalatnál dolgozott 
művezetői, majd építésvezető-helyettesi be-
osztásban. 1984-től  Pécs Megyei Jogú Város
Tanács VB. Hivatala Műszaki Osztályán mű-
szaki ügyintézői állást vállalt, ahol építésügyi 
hatósági ügyintézéssel foglalkozott. Szakmai 
ismeretei fejlesztése céljából kiegészítő kép-
zés keretében a Budapesti Műszaki Egyetem 

Építészmérnöki Karán 1991-ben okleveles 
építészmérnöki diplomát szerezett. 1994-ben 
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Műszaki Osztályának vezetőjévé ne-
vezték ki. 2006-2009 között városi főépítész 
volt, ahol a városrendezés és a települési 
értékvédelem mellett a Pécs Európa Kultu-
rális Fővárosa 2010 programmal kapcsolatos 
szakmai feladatokat is végezte. Ezt követően 
a Hatósági Főosztály Műszaki Osztályának 
vezetője.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Bagoly Attila részére több

 évtizedes kiemelkedő színvonalú
 közszolgálati múltja, az építéshatósági 

területen végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként a Városháza
 Emlékérmet adományozza.

BAGOLY ATTILA



Városháza Emlékérem 

Fekete Valéria általános iskolai és középisko-
lai tanulmányit Budapesten végezte, utóbbit 
a budapesti Eötvös József Gimnáziumban. 
Diplomáját magyar-esztétika szakon szerezte 
1989-ben Pécsett, a Janus Pannonius Tudo-
mányegyetemen, majd 2015 és 2018 között 
PhD hallgató a Szegedi Tudományegyetem 
BTK Filozófia Doktori Iskolában. 1996-ban 
újságíró diplomát szerzett a Bálint György 
Újságíró Iskolában. 1999–2000 között a DEA 
UNIVERSITÉ NANTERRE-n folytatott tanulmányo-
kat. 1996-tól az Orpheusz Kiadónál szerkesztő, 
majd szabadfoglalkozású újságíró. 2010 és 
2015 között a Kikötő-Online Kulturális magazin 
főszerkesztője. 2015 januárjától a Pécsi Tudo-

mányegyetem Művészeti Kar Tervezőgrafika 
Tanszékén óraadó, majd 2017-től tanársegéd. 
A Pécsi Galéria Archívum Alapítvány kurató-
riumi tagja. 2019-től a Zsolnay Örökségkezelő 
Nonprofit Kft vizuális művészeti vezetője.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Fekete Valéria részére 

a művészeti, kulturális életben kifejtett 
tevékenységéért, meghatározó
szerepvállalásáért a Városháza 

Emlékérmet adományozza.

FEKETE VALÉRIA



Városháza Emlékérem 

Dr. Nagy Gábor nyugállományú orvosez-
redes, fél évszázada aktív radiológus, a 
szakma meghatározó alakja a térségben, 
hadtörténész. 1945-ben született Bajorföl-
dön, Neuburgban. Pécsett érettségizett a 
Széchenyi Gimnáziumban, majd a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen diplomázott. 
1970-től honvédségi radiológus. A katonai 
pálya befejezése után polgári úton folytatta 
az orvosi tevékenységet. A Honvéd Kórház-
ban dolgozott 2002-es nyugdíjazásáig, mint 
osztályvezető főorvos. 2000-ben jelent meg 
társaival közösen írt könyve Pécs-Baranya 
katonai egészségügyének története cím-
mel. Az elmúlt évek vírushelyzetében magas 

színvonalon, elkötelezetten végezte munká-
ját az Egyesített Egészségügyi Intézmények 
röntgenosztályának vezetőjeként. Nyugdíjas 
katonaként kiemelkedő szakmai tevékeny-
sége elismeréseként ezredessé léptették elő.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Dr. Nagy Gábor részére a

radiológia területén végzett több évtizedes, 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
a Városháza Emlékérmet adományozza.

DR. NAGY GÁBOR



Városháza Emlékérem 

Tóth Zsuzsanna a Janus Pannonius Gim-
názium és Szakközépiskola elvégzése után 
1996-ban főiskolai óvodapedagógusi dip-
lomát, majd 1999-ben vezető óvodapeda-
gógus szakirányú szakképzettséget szerzett 
Budapesten a Tanítóképző Főiskolán. 2003-
ban, majd 2005-ben tanulmányokat folyta-
tott óvodapedagógusok és tanítók részére 
szervezett roma etnikai kisebbségi feladatok, 
valamint fejlesztőpedagógia témakörben, 
Szekszárdon. 1984 és 2000 között a Pécsbá-
nyatelepi Óvoda óvodapedagógusa, 1996-tól 
tagóvoda-vezetője is. 2000 és 2011 között a 
Frankel Leó Utcai Óvoda tagóvoda-vezetője, 
2011-től a Keleti Városrészi Óvoda intézmény-

vezetője. 2014-ben pedagógus II. fokozatot, 
2015-ben mesterpedagógus minősítést szer-
zett. Munkája során kiemelt figyelmet fordít 
az intézményi innovációra. A gyermekek fej-
lődésének nyomon követése érdekében egy 
új „Fejlődési naplót” dolgozott ki módszertani 
segédanyag és szülőknek szóló képességfej-
lesztő játékgyűjtemény összeállításával. Köz-
nevelési szakértőként minősítési, tanfelügye-
leti feladatokat lát el.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése Tóth Zsuzsanna intézményvezető

részére, az óvodapedagógia területén 
végzett kimagasló tevékenysége 

elismeréseként a Városháza
 Emlékérmet adományozza.

TÓTH ZSUZSANNA



Városháza Emlékérem 

Vidákovics Szláven a Zágrábi Tudomány-
egyetem Színművészeti Akadémiáján sze-
rezte diplomáját 2001-ben. Már ezt meg-
előzően is rendszeres szereplője volt a Pécsi 
Egyetemi Színpad előadásainak. 2002-től 4 
éven át a Pécsi Horvát Színház Stúdiójának 
vezetője, majd 2008-2009 között a Pécsi 
Horvát Színház Művészeti Tanácsának ve-
zetője. 2009-től a Pécsi Nyári Színház és a 
Pécsi Horvát Színház igazgatója. 2013-ban 
megválasztották a Magyarországi Nem-
zetiségi Színházi Szövetség alelnökének. A 
Horvát- és a Nyári Színház vezetői tevé-
kenysége mellett 2000-től folyamatosan a 
Pécsi Nemzeti Színház színművésze, majd 

a 2021-es igazgatóváltáskor Lipics Zsolt-
tal, a későbbi ügyvezető igazgatóval közö-
sen pályázva a színház művészeti vezetője 
lett. A Pécsi Horvát Színház vezetőjeként 
elismert külföldi kapcsolatokat épített ki 
és ápol. Többek között Pécs testvérvárosa, 
Eszék kulturális életének olyan meghatá-
rozó képviselőivel, akik kiemelkedő szere-
pet töltenek be és nélkülözhetetlenek a két 
település közötti kultúraközvetítésben. Ezen 
felül Vidákovics Szláven a város színházi 
életének meghatározó alakja, számos em-
lékezetes alakítás és rendezés fűződik ne-
véhez.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat
 Közgyűlése Vidákovics Szláven részére
 a Pécsi Horvát Színház vezetőjeként Pécs 
kulturális és művészeti életében végzett

kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
a Városháza Emlékérmet adományozza.

VIDÁKOVICS SZLÁVEN



Abay Nemes Oszkár-díj – Pécs 
Város Sport Díja 

Konkoly Zsófia paralimpikon úszó 2002-ben 
született. Jelenleg a Pécsi Tudományegye-
tem hallgatója. A 2016-os riói paralimpi-
án tizennégy évesen szerzett bronzérmet 100 
méteres pillangóúszásban. Ugyanebben az 
évben Portugáliában az Európa-bajnoksá-
gon 400 méter gyorson, a 4×100-as gyor-
sváltóval és 100 méteres hátúszásban is 3. 
helyen végzett. Két év múlva, a dublini kon-
tinensviadalon 400 méteres gyorsúszásban 
bronzérmet szerzett. A 2017-ben megren-
dezett mexikóvárosi parasportolók úszó- és 
erőemelő-világbajnokságán 100 méteres 
hátúszásban bronzérmet nyert.  A 2021-es 
Európa-bajnokságon aranyérmes lett 200 

vegyes, 400 méter gyors és 100 méter pillan-
gó versenyszámokban. A koronavírus-jár-
vány miatt egy évvel elhalasztott, 2021 nya-
rán megrendezett tokiói paralimpián 100 
méteres pillangóúszásban új paralimpiai 
rekordot úszva szerzett aranyérmet, 400 
méteres gyorsúszásban és 200 méteres ve-
gyes úszásban pedig ezüstérmet. 2022 jú-
niusában a parasportolók számára rende-
zett portugáliai úszóvilágbajnokságon 200 
méteres vegyes úszásban és 100 méteres 
pillangóúszásban aranyérmet, 400 méteres 
gyorsúszásban ezüstérmet szerzett.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Konkoly Zsófia részére az

eddig elért példátlan hazai és nemzetközi 
sportsikereiért az Abay Nemes Oszkár-

díjat adományozza.

KONKOLY ZSÓFIA



Aidinger János-díj – Pécs Város 
Közszolgálati Díja 

Dr. Balej Emese Pécsett született, általános 
iskolai tanulmányait Szigetváron végezte, 
majd Pécsett a Nagy Lajos Gimnázium-
ban érettségizett. A Janus Pannonius Tu-
dományegyetem Állam és Jogtudományi 
Karán diplomázott 1983-ban. Az egyetem 
elvégzését követően a Városi Tanács VB 
Hivatala Igazgatási Osztályán gyámügyi 
előadóként kezdte meg közigazgatási pá-
lyafutását. 1986-tól Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Művelődési Osztá-
lyán, néhány év múlva -időközben a jogi 
szakvizsgát letéve - a Jegyzői Titkárságon 
lett jogtanácsos. 1996-ban felvételét kérte a 
Pécsi Ügyvédi Kamarába. Ügyvédként első-

sorban cégjogi ügyekkel és büntetőjoggal 
foglalkozott. 5 éves ügyvédi tevékenység 
után, 2001-től visszatért a polgármesteri hi-
vatal kötelékébe. A Vagyonhasznosító cso-
portnál foglalkozott ingatlanértékesítési és 
ingatlanhasznosítási ügyekkel, 2004-től a 
Szervezési és Jogi Főosztályon lett jogtaná-
csos, majd az ügyvédi törvény módosítását 
követően 2018-tól kamarai jogtanácsos.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Dr. Balej Emese részére Pécs

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában végzett kiemelkedő munkája 

elismeréseként az Aidinger János-díjat 
adományozza.

DR. BALEJ EMESE



Breuer Marcell-díj – Pécs Város 
Műszaki Díja 

Dr. Kondor Tamás okleveles építész, habil. 
egyetemi docens 2002-ben szerezte meg 
egyetemi diplomáját a Pécsi Tudomány-
egyetemen. 2007-ben doktorált, majd 2009-
ben habil. fokozatot szerzett. 17 éve oktat a 
PTE Műszaki és Informatikai Karán és előd-
intézményeiben, ahol 2010 és 2016 között 
az Építéskivitelezési Tanszék vezetője, majd 
2018-tól a kar általános és stratégiai dékán-
helyettese. Törzstagja és témavezetője a PTE 
Breuer Marcell Doktori Iskolájának. Köztestü-
leti tagja a Magyar Tudományos Akadémia 
Pécsi Akadémiai Bizottságának, elnökségi 
tagja a Magyar Építész Kamara Dél-dunán-
túli Építész kamarai tagozatának és aktív 

tagja Pécs Kreatív Ipari Klaszterének. Építész 
szakmai munkásságát az oktatói és doktori 
iskolai szerepvállalással és akadémiai tevé-
kenységével ötvözve törekszik a dél-dunán-
túli régió szakmai fejlődésének elősegítésé-
re és kutatási eredményeinek kiteljesítésére.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Dr. Kondor Tamás részére az

építészet, és oktatás területén végzett 
kiemelkedő tevékenységéért a Breuer

Marcell-díjat adományozza.

DR. KONDOR TAMÁS



Csikor Kálmán-díj – Pécs Város 
Közbiztonsági Díja 

Cseh László hosszú időn keresztül a Magyar 
Honvédség 42. Baranya Felderítő Zászló-
alj állományában, hivatásos katonaként 
dolgozott. Megbízható, precíz és példa-
mutató munkájával alakulata katonáinak 
példaképévé vált, és vezetői elismerését 
is rendszeresen kiérdemelte. A honvédség 
átalakulását követően más-más rendvé-
delmi területek felé orientálódva végezte 
munkáját, szolgálta városunk és a régió 
biztonságát. A hivatásos szolgálatának be-
fejezését követően a Polgárőrség munká-
jába kapcsolódott be polgárőrként, majd 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 
választotta meg a közgyűlés a megyei szer-

vezet elnökének. Pécs Megyei Jogú Város 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács 
tagjaként szakmai tudásával és tevőleges 
munkájával jelentősen hozzájárul városunk 
közbiztonságának folyamatos javításához. 
Aktívan részt vett a Pécs MJV Önkormány-
zatának több évre készített, Közbiztonsági 
és Bűnmegelőzési koncepciójának kidol-
gozásában. Mint a Polgárőrség vezető tiszt-
ségviselője sokat tett a polgárőrség tagja-
inak rendszeres közterületi jelenlétéért, ami 
pozitívan hatott a város közbiztonságára és 
a pécsiek biztonságérzetére.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Cseh László részére 

a közbiztonság javításának elkötelezett, 
áldozatos munkájáért a Csikor Kálmán-díjat

adományozza.

CSEH LÁSZLÓ



Csonka Ferenc-díj – Pécs Város
Ifjúsági Díja 

Horváth Milán már ötödikes korában az Apá-
czai Csere János Nevelési Központ 1. számú 
Általános Iskola szakkörén tanulta meg a 
programozás alapjait a Logo nyelv segít-
ségével. A további programozási nyelveket 
már autodidakta módon sajátította el in-
ternetes dokumentációk és videók segítsé-
gével. Az androidos okostelefonokra készült 
alkalmazásait Java programozási nyelven 
írta. A Babits Mihály Gimnázium tanulója, 
szabadidejében alkalmazásokat fejleszt. Az 
egyik legsikeresebb a Matinno elnevezésű 
matematikai gyakorló applikáció, valamint ő 
fejlesztette a Pécs City Tour nevű okostelefo-
nos városnéző alkalmazást is, amely kaland-

túra-szerűen vezeti végig a felhasználókat a 
város legfontosabb látnivalói között. Az app-
likáció egy szabadtéri szabadulószobához 
hasonlóan mozgatja a felhasználóit Pécs 
ikonikus látnivalói között, akiknek minden 
állomáson egy-egy feladványt kell megol-
daniuk. A Pécs City Tour jelenleg egy belvá-
rosi pályából áll, de a későbbiekben szeretne 
újabb pályákat létrehozni, új helyszínekkel, új 
témákkal és új rejtvényekkel, egyre több pé-
csi nevezetességet bemutatva.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Horváth Milán részére a Pécs

belvárosát bemutató Pécs City Tour 
alkalmazás megalkotásáért a Csonka

 Ferenc-díjat adományozza.

HORVÁTH MILÁN



Csorba Győző-díj – Pécs Város 
Közművelődési Díja 

Prucsiné Fűri Ildikó Pécsett született. A Művé-
szeti Szakközépiskola fuvola szakát végezte, 
majd a JPTE matematika - ének-zene tanár 
szakán szerzett diplomát 1990- ben. Néhány 
évig általános iskolában és zeneiskolában 
tanított, majd 1998-tól a Nevelők Háza Egye-
sület munkatársaként folytatta a tevékeny-
ségét, ahol jelenleg is dolgozik. Részt vett a 
Civil Közösségek Háza tartalmi koncepció-
jának, image-nek kialakításában, a befo-
gadó-segítő-fejlesztő attitűd intézményi 
integrációjában. 2000-től a Baranya Megyei 
Civil Szolgáltató Központ szakmai vezetője, 
szaktanácsadója. Hazai és EU-s projektme-
nedzserként is mindig a közösségek segíté-

se, fejlesztése a legfőbb célja. Mindemellett 
Ildikó a református kántor és hitoktatói vég-
zettséget is megszerezte, emellett közös-
ségfejlesztőként segíti a város öntevékeny 
közösségeit. 25 évig énekelt a Pécsi Kama-
rakórusban, jelenleg fuvolistaként az Ében 
Fafúvós Együttes tagja.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Prucsiné Füri Ildikó a Nevelők

Háza Egyesület munkatársa részére, 
a közösségfejlesztés területén ellátott
kiemelkedő tevékenységéért a Csorba 

Győző-díjat adományozza.

PRUCSINÉ FŰRI ILDIKÓ



Faluhelyi Ferenc-díj – Pécs Város 
Nemzetiségi Díja 

Várnai Anna 1966-ban született egy 8 gyer-
mekes szegény cigány család legfiatalabb 
gyermekeként. Fiatalon a vendéglátásban, 
a feldolgozóiparban, később a városüze-
meltetésnél és a kereskedelemben dolgo-
zott, majd saját vállalkozásában, a szolgál-
tatóiparban talált megélhetést. 2003-ban 
munkatársaival létrehozta a Színes Gyön-
gyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesületet, 
amely hangsúlyosan törekedett a roma nők 
helyzetének, életminőségének javítására, 
szakítva a már meghaladott hagyományos 
szociokulturális hagyományokkal. Az egye-
sület a roma nők közéleti szerepvállalását 
célzó, személyes készségeket és életminő-

séget fejlesztő programjainak szervezése 
révén méltán szerzett megbecsülést váro-
sunkban. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb 
programja az „Ízeken át a szívekhez – kóstol-
da” program keretében célul tűzte ki, hogy a 
cigány gasztronómia terjesztése mellett ér-
zékenyítse a társadalmat a cigányság prob-
lémáira. A sikert mutatja, hogy a program 
hazai kulturális rendezvényeken túl számos 
nemzetközi fesztiválra is meghívást kapott. 
Várnai Anna és az egyesület tevékenysé-
gét eddig is több rangos díjjal ismerték el, 
többek között az Amerikai Egyesült Államok 
nagykövetségének Aktív Állampolgárságért 
Díjával, valamint a PÉCS ÉKE díjával.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Várnai Anna részére 

a nemzetiségi élet területén kifejtett 
kiemelkedő szakmai tevékenységéért

 a Faluhelyi Ferenc-díjat adományozza.

VÁRNAI ANNA



Kalmár Rózsa-díj – Pécs Város
Humanitárius Díja 

A Pécsi Ukrán Önkormányzat 2019 októbe-
rében alakult. Fontosnak tartják saját tra-
dícióik, szokásaik ápolását, megőrzését, 
ünnepeik méltó megünneplését. Céljuk az 
ukrán hagyományok ápolása és a közös-
ség összefogása a fiatalok minél nagyobb 
arányú bevonásával. A rendezvényeken túl 
a nemzetiségi önkormányzat segíteni sze-
retné a Pécsett lakó ukrán nemzetiséghez 
tartozókat, tehetségek felkutatását és tá-
mogatását. Az ukrán nép lelkének mélysé-
ge tükröződik a gasztronómiában, dalok-
ban, táncokban és népviseletben, melyek 
hagyományait az önkormányzat közremű-
ködésével nemcsak az idősebb generáció 

őrzi meg, hanem a fiatalok is folytatják. Az 
Ukrán Önkormányzat vezetői a háború kez-
detétől folyamatosan tartják a kapcsola-
tot az Országos Ukrán Önkormányzattal, a 
segélyszervezetekkel, az ott maradt csalá-
dokkal és az ide érkezőkkel. Munkájuk mel-
lett minden erejükkel próbálnak segítséget 
nyújtani a bajbajutott menekülteknek.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése a Pécsi Ukrán Önkormányzat 

részére a Pécsett lakó ukrán nemzetiséghez 
tartozók támogatása kapcsán kifejtett áldozatos 

munkájukért a Kalmár Rózsa-díjat
 adományozza.

PÉCSI UKRÁN 
ÖNKORMÁNYZAT



Márk Tamás-díj – Pécs Város Fiatal 
Tehetsége Díj 

Wentzel Nóra a PTE TTK sportszervező szakos 
végzős hallgatója. A PEAC Pécs élvonalbeli 
kosárlabdacsapatának kiválósága, hatodik 
éve tagja az egyetemi egyesületnek. Sport-
tehetsége már korán megmutatkozott. Kor-
osztályos válogatott eredményei: U16 EB II. 
hely, U 17 EB 4. hely, VB 3. hely. Az U17-es és U18-
as válogatottnak meghatározó tagja volt 
az Európa- és Világbajnokságokon is. 2021-
ben a korosztályos EB helyett indított FIBA 
U20 Women’s European Challenger tornán 
búcsúzott az utánpótlás-válogatottságtól, 
ahol aranyérmet nyert a csapattal, amely-
nek egyik legjobbja volt. Bemutatkozhatott 
a felnőtt válogatottban is. Párhuzamosan 

több korosztályos válogatott csapatban 
helytállni rendkívül megterhelő, de Wentzel 
Nóra emellett iskolai kötelezettségeit sem 
hanyagolta el 2019-ben megkezdett egye-
temi tanulmányai során. A kosárlabdázás-
ban mutatott szorgalma, maximalizmusa 
és munkabírása a tanulásban is eredmény-
re vezetett, így méltán állítható példaként 
mindkét területen.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Wentzel Nóra részére a sport

területén elért kiváló eredményei
elismeréseként a Márk Tamás-díjat

adományozza.

WENTZEL NÓRA



Pécs Város Szociális Díja 

Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla tanulmá-
nyait követően a közigazgatásban, majd 
a Baranyai Megyei Gyermek-és Ifjúság-
védő Intézetben dolgozott. Több mint 10 
évig a pécsi Polgármesteri Hivatal mun-
katársa, szociális igazgatási szakterüle-
ten. 2000-től 2015-ig munkatársa, majd 
szakmai vezetője volt a Dél-Dunántúli Re-
gionális Forrásközpont nonprofit szociálpo-
litikai szervezetnek. Több tucat széles szak-
mai partnerségben megvalósított, humán 
fejlesztéseket célzó projektnek volt ötlet-
gazdája, megvalósítója. Jelenleg a Bara-
nya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 
munkatársa. 2000-től - kisebb megsza-

kításokkal- a PTE külső óraadója, 2013-tól 
címzetes egyetemi docens. Pályája elejétől 
több pécsi és megyei szociális/közösségi 
célú civil szervezet aktív tagja, és számos 
projekt megvalósításában vett részt.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Gyurok Ernőné Dr. Bódi Csilla 

részére a szociális igazgatási szakterületen 
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként 

Pécs Város Szociális Díját adományozza.

GYUROK ERNŐNÉ 
DR. BÓDI CSILLA



Rajczi Péter-díj – Pécs Város
Oktatási Díja 

Laurent Fleuret Daniel 1999-ben érkezett 
Magyarországra, mint friss diplomás törté-
nelem-földrajz szakos tanár. A PTE francia 
tanszékén adott órákat, majd 2002-  ben 
hat tanártársával együtt részt vett a Leőwey 
Klára Gimnázium magyar-francia két ta-
nítási nyelvű tagozatának alapításában, a 
pedagógiai program kidolgozásában. 2003 
és 2006 között a pécsi Alliance Française 
igazgatója volt. 2010-ben felvette a magyar 
állampolgárságot. Elvégezte a történelem 
tanár szakot, így 2012-ben magyar diplo-
mát is szerzett. 2012-ben vezetője lett a Pécsi 
Leőwey Klára Gimnázium magyar-francia 
két tanítási nyelvű tagozatának. Jellemző 

munkájára, hogy nemzetközi távlatokat nyit 
a diákok számára. Informálja őket a francia 
felsőoktatásba való bekerülés lehetőségei-
ről, segítséget nyújt a felvételi adminisztrá-
ciós eljárásában, s felkészíti a jelentkezőket 
francia egyetemi felvételi beszélgetésre. 
Fontos számára, hogy a tagozat kölcsönös 
jó kapcsolatot ápoljon a város frankofón kul-
turális és oktatási intézményeivel: az Allian-
ce Française-zel és a PTE francia tanszékével, 
ahol ő maga is óraadó.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése Laurent Fleuret Daniel részére
a magyar-francia kapcsolatok ápolásáért, 

kimagasló tanári munkájáért a Rajczi
Péter-díjat adományozza.

LAURENT FLEURET DANIEL



Várady Ferenc-díj – Pécs Város
Sajtó Díja 

Ungár Tamás 1953-ban, Szombathelyen 
született. Érettségi vizsga után Baján víz-
építő üzemmérnök diplomát szerezett, 
majd felvették a Színház és Filmművészeti 
Főiskola színházrendezői szakára. Miskol-
con és Békéscsabán négy évig dolgozott 
rendezőként, majd a Békés Megyei Népúj-
ságnál kapott munkát. 1988-tól 2016-ig a 
Népszabadság Dél-dunántúli tudósítója. 
2001-ben Táncsics-díjjal jutalmazták, há-
rom alkalommal megválasztották a hónap 
írásának egy-egy riportját, valamint Nép-
szabadság-díj, és „Pécs és a Baranya új-
ságírója” elismerés birtokosa. Az újságírás 
mellett 90-es években rendszeresen dol-

gozott tévéknek és a Pécsi Rádiónak, tizenöt 
éven át moderátora volt a Pécsi Értelmiségi 
Klub politikusokat megszólaltató fórumai-
nak. Négy komédiáját mutatták be a szín-
házak. 2017-ben nyugdíjba vonult, azóta 
több lapnak is ír riportokat. Legyakrabban 
a Népszavának, a Szabad Pécsnek, a 24.hu-
nak, a Jelennek és a Szabad Európának.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat
 Közgyűlése Ungár Tamás részére az

újságírás területén kifejtett kiemelkedő 
munkája elismeréseként a Várady 

Ferenc-díjat adományozza.

UNGÁR TAMÁS



Victor Vasarely-díj – Pécs Város 
Művészeti Díja 

Kertész Attila kinevezett és óraadó tanár-
ként 44 éve tanít a felsőoktatásban és 53 
éve a középfokú oktatásban. 39 évig vezette 
az ének-zene tagozatot a Janus Pannonius 
Gimnáziumban, majd a Kodály Zoltán Gim-
náziumban. Tanítványainak versenyered-
ményei és kórusainak kiemelkedő díjai alap-
ján járult hozzá Kodály Zoltánné 1982-ben, 
hogy 100. jubileumi születésnapján a pécsi 
középiskola, ahol tanított, felvehesse Ko-
dály Zoltán nevét. Szervező munkájának el-
ismeréseként 5 évig a Pécsi Zeneművészeti 
Főiskola igazgatóhelyettese volt. A 80-as 
évektől neveléstörténetet, neveléselméletet, 
didaktikát, zeneszociológiát tanított a Zene-

művészeti Főiskolán, utána 4 évig oktatott 
a Janus Pannonius Egyetem Bölcsészkarán 
a Neveléstudományi Intézetben is. Később 
a zenepedagógiára specializálódott. Cik-
kei az Ének-zene Tanítása, a Kodály Hírek, a 
Parlando, a Zeneszó folyóiratokban jelentek 
meg. Pécs-Baranya középiskolai ének-zene 
szakfelügyelőjeként dolgozott 17 évig, 1995-
től pedig országos ének-zenei szakértőként 
is felkérték. 2018-ban a Magyar Kodály Tár-
saság elnökének választották.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Kertész Attila részére a zenei

életben végzett meghatározó és kimagasló 
oktatói tevékenysége elismeréseként 
a Victor Vasarely-díjat adományozza.

KERTÉSZ ATTILA



Vilmos püspök-díj – Pécs Város
Tudományos Díja 

Kollár László 1955-ben született Kaposváron. 
1979-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett 
Veszprémben, majd kutatómunkáját tudo-
mányos ösztöndíjas gyakornokként kezdte. 
Egyetemi doktori disszertációjának meg-
védése után Zürichben dolgozott vendég-
kutatóként. Akadémiai doktori értekezését 
1996-ban védte meg, 1997-től meghívást 
kapott a PTE Szervetlen Kémiai Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanári pozíciójára. 
1998 és 2001 között a Természettudományi 
Kar dékáni tisztségét is betöltötte. 2016-ban 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja, majd 2022-ben rendes tagja lett. Tu-
dományos munkáját a homogén katalízis 

területén széles nemzetközi megbecsülés 
övezi, több mint 330 tudományos közle-
mény társszerzője, két idegennyelvű könyv 
szerkesztője, munkáira kapott független 
hivatkozások száma meghaladja a 4000-
et. Összesen 9 alapszabadalom fűződik a 
nevéhez a gyógyszerkémia és a növény-
védőszer-kémia területén. Számos rangos 
hazai díj és kitüntetés - Széchenyi profesz-
szori ösztöndíj, Oláh György díj, Fáy András 
díj, Akadémiai díj, Charles Simonyi Kutatói 
Ösztöndíj, Szent-Györgyi Albert díj,
Széchenyi díj - birtokosa.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Prof. Dr. Kollár László részére

a természettudományok területén végzett 
kiemelkedő munkája elismeréseként 
a Vilmos püspök-díjat adományozza.

KOLLÁR LÁSZLÓ



Zsolnay Vilmos-díj – Pécs Város 
Képző- és Iparművész Díja 

Kertészfi Ágnes Pécsett született. Középfokú 
tanulmányait a Pécsi Művészeti Gimnázium-
ban végezte, majd 1971-ben a Kőfaragó és 
Épületszobrászati Vállalatnál kőszobrász ok-
levelet szerzett. Diplomáját 1977-ben a Ma-
gyar Iparművészeti Főiskolán, Budapesten 
szerezte üveg szakon. 1977 és 1978 között ál-
talános iskolai rajztanár Budapesten, majd 
ezt követően 1978-tól 1991-ig a Pannonglas 
Ipari Rt-nél hőálló üvegedényeket tervezett. 
2000-ben került a Pécsi Tudományegyetem 
Pollack Mihály Műszaki Karra óraadó tanár-
nak, valamint iparművészeti gyakorlatveze-
tőnek.1982-től saját műhelyében építészeti 
és díszüvegeket készít. Az utóbbi évtizedek 

megújuló kortárs magyar üvegművésze-
tének markáns egyénisége, autonóm, ro-
gyasztott, csiszolt, festett tárgyak, és az 
építészetben alkalmazott üvegművészeti 
alkotások tervezőjeként vált elismert mű-
vésszé.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése Kertészfi Ágnes Ferenczy
Noémi-díjas üvegtervező iparművész 

részére a kortárs magyar üvegművészet
területén végzett kiemelkedő munkássága 

elismeréseként a Zsolnay Vilmos-díjat
adományozza.

KERTÉSZFI ÁGNES
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