Az Esztergomi Önkormányzat
47/2005. (XI. 9.) ör. rendelete a városi
kitüntetések adományozásáról
(Egységes szerkezetben a 85/2007. (XII.19.)*
és a 84/2008. (XII.18.)** ,
8/2009.(III.26.)***, 52/2010.(XII.22.)****,
4/2011.(II.23.)5* ör. rendeletekkel)

(1) Az „Esztergom Díszpolgára” cím adományozásának kihirdetése és a díj átadása a
Képviselı-testület március 15-ei és október
23-ai ünnepi ülésén, vagy a Képviselı-testület
döntése által kijelölt idıpontban történik. A
kitüntetettek felsorolását a 2. számú függelék
tartalmazza.5*

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a)
pontjában és 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a városért végzett kiemelkedı tevékenység elismeréseként a városi
kitüntetések adományozásáról a következı
rendeletet alkotja:

(2) A díszpolgár:
a) díszoklevelet kap, neve bejegyzésre
kerül az almanachba, és kitüntetetése
Esztergom Város Önkormányzatának
hivatalos honlapján közzétételre kerül;
ba) a cím adományozását megörökítı, díszes tokba helyezett diplomát,
bb) egyedi ajándéktárgyat kaphat, amenynyiben a költségvetési rendelet erre
fedezetet biztosít.****

I.

A díszpolgári címmel járó jogok

„Esztergom Díszpolgára”

4. §

1. §

(1) A díszpolgárt a Képviselı-testület nyilvános ülésein tanácskozási jog illeti meg, amely
magában foglalja, hogy az ülés napirendjére
vonatkozóan javaslatot tehet.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város lakossága nevében az
„Esztergom Díszpolgára” címmel kívánja kitüntetni és az ezzel járó jogokkal felruházni a
városért tevékenykedı legkiválóbbakat.

A cím adományozásának feltételei
2. §
(1) Az „Esztergom Díszpolgára” cím évente
két fınek adományozható.
(2) A javaslatokat a polgármester vagy a Képviselı-testület állandó bizottsága indoklással
együtt terjeszti a Képviselı-testület elé.5*
(3) A Képviselı-testület a cím odaítélésérıl
minısített többséggel dönt.

(2) A díszpolgárt a polgármester kinevezheti a
várost képviselı delegáció vezetıjének.
(3) A díszpolgár két személy részére belépést
biztosító tiszteletjegyre jogosult minden olyan
mővészeti, kulturális, sport stb. eseményre,
amelynek rendezıi Esztergom Város Önkormányzata vagy szervei, intézményei. A tiszteletjegy a díszpolgár özvegyét is megilleti.
(4) A díszpolgár halála esetén, ha hozzátartozói esztergomi temetıben kívánják eltemetni,
az Önkormányzat méltó sírhelyet és temetést
biztosít számára - amennyiben a költségvetési
rendelet erre fedezetet biztosít -, sírját emléksírhelyként tartja nyilván.****

II.
Az adományozás kihirdetése
„Pro Urbe Esztergom” kitüntetés
3. §
5. §

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Pro Urbe Esztergom" kitüntetés adományozásával kívánja elismerni a városért tevékenykedı kiválóságokat.

(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete „Az Esztergomi Közösségért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azon csoportok, közösségek tevékenységét, amelyek kiemelkedı eredményeket
értek el.

A kitüntetés adományozásának feltételei

(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Polgármestere terjeszti a Képviselı-testület
elé.

6. §
(1) A „Pro Urbe Esztergom” kitüntetés évente
négy személynek adományozható.
(2) A javaslatokat a polgármester vagy a Képviselı-testület állandó bizottsága indoklással
együtt terjeszti a Képviselı-testület elé.5*
(3) A Képviselı-testület a cím odaítélésérıl
minısített többséggel dönt.

(3) A Képviselı-testület a díj odaítélésérıl
minısített többséggel dönt.
(4) A kitüntetés átadásának idıpontja minden
év január 1-jét követı elsı szombat.**
(5) A közösségi kitüntetéssel:
a) oklevél jár;
ba) emlékérem,
bb) egyedi ajándéktárgy járhat, amennyiben a költségvetési rendelet erre fedezetet
biztosít.

Az adományozás kihirdetése
7. §
(1) A „Pro Urbe Esztergom” kitüntetés adományozásának kihirdetése és a díj átadása a
Képviselı-testület augusztus 15-ei ünnepi ülésen történik. A kitüntetettek felsorolását a 2.
számú függelék tartalmazza.

(6) A díjazottaknak adományozható emlékérem 40 mm-es bronz érme, melyen Esztergom Város címere található, a másik oldalon
a díj neve és az évszám.
(7) Az adható egyedi ajándéktárgy egy ezüst
kitőzı, rajta Esztergom Város vésett címere és
„Az Esztergomi Közösségért” felirat évszámmal.****

(2) A „Pro Urbe Esztergom” díjjal kitüntetett:
IV.
a) díszoklevelet kap, és kitüntetetése Esztergom Város Önkormányzatának hivatalos honlapján közzétételre kerül;
b) férfiak ezüst zsebórát, hölgyek ezüst
karórát kaphatnak - amennyiben a
költségvetési rendelet erre fedezetet
biztosít -, Esztergom Város vésett címerével****
III.

Szakmai kitüntetések
9. §
Esztergom életének egyes szakmai területeiért, a város lelki, anyagi felemeléséért végzett
kiemelkedı munka elismerésére szakmai díjakat alapít, melyeket a 2. számú mellékletben
felsorolt személyekrıl nevez el.

Közösségi kitüntetés
A díj adományozásának feltételei
„Az Esztergomi Közösségért”
10. §
8. §

(1) Szakmai kitüntetés évente adományozható, a kitüntetések száma elismerésenként változó.***
(2) Az elıterjesztés tartalmazza a díjra méltónak tartott személy adatait, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.
(3) A Képviselı-testület a díj odaítélésérıl
minısített többséggel dönt.

Az adományozás kihirdetése
11. §
(1) Az egyes szakmai kitüntetések átadására a
kitüntetettek személyérıl való döntést követı
Képviselı-testületi ülésen kerül sor.***

(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete Babits Mihály-díj „Esztergom Kultúrájáért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét,
akik Esztergom kulturális életében kiemelkedı munkát végeztek.
(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális és Sport Bizottsága, valamint Kisebbségi
Bizottsága közösen terjeszti a Képviselıtestület elé.*
(3) Hatályát vesztette***
(4) Az egyedi ajándéktárgy ezüst toll, rajta
Esztergom Város címere, illetve vésett „Babits Mihály-díj” felirat évszámmal.

(2) A szakmai díjazottak***
a) díszoklevelet kapnak, és kitüntetésük
Esztergom Város Önkormányzatának
hivatalos honlapján közzétételre kerül;***
ba) emlékérmet,***
bb) szakmai területenként eltérı rendjelet
és ***
bc) egyedi ajándéktárgyat kaphatnak.***
(3) Az emlékérem kör alakú ezüst, átmérıje
60 mm. Az emlékérem elılapján az IsterGranum Oroszlán látható. Hátoldalára a díj
megnevezését, a díjazott nevét, illetve az
adományozás évszámát kell bevésetni.
(4) A rendjel kitüntetésenként eltérı szimbólumot ábrázoló tőzzománc kitőzıbıl és színes
szalagból áll.
(5) Az egyedi ajándéktárgy elismerésenként
eltérı.
(6) A díjazottnak adományozott rendjelet a 3.
számú melléklet tartalmazza.

Babits Mihály-díj
„Esztergom Kultúrájáért”
12. §

Korányi József-díj
„Esztergom Sportjáért”
13. §
(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét, akik
Esztergom sportélete terén kiemelkedı eredményeket értek el.
(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális és Sport Bizottsága terjeszti a Képviselıtestület elé.*
(3) Hatályát vesztette***
(4) Az egyedi ajándéktárgy ezüst pecsétgyőrő,
rajta Esztergom Város címere, oldalán vésett
„Korányi József-díj” felirat évszámmal.

Majer István-díj az
„Esztergomi Nevelésért”
14. §
(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete Majer István-díj az „Esz-

tergomi Nevelésért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét,
akik az oktatás, nevelés terén kiemelkedı
munkát végeztek.
(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Önkormányzata Képviselı-testületének Oktatási és Ifjúsági Bizottsága terjeszti a Képviselı-testület elé.

az Ister – Granum Eurorégió, valamint a határon túli magyarság ügyében és az európai integráció elısegítésében kiemelkedı érdemeket
szereztek.
(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális és Sport Bizottsága terjeszti a Képviselıtestület elé.*

(3) hatályát vesztette***

(3) Hatályát vesztette***

(4) Az egyedi ajándéktárgy ezüst toll, rajta
Esztergom Város vésett címere, illetve vésett
„Majer István-díj” felirat évszámmal.

(4) Az egyedi ajándéktárgy ezüst pecsétgyőrő,
rajta Esztergom Város vésett címere, oldalán
vésett „Boldog Gizella-díj” felirat évszámmal.

Dr. Jócsik Lajos-díj
„Esztergom Tiszta, Zöld Környezetéért”

Boldog Özséb-díj
„Esztergom Hitéletéért”

15. §

17. §

(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete Dr. Jócsik Lajos - díj
„Esztergom Tiszta, Zöld Környezetéért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni
azok tevékenységét, akik Esztergomban jeleskedtek a környezetvédelem, környezettudatosság ismertetése, a környezeti problémák megoldása terén.

(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete a Boldog Özséb-díj „Esztergom Hitéletéért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét, akik
Esztergomban erkölcsiségük, vallási szemléletük kapcsán követendı emberi példaként szolgálhatnak.

(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Önkormányzata Képviselı-testületének Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottsága terjeszti a Képviselı-testület elé.

(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális és Sport Bizottsága terjeszti a Képviselıtestület elé.*
(3) Hatályát vesztette***

(3) Hatályát vesztette***
(4) Az egyedi ajándéktárgy ezüst pecsétgyőrő,
rajta Esztergom Város vésett címere, oldalán
vésett „ Dr. Jócsik Lajos-díj” felirat évszámmal.

(4) Az egyedi ajándéktárgy ezüst rózsafüzér
vagy ezüst pecsétgyőrő, rajta Esztergom Város vésett címere, oldalán vésett „Boldog
Özséb-díj” felirat évszámmal.

Boldog Gizella-díj
„Esztergom Testvér-kapcsolataiért”

Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomiak
Gyógyításért”

16. §

18. §

(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete Boldog Gizella-díj „Esztergom Testvér-kapcsolataiért” kitüntetés
adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét, akik a testvérvárosi kapcsolatok,

(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete Dr. Gönczy Béla-díj az
„Esztergomi Gyógyításért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét, akik a város lakosságának egészségvé-

delme és gyógyítása érdekében kiemelkedı,
áldozatkész és felelısségteljes tevékenységet
végeznek.
(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Önkormányzata Képviselı-testületének Közjóléti Bizottsága terjeszti a Képviselı-testület
elé.*

(4) Az egyedi ajándéktárgy ezüst pecsétgyőrő,
rajta Esztergom Város vésett címere, oldalán
vésett „Dr. Bády István-díj” felirat évszámmal.
Einczinger Ferenc-díj
„Esztergom Gyarapodásáért”
20. §

(3) A kitüntetés kétévente egy alkalommal,
egy fı Esztergom városban praktizáló orvosnak ítélhetı oda vagy megosztva is adományozható.
(4) Hatályát vesztette***
(5) Hatályát vesztette***
(6) A díjhoz 120 mm átmérıjő bronz emlékérem jár, melynek elılapján Dr. Gönczy Béla
portréja látható, körülötte „Vaszary Kolos
Kórház, Esztergom Dr. Gönczy Béla” felirattal, hátoldalán koszorú mintájú körmotívum,
benne a kórház stilizált képe, a díjazott neve,
illetve a díjazás éve.

(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete Einczinger Ferenc-díj
„Esztergom Gyarapodásáért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét, akik Esztergom gazdasági fejlesztése terén kiemelkedı munkát végeztek, és e
munka kedvezı hatással volt a város és térsége pénzügyi gyarapodására.
(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottsága terjeszti a Képviselı-testület elé.*
(3) Hatályát vesztette***

(7) Az egyedi ajándéktárgy ezüst pecsétgyőrő,
rajta Esztergom Város vésett címere, oldalán
vésett „Dr. Gönczy Béla-díj” felirat évszámmal.

(4) Az egyedi ajándéktárgy ezüst pecsétgyőrő,
rajta Esztergom Város vésett címere, oldalán
vésett „Einczinger Ferenc - díj” felirat évszámmal.

Dr. Bády István-díj
„Esztergom Szépítéséért”

Szabó Erna-díj
„Esztergom Rászorulóinak Megsegítéséért”

19. §

21. §

(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete Dr. Bády István-díj „Esztergom Szépítéséért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét,
akik a város környezetének fejlesztése terén
kiemelkedı munkát végeztek.

(1) Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete Szabó Erna-díj „Esztergom Rászorulóinak Megsegítéséért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azok
tevékenységét, akik Esztergomban jelentısen
hozzájárultak a rászorultak életkörülményeinek, életfeltételeinek javításához.

(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Önkormányzata Képviselı-testületének Városfejlesztési Bizottsága terjeszti a Képviselıtestület elé.

(2) A kitüntetési javaslatot Esztergom Város
Önkormányzata Képviselı-testületének Közjóléti Bizottsága terjeszti a Képviselı-testület
elé.*

(3) Hatályát vesztette***
(3) Hatályát vesztette***

(4) Az egyedi ajándéktárgy ezüst pecsétgyőrő,
rajta Esztergom Város vésett címere, oldalán
vésett „Szabó Erna-díj” felirat évszámmal.

Záró rendelkezések
22. §
(1)
E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejőleg az
1/1978. (VII. 1.), a 27/1991. (XI. 14.), a
9/1994.(III.3.),
a
11/1999.(II.18.),
a
8/2000.(VI.1.), a 12/2000. (VI. 26.), a
7/2003.(II.20.), a 8/2003.(II.20.), valamint a
12/2003.(III.7.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Esztergom, 2005. november 2.

Meggyes Tamás
polgármester

Dr. Szolnoki Imre
aljegyzı

A rendeletet 2005. november 9. napján kihirdettem:

Dr. Szolnoki Imre
aljegyzı

* 85/2007. (XII.19.) rendelettel módosítva
** 84/2008. (XII.18.) rendelettel módosítva
*** 8/2009.(III.26.) rendelettel módosítva
**** 52/2010.(XII.22.) rendelettel módosítva
5* 4/2011.(II.23.) rendelettel módosítva

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének
a városi kitüntetések adományozásáról szóló
47/2005. (XI.9.) ör. rendeletének 1. sz. melléklete

A szakmai kitüntetések évente adományozható száma
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Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének
a városi kitüntetések adományozásáról szóló
47/2005. (XI.9.) ör. rendeletének 2. sz. melléklete

A szakmai kitüntetések névadóinak életrajza

Babits Mihály (1883-1941) Szekszárdon született, erısen vallásos értelmiségi család gyermekeként. Tanulmányait Pesten és Pécsett végezte. 1900-tól kezdett verseket írni, ekkor azonban még
nem gondolt nyilvánosságra. Budapesten latin-magyar szakon szerzett tanári diplomát. Baján, Szekszárdon, Fogarason, Újpesten és Budapesten tanított. Elsı mőveivel a Holnap címő antológiában jelent meg (1908). 1909-ben jelenik meg elsı kötete (Levelek Iris koszorújából). 1911 folyamán jelent meg második kötete (Herceg, hátha megjön a tél is). 1911-tıl az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban kezdett dolgozni. 1912-ben kezdte a Dante-fordítást. Egy verse ürügyén (Játszottam a
kezével) hazafiatlansággal vádolták, fegyelmi indult ellene, elvesztette tanári állását, nyugdíjaztatta
magát. 1916-ban megjelent harmadik verseskötete, a Recitativ. A Nyugat fımunkatársa volt, majd
1919-ben egyetemi tanár. Az ellenforradalom után megfosztották ettıl az állásától is. 1921 folyamán összeházasodott Tanner Ilonával. 1933-ban írta utolsó regényét, Elza pilóta, vagy a tökéletes
társadalom címmel. Babits Mihály lett annak az alapítványnak a kuratóriumi elnöke, melyet az
1927-ben elhunyt Baumgarten Ferenc hozott létre a rossz sorsú költık számára. 1929-tıl fıszerkesztıje lett a Nyugatnak. Lírájában egyre jobban látszott az egyre pesszimistább világszemlélete,
amelyet csak fokozott, hogy gégerákot kapott. 1938-ban gégemetszést hajtottak végre rajta. Miután
nem tudott beszélni, beszélgetı füzetén keresztül érintkezett a külvilággal. Az erkölcsi felháborodás, a humánum féltése fordította szembe a fasizmussal. 1934-ben jelent meg Az európai irodalom
története címő mőve. 1938-ban írta a Jónás könyvét, majd 1939-ben a Jónás imáját. 1941-ben érte a
halál. Esztergomi kötıdése 1924-ben indult az Elı-hegyen lévı ház megvásárlásával. Ezt követıen
a költı itt töltötte nyarait, itt fogadta barátait, a Nyugat munkatársait, melyet az épület aláírásokkal
borított fala igazol. Barátságot kötött Einczinger Ferenccel, akin keresztül meghatározó szerepet töltött be a kor esztergomi kulturális életében. Nem csak azért kötıdik a városhoz, mert számos mőve
itt született vagy tartalmában kötıdik Esztergomhoz, hanem mert egy sajátos szemléletmódot, életfilozófiát képviselt és adott át azoknak, akikkel kapcsolatba került.
Korányi József (1825-1895) Esztergomban született, a tanítóképzı tanára és uszodatulajdonos volt.
Harcolt a szabadságharc alatt. Képesített tornatanítóként az Esztergomi Reáliskolában, az Esztergom Városi Reáltanodában, a gimnáziumban és 1895-ig a tanítóképzı oktatójaként is tevékenykedett. Több, mint három évtizeden keresztül tartotta fenn és mőködtette az esztergomi úszóiskolát.
Generációkat oktatott úszásra, szervezte a helyi sportéletet a vívás, torna, atlétika, korcsolyázás terén.
Majer István (1813–1893) Mocsonokon született, 1834-ig bölcseleti és teológiai tanulmányokat
folytatott Nagyszombaton, ahol négy társával együtt magyar nyelvgyakorló egyesületet alapított.
1836-ban szentelték pappá, egyházi, pedagógiai, népszerősítı íróként, grafikusként ismert. 1836-

ban Muzslán és Esztergomban volt káplán. 1842-ben az esztergomi érseki tanítóképzı intézeti tanára volt, 1849 – 51-ben pedagógiát tanított a Magyar Királyi Tudományegyetemen Pesten. 1857-ben
kürti plébánossá nevezték ki, 1866-ban esztergomi kanonok, majd címzetes apáttá és pápai prelátussá nevezték ki. İ alapította az elsı pesti bölcsıdét. 1885-tıl a fırendiház tagja volt, 1889-ben káptalani nagyprépost, 1891-ben káptalani helytartó lett. Számos rézmetszetet készített, népdalokat, tájszavakat, szójárásokat győjtött. Pedagógiai munkássága kiemelkedı. Nevéhez köthetı: Népneveléstan (Buda, 1844); Színdarabok az ifjúság számára (Pest, 1846); Mesterképzı intézeti növendékek
számára (1847); Egészségtan a nép számára (Esztergom, 1847); A magyar képezdék reformja (Esztergom, 1848); Népszerő egyházi beszédek (I – II., Pest, 1849 – 51); Vezérkönyv az állat- növényés ásványtan oktatásában (1853); Milyen legyen a néptanoda? (Udvard, 1858)
Jócsik Lajos (1910–1980) Érsekújváron született, gimnáziumi évei alatt részt vett a „regısútnak”
nevezett elsı falukutatásokban. Egyetemi tanulmányokat végzett Párizsban és Prágában. Íróként,
közgazdászként és publicistaként egyaránt ismert és elismert a tevékenysége. Tanulmányokat publikált a „Korunkban”, a prágai rádió szerkesztıjeként dolgozott, közben a „Magyar Újságban” szerkesztette a „történelem sodrában” címő rovatot. A bécsi döntés után (1938) letartóztatták, rendıri
felügyelet alá helyezték. Egy nemzedék élete húsz éves kisebbségben (1939) c. mővét Babits Mihály Baumgarten-díjra javasolta. 1940-1942 között a Kelet Népe, majd a Kis Újság szerkesztıjeként
tevékenykedett. 1945-tıl 1948-ig országgyőlési képviselı, a Nemzeti Parasztpárt budapesti titkára,
1946-47-ben szövetkezetügyi államtitkár, 1947-48-ban a csehszlovákiai magyarok áttelepítésének
kormánybiztosa. Késıbb egy Rákosi Mátyással folytatott vita után minden politikai-közéleti rangjáról lemondott. 1949-tıl vállalati igazgató volt, majd 1956-tól fımérnökként dolgozott a Fıvárosi
Talajerıgazdálkodási Vállalatnál. Regényei és tudományos mővei egyaránt ismertek. Környezeti
problémákkal foglalkozó mővei közül ismert az Öngyilkos civilizáció (1971), illetve az Egy ország
a csillagon (1977).
Boldog Gizella (*980 körül-1059) a magyarok elsı koronás uralkodónıje volt. Gizella bajor hercegnı Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnı leánya volt. 996-ban eskették össze Istvánnal Scheyernben. Eredetileg kolostorba akart lépni, mikor Géza fejedelem fia számára megkérte
kezét, mégis beleegyezett a házasságba. Magyarországon erıs hitő hittérítı lett, közremőködött az
esztergomi zárda alapításában is.
István uralkodása idején neki kellett az ország templomait egyházi felszerelésekkel, miseruhákkal
ellátnia. Támogatta a szegényeket, segített a szükséget szenvedıknek. A vallásgyakorlat terén is
példaadó volt. Fiának, Imrének halála után mindinkább visszavonult, István halála után pedig már
csak Istennek élt. Élete során megpróbáltatások sorozatát szenvedte el, kezdetben a honvágy gyötörhette, késıbb gyermekei halálába kellett belenyugodnia, István halála után pedig az utódoktól
kellett elszenvednie a méltánytalanságokat. Bevételeit lényegesen csökkentették, fogságba vetették.
Gizella türelmesen viselte a sérelmeket. 48 év múltán visszatért hazájába, ahol Passauban belépett a
bencés nıvérek kolostorába, ahol két év múlva apátnı lett.
Egyes magyar történészek azt a fölfogást képviselik, hogy Gizella haláláig Magyarországon maradt,
és még 1050 elıtt, Veszprémben halt meg. İk kétségbe vonják passaui sírjának valódiságát is. A
történészek nagy része azonban, fıleg a németek, elfogadják, hogy élete végén a passaui kolostorban élt és ott is halt meg. Szerzetesnıi életérıl alig maradt feljegyzés.
Boldog Gizella kiemelkedı szerepet játszott a kereszténység magyarországi elterjesztésében, és az
állam nyugati keresztény körben történı elismerésében, az alakuló magyar állam külkapcsolataiban.
Esztergom Város Önkormányzata 2003-ban alapította a Boldog Gizella-díjat elismerésként azok
számára, akik a testvérvárosi kapcsolatok, valamint az európai integráció fejlesztése terén komoly
érdemeket szereztek, illetve tevékenységükkel Esztergom ismertségét növelték, kapcsolatait fejlesztették.
Boldog Özséb (1200 körül–1270. január 20.) Nevéhez főzıdik a magyar eredető szerzetesrend, a
pálosok alapítása és megszervezése, amely mind vallási, mind mővelıdésügyi téren igen jelentıs

szerepet játszott nemcsak hazánk, hanem a szomszédos népek kultúrájának történetében is. Esztergomban született és a Szent István által alapított káptalani iskolába járt. Pap lett, az esztergomi fıkáptalan tagjai közé iktatta. Jövedelmét a szegényeknek osztotta szét, olvasásnak, tanulásnak, írásnak szentelte magát. Följegyezték róla, hogy ,,egyetlen percet sem hagyott kihasználatlanul'': könyveket írt, és „a kánonjog tudományában kiválóan járatos volt''. A tatár pusztítás a fiatal kanonok lelkében komoly szemléletváltozást okozhatott, s még inkább a remeteség felé hajlíthatta. Miután négy
éven át kivette részét az újjáépítésbıl, lemondott a kanonokságról, javait szétosztotta a rászorulók
között, és Vancsai István érsek engedélyével 1246-ban Szántó közelében a sziklás rengetegbe vonult. A pilisi remete elsı ténykedése az volt, hogy hármas barlangja alatt, a forrás mellé letőzte a
szent keresztet. In Cruce salus, 'keresztben az üdvösség': ez volt a jelszava és meggyızıdése. Rómába megy, hogy szerzetalapításhoz a Szentszék jóváhagyását és megerısítését megszerezze. Sikerül megnyernie Aquinói Szent Tamás pártfogását IV. Orbán pápánál, aki jóváhagyja a rendet. Huszonnégy évet töltött Özséb a Pilisen, húsz éven át szervezte, irányította, kormányozta rendjét. Az
1256. évi esztergomi zsinaton mint tartományfınök vett részt. A zsinati jegyzıkönyvet is aláírta:
,,Eusebius prior prov. Ord. S. Pauli Primi Eremitae'' (Özséb, Elsı Remete Szent Pál rendjének provinciális perjele). Ebbıl a hivatalos elnevezésbıl rövidült le a rend népies neve: pálosok. Az 1250ben alapított Pilisszentkereszt után IV. Béla király átadta a pálosoknak pilisi vadászlakát a Szentlélek tiszteletére (Pilisszentlélek, 1263), a század végén pedig az utolsó Árpád-házi király, III. Endre
a Pilisszentlászlón alapított pálos rendházat (1290). Özséb Pilisszentkereszten halt meg, súlyos betegség után. Halálos ágyán a szabályok pontos megtartására, testvéri szeretetre és jó példaadásra
buzdította testvéreit. Az általa alapított templom sírboltjában temették el. A végleges egyházi jóváhagyást 1308-ban kapta meg a rend.
Dr. Gönczy Béla (1868-1933) Kassán született, 1892-ben szerzett orvosi diplomát Budapesten. Két
évvel késıbb mőtıi oklevelet, majd 1895-ben törvényszéki orvosi képesítést is szerzett. 1896-ban a
megyei fıorvos javaslatára kinevezték az esztergomi kórház igazgatói posztjára. Fiatal kora és rövid
gyakorlati tapasztalata ellenére megállta a helyét a város támasztotta kihívásokkal szemben, sikeres
mőtétek sorozatával vívta ki a közvélemény és a kollégák elismerését. Tevékenysége kezdetétıl a
kórház technikai feltételeinek fejlesztését tőzte ki célul, a korábbiakhoz képest kedvezıbb feltételeket biztosított a sebészeti tevékenységnek, bıvítette és modernizálta a kórház gyógyszertárát. Elvégeztette a kórház épületének átalakítását, felújítását, így az a korábbi 45-50 ágyashoz viszonyítva
60-65 férıhelyesre bıvült.
Ezt követıen dr. Gönczy Béla az új közkórház építésének elérésére fordította energiáját. 1906-ban
a megye Orvosszövetségének elnöke lett. Az I. világháborút követıen haláláig a kórház fejlesztésén
és a betegellátás javításán fáradozott. Nevéhez főzıdött a Kolos Kórház felvirágoztatása. 1924-ben
egészségügyi fıtanácsosi címet kapott. 1933-ban vonult nyugdíjba, ugyanebben az évben elismerı
oklevelet kapott a kormányzótól. 1933 végén érte a halál.
Kétévente adományoz díjat Esztergom Város Önkormányzata. A 2000-ben alapított díj a helyi orvostársadalom megbecsülésére, az áldozatkész és felelısségteljes orvosi tevékenység elismerésére
szolgál.
Dr. Bády István (1913–1994) Esztergom – Szentgyörgymezın született. Pályafutását annak idején
a kórházban kezdte. 1936-os leszerelését követıen nehezen talált diplomásként munkát. Egy évig
ingyen dolgozott a kórházban, majd 1939-tıl helyettes gondnokként, 1939 ıszén a Városházára került fogalmazónak. 1946. július 17-tıl 1948. május 22-ig ı volt a város megbízott, 1948. május 22tıl 1950. július 6-ig pedig a kinevezett polgármestere. Bády István kisgazdaként lett polgármester,
posztjáról az ıt ért politikai támadások miatt mondott le. 1956-ban a kaotikus helyzet és a probléma
közvetlen megoldására megalakították a városban a Nemzeti Tanácsot, melynek egészen a feloszlatásáig dr. Bády István lett az elnöke. 1942-tıl 1947-ig az Olvasókör vezetıségi tagja volt. Bády István a legnehezebb idıkben volt a város polgármestere, helytállása példaértékő. Érdemeire tekintettel 1993-ban díszpolgárrá választották.

Einczinger Ferenc (1879-1950) Esztergomban született, iskoláit Budapesten végezte, majd az
Ipolysági Takarékpénztárnál helyezkedett el könyvelıként. 1904-tıl az Esztergomi Takarékpénztár
tisztviselıje lett, egészen 1945-ös nyugdíjba meneteléig számos banki pozíciót töltött be. Munkássága idején Európa-szerte gazdasági, pénzügyi válságok, forradalmak nehezítették meg a helytállást. Tehetsége, felkészültsége eredményei szaktekintéllyé emelték a bankszakmában. 1943-45 között érdemeinek elismeréseként ı lett az Esztergomi Takarékpénztár Rt. ügyvezetı igazgatója. Arra
törekedett, hogy növelje a Takarékpénztár pénzügyi tekintélyét, segítse az esztergomi polgárokat,
támogassa a város gazdasági fejlıdését, elımozdítsa a társadalmi, közhasznú, szociális és mővészi
fejlıdést.
Banki pályafutása mellett festészetet tanult, alkotásai ma fıképp esztergomi magángyőjteményekben találhatóak meg.
Szabó Olga (Erna nıvér) (1912-1982) Gyomaendrıdön született, tanári képesítést szerzett, majd
életét Isten szolgálatának szentelve belépett a rendbe. Oktatói és oktatásszervezıi munkáját Esztergomban kezdte. Erna fınöknı 1936-ban 2 éves betegápolói képzést adó iskolát indított be Esztergomban a Kolos Kórház orvosainak és néhány nıvér segítségével. A háború nagyban megnehezítette a képzés befejezését. Erna nıvér esztergomi tevékenysége idején különösen jó viszonyban állt a
betegként ápolt Babits Mihállyal, aki írásaiban meg is említette a nıvér nevét. Miután Erna nıvér
elkerült Esztergomból, továbbra is karitatív és oktatási tevékenységet végzett. A szerzetesrendek
feloszlatása miatt ellátás nélkül maradt idıs, beteg szerzetesekrıl, apácákról való gondoskodás érdekében jött létre 1950-ben a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat, melynek vezetıje mellé
került a késıbbiekben Erna nıvér.
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Az „Esztergom Díszpolgára” cím kitüntetettjei
Tit. Név
Dr. Bády István

Belánszky László
Dr. Csernohorszky Vilmos
Szalay Ferenc
Dr. Horváth Csaba
Dr. Leel-İssy Lóránt

Dr. Dékány Vilmos

Dr. Szállási Árpád

né- Homor Kálmán
hai
Besey László

Reima T. A. Luoto

Ágai Karola

Foglalkozás/Tevékenységi terület

Határozat

Adományozva
Jogász
202/1992.(XII.3 1993.
.)
március
15.
számviteli vezetı, a MÁV ny. taná- 161/1993.(IX.16 1993. okcsosa
.)
tóber 23.
orvos, szak- és közíró, a Neuburg161/1993.(IX.16 1993. okDonaui kórház osztályvezetı fıorvosa .)
tóber 23.
Tanár
178/1993.(IX.30 1993. ok.)
tóber 23.
közgazdász, vállalkozó
246/1994.(IX.29 1994. ok.)
tóber 23.
ideg- és elmegyógyász fıorvos, c.
249/1994.(IX.29 1994. okegyetemi tanár, az Esztergomi Balassa .)
tóber 23.
Bálint Társaság elnöke
esztergom-budapesti segédpüspök, ál- 32/1998.(II.5.) 1998.
talános helynök
március
15.
orvos, szak- és közíró
33/1998.(II.5.) 1998.
március
15.
kultúrmérnök, építészmérnök
52/21999.(II.18. 1999.
)
március
15.
nyugalmazott gyémántdiplomás kö- 68/2000.(II.17.) 2000.
zépiskolai tanár
március
15.
az Espoo-i Magyar Társaság elnöke 203/2000.(VI.22 2000. au.)
gusztus
15.
operaénekesnı, az Esztergomi
86/2003.(II.13.) 2003.
Szendrey-Karper László Nemzetközi
március
Gitárfesztivál kuratóriumának örökös
15.
elnöke

né- Szendrey-Karper László gitármővész, az Esztergomi Nemzet- 86/2003.(II.13.) 2003.
hai
közi Gitárfesztivál megalapítója
március
15.
nyugalmazott testnevelı tanár
86/2003.(II.13.) 2003.
Török József
március
15.
né- Kottra Dezsı
Agrármérnök
65/2004.(II.24.) 2004.
hai
március
15.
Dr. Kiss-Rigó László
püspök
65/2004.(II.24.) 2004.
március
15.
Suzuki Motor Corporation elnöke
140/2005.(II.22. 2005.
Osamu Suzuki
)
március
15.
Mrg. Ján Oravec
Párkány Város polgármestere
581/2005.(IX.15 2005. ok.)
tóber 23.

A „Pro Urbe Esztergom” cím kitüntetettjei
Tit Név
.
Baróti István

Foglalkozás/Tevékenységi terü- Határozat
Adomálet
nyozva
41/1993.(III.1 1993. már1.)
cius 15.
Dr. Prokopp Gyuláné Stengl
41/1993.(III.1 1993. már1.)
cius 15.
Mariann
41/1993.(III.1 1993. márKlinda Magdolna
1.)
cius 15.
41/1993.(III.1 1993. márVárosi Szimfonikus Zenekar
1.)
cius 15.
24/1994.(III.3. 1994. márBalassa Bálint Énekkar
)
cius 15.
24/1994.(III.3. 1994. márMonteverdi Kórus
)
cius 15.
24/1994.(III.3. 1994. márMucsi András
)
cius 15.
ny. tanár
250/1994.(IX. 1994. októBesey László
29.)
ber 23.
253/1994.(IX.
1994. októEsztergomi Art- Fotóstudió
29.)
ber 23.
ny. tanár
252/1994.(IX. 1994. októMezei Mihály
29.)
ber 23.
251/1994.(IX. 1994. októNagy Tibor
29.)
ber 23.
festımővész
34/1995.(III.2. 1995. márKollár György
)
cius 15.

34/1995.(III.2. 1995. már)
cius 15.
nyugdíjas alkalmazott
34/1995.(III.2. 1995. márSzávai Gyula
)
cius 15.
fotómővész
219/1995.
1995. októBalla András
(IX.21.)
ber 23.
Dr. Bense Imre
nyugalmazott orvos
219/1995.
1995. októ(IX.21.)
ber 23.
49/1996.
1996. mára Magyar Suzuki Rt. kollek(III.7.)
cius 15.
tívája
az AMP Európai, Közel-keleti és 49/1996.
1996. márPeter Glaser
Afrikai termelési alelnöke
(III.7.)
cius 15.
Dr. Parais Lajosné
1996. márnyugalmazott gyógypedagógusnak 52/1996.
(III.11.)
cius 15.
nyugalmazott testnevelı tanár
41/1997.
1997. márTörök József
(II.13.)
cius 15.
nyugalmazott magyar-latin szakos 34/1998.
1998. márCzérna Irma
középiskolai tanár
(II.15.)
cius 15.
az Esztergom Barátai Egyesület 34/1998.
1998. márIványi Pál
tiszteletbeli elnöke
(II.15.)
cius 15.
festımővész, nyugalmazott fıisko- 34/1998.
1998. márKaposi Endre
lai tanár
(II.15.)
cius 15.
Dr. Erdıs Mátyás
53/1999.
1999. már(II.18.)
cius 15.
Festımővész
69/2000.
2000. márAndráskó István
(II.17.)
cius 15.
Dr. Beer Miklós
volt plébános, az Érseki Papnevelı 69/2000.
2000. márIntézet rektora
(II.17.)
cius 15.
69/2000.
2000. márEsztergomi Várszínház kol(II.17.)
cius 15.
lektívája
Sportvezetı
69/2000.
2000. márRozgonyi Miklós
(II.17.)
cius 15.
a Vármúzeum igazgatója
204/ 2000.
2000. auHorváth Béla
(VI.22.)
gusztus 15.
Építészmérnök
204/ 2000.
2000. auKund Ferenc
(VI.22.)
gusztus 15.
Munkácsy díjas restaurátor, egye- 204/ 2000.
2000. auVarga Dezsı
temi tanár
(VI.22.)
gusztus 15.
P. Huszár Jeromos
filozófia doktor
57/2001. (II. 2001. már15.)
cius 15.
57/2001. (II. 2001. márOrszágos Mentıszolgálat
15.)
cius 15.
Esztergomi Szervezete
25/2002.
2002. márKeresztény Múzeum Kollek(II.14.)
cius 15.
tívája
Dr. Csordás Eörs
kanonok
25/2002.
2002. már(II.14.)
cius 15.
nyugalmazott középiskolai tanár 25/2002.
2002. márKékesi Tibor
(II.14.)
cius 15.
Dr. Wagenhoffer Vilmos
nyugalmazott tanár, iskolaigazgató 25/2002.
2002. már(II.14.)
cius 15.
Kollár István

fotómővész

87/2003.
2003. már(III.13.)
cius 15.
könyvtáros
87/2003.
2003. márKıszeghy Lajosné
(III.13.)
cius 15.
költı, tanszékvezetı fıiskolai ta- 87/2003.
2003. márTóth Sándor
nár
(III.13.)
cius 15.
Dr. Zámbori János
fıorvos
87/2003.
2003. már(III.13.)
cius 15.
tanár
61/2004.(II.19 2004. márPorubszky István
.)
cius 15.
tanár
61/2004.(II.19 2004. márNémeth Mária
.)
cius 15.
edzı
61/2004.(II.19 2004. márZrínyi Miklós
.)
cius 15.
61/2004.(II.19 2004. márPáli Szent Vincérıl Nevezett
.)
cius 15.
Szatmári Irgalmas Nıvérek
Magyarországi Tartományfınöksége
Horányi László

színmővész

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének
a városi kitüntetések adományozásáról szóló
47/2005. (XI.9.) ör. rendeletének 3. sz. függeléke

Általános forgatókönyv
a kitüntetés átadások lebonyolítására

A kitüntetés átadások programja szempontjából négy szervezési fázist különítünk el.
1. Elıkészítés
2. Lebonyolítás elıtti közvetlen szervezés
3. Lebonyolítás
4. Utólagos feladatok

Elıkészítés:
1. Bizottsági adatgyőjtés a potenciális díjazottakról, a város civil szervezıdéseitıl, illetve
egyéb forrásokból – majd a kitüntetési javaslat összeállítása, bizottsági megtárgyalása

Határidı: Adatgyőjtés megkezdése a díjátadás esedékességét megelızıen kb. két hónappal.
Felelıs: a szakbizottságok elnökei
2. Rendeletben meghatározott javaslattevık elıterjesztése a Képviselı-testület elé, a díjak odaítélése érdekében (határozathozatal elıkészítése)
Határidı: A díjátadás önkormányzati rendeletben szabályozott esedékességét megelızı havi
rendes képviselı-testületi ülésen, de legalább a díj átadásának esedékessége elıtt két-három
héttel.
Felelıs: a szakbizottságok elnökei és a jegyzı
3. Döntés a kitüntetettek személyérıl
Határidı: A díjátadást megelızıen legalább két-három héttel
Felelıs: Képviselı-testület

Lebonyolítás elıtti közvetlen szervezés:
1. Az önkormányzati rendeletben szereplı, kitüntetéshez kapcsolódó díjak megfelelı mennyiségben történı elıkészítése
a. Oklevelek elkészíttetése,
b. Emlékérmek, plakettek egyedi elemeinek vésetése,
c. Kitőzık megfelelı számban történı biztosítása,
d. Gondoskodás az esetleg szükséges egyedi ajándéktárgy beszerzésérıl,
e. Az esetleges pénzdíj rendelkezésre bocsátásának hivatali ügyintézése
2. Rendezvény idıpontjának meghatározása, gondoskodás a díjátadás helyszínérıl
3. Díjazottak kiértesítése (legkésıbb az eseményt megelızı két héttel)
4. Szükség esetén szállásfoglalás, gondoskodás a megérkezésrıl, hosszabb tartózkodás esetén
gondoskodás esetleges programról, illetve étkezésekrıl.
5. Meghívottak listájának összeállítása,
a. Vendégek
b. Sajtó
6. Végleges program összeállítása, részletes technikai forgatókönyv készítése (költségvetési
terv ismeretében)
7. Meghívók elkészítése és kiküldése (legkésıbb az eseményt megelızı két héttel)
8. Szükség esetén gondoskodás tolmácsról
9. Ellenırzés, további teendık tisztázása
10. Gondoskodás a program helyszínének elıkészítésérıl (szószék biztosítása, dekoráció készíttetése, hangosítás megrendelése (figyelemmel az esetleges tolmácsolásra)
1-10. pontok:
Határidı: Azonnal, folyamatosan a Képviselı-testület határozathozatala után
Felelıs: Jegyzı

Lebonyolítás:
1. Helyszínre történt megérkezést követıen a helyszín elıkészítettségének ellenırzése, esetleg
operatív intézkedések meghozatala (hiányosságok pótlása, szükséges kellékek meglétének
ellenırzése)
2. Közremőködés a vendégek és kitüntetettek érkezésénél (külföldrıl érkezı vendég esetében a
szálláshelyre történı megérkezésnél is)
a. A vendégek fogadása
b. Szükség esetén információ szolgáltatás
c. Ültetés

3. A technikai forgatókönyv és a díjátadás menetének egyeztetése a kitüntetettekkel
4. Végrehajtás és annak ellenırzése
a. a technikai forgatókönyv tartalmának végrehajtása pontról pontra,
b. operatív intézkedések meghozatala, ha elıre nem látható okból változtatni kell,
c. a vendég kérésének elutasítására csak akkor van lehetıség, ha az komoly nehézségekbe ütközik vagy biztonsági szempontból nagy kockázattal jár
5. Búcsúztatás (esetlegesen a megszálló vendégek szálláshelyre kísérése)
1-5. pontok:
Határidı: A rendezvény során
Felelıs: Jegyzı

Utólagos feladatok:
1. Számlák ellenırzése, kifizetése (számlatartalom ellenırzése, teljesítések igazolása)
2. Utókalkuláció (a rendezvény teljes költségvetési mérlegének elkészítése, összevetése az elıirányzattal)
3. Elszámolás az esetlegesen bérelt eszközökkel (pl.: tolmácskabin stb.)
4. Archiválás, nyilvántartás vezetése (a díjazottak rendeletben meghatározott módon, almanachba történı felvétele)
Határidı: A rendezvényt követıen
Felelıs: Jegyzı
5. Beszámoló készítése (a program megvalósításáról, tapasztalatairól)
Határidı: A rendezvényt követıen
Felelıs: Jegyzı

A lebonyolítás részletes menete,
illetve a program elemeinek sorrendje:

Technikai Forgatókönyv …… -díj átadásához
Idıpont: 200…………………. (nap pl: péntek) ……óra
Helyszín: Esztergom, ……………………………………
…… óra
…… óra
…… óra
…… óra
…… óra
…… óra
…… óra

Protokollos megérkezése a helyszínre, ellenırzés (minimum a rendezvény elıtt 60
perccel)
Halk aláfestı zene CD-rıl
A meghívottak, kitüntetettek érkezése (kb. 20-30 perccel az esedékes kezdés elıtt)
Érkezık fogadása, ültetése, a rendezvény forgatókönyvének ismertetése az érintettekkel
A magyar Himnusz (élıben vagy CD-rıl) – külföldi delegáció jelenléte esetén az adott
ország Himnusza (CD-rıl)
A kitüntetés adományozásáról szóló határozat ismertetése
Esztergom Város Polgármesterének/Alpolgármesterének rövid beszéde (3-5 perc)

…… óra
…… óra
…… óra
…… óra
…… óra
…… óra

Kitüntetések átadása (Esztergom díszpolgára cím adományozása esetén okiratok aláírása)
Esetleges köszönetnyilvánító válaszbeszéd
Adott esetben kulturális program (20-60 perc)
Szózat
Rövid idıtartamú állófogadás (20-30 perc)
Búcsúztatás (elıször a vendégek távoznak)

