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HATÁROZAT
Tárgy: „Szerencs Város Közösségépítő Tevékenységéért” kitüntetés
adományozása
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a
bizottságok véleményét szem előtt tartva úgy dönt, hogy a 31/2003. (XII. 23.) számú
rendelete alapján a „Szerencs Város Közösségépítő Tevékenységéért” kitüntetést
adományozza az alábbi személyeknek, csoportnak:
Puskás János, ÉMÁSZ kirendeltség-vezető
Vaszily Miklós, kertészet-vezető
Dr. Börzsönyi Józsefné, református lelkész
Vitányi Béla, gimnáziumi tanár
Bodnár Béla, aljegyző
Szerencs Városi Sportegyesület
Indoklás:
Puskás János, kirendeltség-vezető:
A szerencsi ÉMÁSZ kirendeltségét vezeti évek óta, ez alatt az idő alatt sokat tett Szerencs
város biztonságos villamos energia ellátása érdekében. Korszerűsítette a közvilágítást, az
energiatakarékos, jobb lámpatestek felszerelése most is folyamatban van. Az ő nevéhez
fűződik a városi díszkivilágítás és a karácsonyi világítás elkészíttetése.
Az elektromos hálózat kiépítése a városi érdekek figyelembevételével történt meg. Létrehozta
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Szerencsi Szervezetét, mely szaktanácsadással, szakmai
előadásokkal segítséget nyújt a településeknek és a környezetében levő üzemeknek,
vállalkozóknak és iskoláknak.
A Tokaj-hegyaljai Szövetség elnökségi tagjaként jelentős szerepet vállal az évenként
megrendezésre kerülő Hegyaljai Gazdanapok megszervezésében.
Vaszily Miklós, műszaki vezető:
A szerencsi Városüzemeltető Közhasznú Társaság műszak vezetője. Főiskolai végzettsége
szerint, kertészetszervező üzemmérnökként dolgozik több mint öt éve a társaságnál. Hatalmas
szerepe van Szerencs virágosításában, melybe nemcsak szakértelmét, hanem lelkét is
beleadja. Napi tevékenységét a város szeme előtt, a lakosság megelégedésére végzi, maga is
kiveszi részét a fizikai munkából. Javaslatára csatlakozott Szerencs az országos „Virágos
Városért Mozgalom”-hoz, melynek lelkes híve. A közösségépítésben kiemelkedő munkát
végzett a körzetében különböző, minden korosztályt érintő rendezvények szervezésével. Ezt a
gyakorlatot más területen is követésre méltónak találták. Munkatársai, választói szeretik,
tisztelik szerénységéért, segítőkész magatartásáért.

Dr. Börzsönyi Józsefné, református lelkész:
Az ondi református egyház megválasztott vezető lelkipásztora és a szerencsi református
egyház beosztott lelkésze. 5 gyermek édesanyja. 1976 óta él családjával Szerencsen.
Személyében igaz, a másikra odafigyelő embert ismerhettünk meg. Mindig és mindenkinek
segíteni kész, sugárzik belőle a szeretet, melyre különösen mostanában nagy szükségünk van.
A Hegyalja Pedagógus Kórusban közel 20 éve énekel. A történelmi hagyományokkal bíró
szerencsi református templom sok látogatót vonz. Az esetek túlnyomó részében ő végzi az
idegenvezetést, gazdag történelmi ismeretei átadását. Mint hitoktató, sok gyermek lelki
életének gazdagságát gyarapítja. Élete, szerénysége példamutató lehet nagyon sok ember
számára.
Vitányi Béla, gimnáziumi tanár:
1983-ban végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Hét éve dolgozik a Bocskai
István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában földrajz-testnevelés szakos
tanárként. Ez alatt a néhány év alatt sokat tett a gimnáziumi sportélet fellendítéséért, lelkesen
végzi munkáját. Sítáborokat, vízitúrákat szervez, Gulyás Lászlót segíti az iskolai
kosárlabdacsapat fellendítésében, a minél jobb helyezések elérésében. A rendészeti képzésben
részvevő tanulókat ő készíti fel a különböző haditornákra, versenyekre, jó helyezést szerezve
ezzel a diákoknak. A közösség hasznos tagja, munkatársai, a szülők és tanítványok egyaránt
szeretik, tisztelik.
Bodnár Béla, aljegyző:
Közigazgatási pályáját 1971-ben kezdte a Szerencsi Járási Hivatal Pénzügyi, Terv és
Munkaügyi Osztályán előadóként, adófelügyelőként. 1977-ben szakmai és emberi értékét
elismerve a Szerencsi Nagyközségi Közös Tanács VB. adócsoport-vezetőjévé, majd 1979-ben
a Nagyközségi Közös Tanács Ond társközség tanácsi kirendeltség vezetőjévé is kinevezték.
1984. január 1-től, Szerencs nagyközség várossá nyilvánítását követően adócsoport vezető.
Ekkor még a városnak szakmai irányítása, felügyelete volt a vonzáskörzetéhez tartozó
települések felé, melyet szakszerűen ellátott munkatársaival együtt.
1984. évben az Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervezői diplomát.
1990. január 1-től a Városi Tanács Titkárságának vezetője. Különösen nehéz időben került
ebbe a beosztásba, hiszen országgyűlési képviselő választásra került sor új politikai miliőben,
s ezt követte az önkormányzati választás. Szerencs mint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 11.
sz. országgyűlési egyéni képviselői választókerület székhelye, 37 település választási
munkáját szervezte, irányította – a városi jegyző alárendeltségében – jó szakmai, technikai
színvonalon.
1995. július 1-től pályázati kiírás alapján Szerencs Város aljegyzőjévé nevezte ki a képviselőtestület, az adott munkakörben vezeti a Polgármesteri Irodát. Feladata – a polgármesterrel és a
jegyzővel való egyeztetés és utasítások alapján – a hivatal szakmai működtetése.
Jól hasznosítja szervezőképességét a testületi, bizottsági ülések előkészítésében, a hozott
döntések végrehajtásában.
Jelentős segítséget nyújt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájához.
Szerencs Város Sportegyesületének elnökségi tagja.
Munkatársai tisztelik, hallgatnak a szavára, tekintélye van nem csak szűk munkahelyi körben,
hanem a városban, a városkörnyéki településeken is.

Szerencs Városi Sportegyesület:
Az egyesület 1993-ban alakult. Jelenleg tíz szakosztályt tömörít az alábbi sportágakban:
súlyemelés, birkózás, kosárlabda, labdarúgás, sakk, kézilabda, tenisz, asztalitenisz,
természetjárás, fogathajtás.
Az egyesület nagy érdeme, hogy sportolási lehetőséget biztosít minden korosztálynak,
komoly szerepet tölt be az ifjúság és a felnőtt lakosság szabadidejének hasznos eltöltésében.
Jelentős szerepe van a szerencsi sportélet szervezésében. A helyi lehetőségekhez képest
komoly sportsikereket érnek el a különböző szakosztályok versenyzői, pl. a birkózók,
súlyemelők, kosárlabdázók.
Több mint 600 egyesületi tagot tartanak nyilván, és ez a szám szerencsére folyamatosan
növekszik.
Gazdálkodásuk fegyelmezett, tartozásaik nincsenek.
Az egyesület munkáját Szerencs város képviselő-testülete többször elismerte már azzal, hogy
az egyes szakosztályok vezetőit városi kitüntetésben részesítette.
A szerencsi sportlétesítmények fejlődésével munkájuk még eredményesebbé válhat.
A kitüntetések átadásának időpontja: 2004. április 20. Szerencs Város Napja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetés átadásának előkészítése
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2004. április 20.
Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester
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