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Határozat
Tárgy: Szerencs Város Közoktatásáért kitüntetés adományozása
Szerencs Város Képviselő-testülete a határidőre beérkezett kitüntetési javaslatokat
megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a 15/2008. (IX. 18.) számú rendeletével alapított
„Szerencs Város Közoktatásáért” kitüntetést
2 0 1 0-ben
Bodnár György pedagógusnak és
Nagy Józsefné bölcsődei gondozónőnek ítéli oda.
Indokolás:
Bodnár György a Bocskai István Gimnázium matematika-ábrázoló geometria szakos tanára.
Középiskolai tanulmányait Szerencsen végezte, majd a diploma megszerzése után visszatért
egykori gimnáziumába. Óráinak jelentős része differenciált óra, ennek köszönhető, hogy a
tehetséges tanulók a kötelező tanagyagon felül is jutnak ismeretekhez és a gyengébb
képességűeknek is van lehetőségük a gyakorlásra. Második éve vezet ábrázoló geometria
szakkört olyan végzős diákoknak, akik mérnöki, építészeti pályára készülnek. Diákjai szép
eredményeket érnek el a különböző megyei és országos versenyeken, többen az ő hatására
választják továbbtanulási tárgyként a matematikát. A gimnázium matematika-fizikainformatika munkaközösségének vezetője, első nagy feladata volt a fizika szaktanterem és
szertár kialakítása. Az intézmény népszerűsítése érdekében harmadik éve szervez kétfordulós
kistérségi matematika versenyt hatodikos és nyolcadikos diákoknak. 2008-ban a év tanárának
választotta a tantestület.
Nagy Józsefné a 30 éve működő Bölcsőde megnyitása óta aktív részese a szakmai munkának.
Már a Bölcsőde megnyitásának előkészítésében is részt vett, majd a magas szintű szakmai
hozzáértésével hozzájárult az intézmény stabil működéséhez, jó hírnevének megszerzéséhez.
Munkatársai előtt példakép, a szülők számára pedig olyan ember, akire nyugodt szívvel
bízhatják gyermekeiket. Munkáját a gyermekszeretet, a hivatástudat, a szorgalom és a
szerénység jellemzi. A felelősségteljes munka mellett részt vesz Szerencs város közösségi
életében is. A református egyház megbecsült presbitere és a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár szervezésében működő varrószakkör aktív tagja.
A kitüntetések átadására Szerencs Város Napján, ünnepélyes keretek között kerül sor.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetettet értesítse.
Határidő: 2010. április 20.
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