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Határozat
Tárgy: „Pro Urbe Szerencs” kitüntetés odaítélése
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határidőre beérkezett kitüntetési
javaslatokat megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletével
alapított
„Pro Urbe Szerencs” kitüntetést
2 0 2 0 -ban
dr. Gaál Ernőnek ítéli oda.
Indokolás:
Dr. Gaál Ernő Szerencsen élő író, költő. Középiskolai tanulmányai után több felsőfokú
végzettséget szerzett. 1981 óta a város lakója. Munkahelye a Szerencsi Rendőrkapitányság
volt, ahol előbb nyomozói, bűnügyi osztályvezetői, igazgatásrendészeti osztályvezetői és
kapitányságvezető-helyettesi feladatokat látott el, de tanított a rendészeti szakközépiskolában
is. Írói, költői munkássága során számtalan verset, novellát, elbeszélés írt. Ezek különböző
antológiákban és sajtóorgánumokban láttak napvilágot. (Szerencsi Hírek, Koszorú, Délibáb,
Tiszahát stb.) Dr. Gaál Ernő 1996-2002 között a Hegyaljai Alkotók Társulásának az alelnöke
volt, a következő tíz évben pedig a civil szervezet vezetőjeként tevékenykedett. Regnálási ideje
alatt tizenkét antológiát adtak ki. ezek közül kiemelkedik a „Nyitott kapuk előtt” címet viselő
összeállítás. Ezt az alkotást nagyra értékelte és megköszönte Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke, Pálinkás József, az MTA elnöke, valamint Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházmegye püspöke. A Hegyaljai Alkotók Társulása több nagyszabású
rendezvényt tartott fennállásának különböző évfordulói alkalmából. Ezek közül kiemelkedik a
2001-ben tartott „Hat éve hatunk” kulturális találkozó, amely az általános vélekedés szerint
két nap erejéig Magyarország kulturális fővárosává tették Szerencset. Ennek is köszönhető,
hogy a Hegyaljai Alkotók Társulása 2003-ban megkapta a „Szerencs város
közművelődéséért” kitüntetést. A szervezet folyamatosan pályázatokat írt ki, a legjobbnak ítélt
irodalmi és képzőművészeti pályaműveket erkölcsi és tárgyi jutalomban részesítették.
A kitüntetések átadására Szerencs Város Napja rendezvénysorozat keretében, ünnepélyes
keretek között kerül sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetettet értesítse, az átadás
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.
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