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HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs Város Díszpolgára cím adományozása
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és úgy
dönt, hogy a „Szerencs Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásáról
szóló, 30/2003. (XII. 23.) számú rendelete alapján

„Szerencs Város Díszpolgára” címet adományozza

MARIA THERESE GANTENBEIN asszonynak,
Hesperingen város polgármesterének.
Indoklás:
Maria Therese Gantenbein, Hesperingen polgármestere
1997-től aktívan részt vett, mint Hesperingen Város testülete irányító bizottsága tagja a
testvérvárosi szerződés előkészítésében, a két város együttműködésének alakításában.
1999-től polgármesterként, elődje, a néhai Alphonse Theis munkáját folytatva
kiemelkedő feladatának tekintette, hogy a három város – Hesperingen, Malchin és
Szerencs – számára megnyílt Európa Uniós projekt végrehajtása problémamentesen,
mindhárom település vállalkozói javára lebonyolításra kerüljön. A projekt keretében,
valamint a testvérvárosi látogatások során a résztvevők programjának szervezésében
mindig arra törekedett, hogy a látogatók élményekben, hasznosítható tapasztalatokban
gazdagodva térjenek haza. Szerencs város tanulóifjúságának, diáksportolóinak
fogadását, velük való személyes találkozót fontosnak tartotta, tartja. Magyarországi
látogatásai során a város problémáit, fejlesztési elképzeléseit folyamatosan
figyelemmel kísérte, a megoldandó feladatokhoz anyagi támogatást szerzett városa
nevében. Segítségével fejeződött be a Középiskolai Kollégium új épületének
beruházása, a gimnázium új tantermeinek kialakítása. A szerencsi tanuszoda
megépítéséhez is jelentős támogatást eszközölt városunk részére. A város tanuló
ifjúsága nyelvi és sportbéli fejlődését segíti elő az évente rendszeresen megrendezésre
kerülő Alphonse Theis Kupa Diák Labdarúgó Torna részvételén való lehetőséggel,
illetve ifjúsági csoportok kölcsönös látogatásának megszervezésével. Hazánk Európai
Uniós Csatlakozásra való felkészítésében aktívan közreműködött, illetve működik,
közös rendezvények és projektek kidolgozásával.

A kitüntetés átadásának időpontja: 2004. április 20. Szerencs Város Napja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetés átadásának
előkészítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
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