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Tárgy: „Szerencs Város Szellemi Alkotótevékenységéért” kitüntetés
adományozása
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és úgy dönt,
hogy a 31/2003. (XII. 23.) számú rendelete alapján a „Szerencs Város Szellemi
Alkotótevékenységéért” kitüntetést adományozza az alábbi személyeknek:
Zemlényi Zoltán, igazgató
Kulcsár Sándorné, igazgató
Sándor Zoltán, karnagy
Szabó Imréné, gyógyszerész
Kövesdi Jánosné, nyugalmazott tanító
Tamás Jánosné, gimnáziumi tanár
Indoklás:
Zemlényi Zoltán, a Bolyai János Tehetséggondozó, Informatika Tagozatos és Általános
Iskola igazgatója:
Pályafutását friss diplomásként Szerencsen kezdte. 1987-ben a szerencsi Bolyai János
Általános Iskola kinevezett igazgatója. Munkáját a gyermekközpontúság jellemzi, a
tehetséggondozás elkötelezett híve. Az intézmény szakmai irányításával dolgozta ki az iskola
pedagógiai programját, helyi nevelési tervét. Kezdeményezésére indult be a Debreceni
Egyetem Pszichológiai Tanszékének tehetségfejlesztő programja. Kollégái mindig
bizalommal fordulhatnak hozzá, szakmai továbbképzésüket támogatja. Jó kapcsolatot alakított
ki a szülőkkel, Nevelési Tanácsadóval, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, mert
mindennapi pedagógiai tevékenysége mellett előtérbe helyezi a problémás, hátrányos helyzetű
gyermekek nevelését, segítését. Becsületes, lelkiismeretes, pedagógiai munkáját 36 éven át
mint pedagógus, 18 éven keresztül mint igazgató végzi. A közösségért, közéleti
tevékenységéért többször is megbecsülésben részesítették.
Kulcsár Sándorné, a Rákóczi Zsigmond Általános, Kéttannyelvű és Művészeti
Alapiskola igazgatója:
1988 óta az intézmény vezetője. Vezetői tevékenysége alatt az új iskola kialakította, és a kor
kihívásainak megfelelően átalakította arculatát. Maximálisan segíti pedagógusai alkotó
kezdeményezéseit. Igyekszik megteremteni az újításokhoz szükséges anyagi, szellemi és
egyéb feltételeket. Támogatja, és inspirálja munkatársai szakmai továbbhaladását. Döntései
előkészítésében támaszkodik az iskolában működő szervezetek (közalkalmazotti tanács,
szakszervezet,
iskolaszék,
diákönkormányzat,
szülői
munkaközösség,
szakmai
munkaközösségek) véleményére és javaslataira. Nagy érdeme, hogy demokratikus vezetési
stílusával jó munkahelyi légkört teremtett. Nevelők, technikai dolgozók, diákok jól érzik
magukat az iskolában. Munkájára az alaposság, a felelősségérzet jellemző.

Sándor Zoltán, karnagy:
A Miskolci Zeneművészeti Főiskola tanára. Több mint 30 éve szoros szálak fűzik Szerencs
zenei életéhez. Reményi János tanár úr főiskolai tanítványaként korrepetitor munkálatokkal
kapcsolódott be a Hegyalja Pedagógus Kórus próbáiba. Elhivatott, igaz embert ismertek meg
személyében a kórustagok, akit rövid időn belül megszerettek. A kórus Sándor Zoltán
vezetésével magas szintű zenei hagyományokat ápol. Segítségével rangos külföldi énekkarok
látogattak Szerencsre és kényeztették a kórusmuzsikát kedvelő lakosokat. Ezen külföldi
kapcsolatoknak köszönhetően a kórus Európa 6 országában léphetett fel és a méltó módon
képviselte Szerencset, ezáltal öregbítve hírnevét.
A karnagy úr elkötelezte magát a szerencsi zenei élet iránt, és kezdettől fogva szívén viseli a
kórus sorsát. Törekszik a művészei színvonal megteremtése mellett egy örömteli, igazi
csapatot teremteni. Humánuma toleranciában, jótékonyságban mutatkozik meg. Bármikor
szívesen vesz részt olyan hangversenyeken, ahol az elesett, idős embereknek örömet
szerezhet. Szakmailag, nemzetközileg ismert és elismert. Méltó arra, hogy Szerencs város
megbecsülje, és kitüntetéssel ismertje el több évtizedes, a szerencsi kulturális életben végzett
munkásságát.
Szabó Imréné, gyógyszerész:
Egerben érettségizett, majd a SOTE Gyógyszerésztudományi Karán szerzett diplomát. A
debreceni Biogál kutatójaként szakgyógyszerészi képesítést szerezve szervezője, vezetője lett
az infúziós laboratóriumnak 1975-től annak megszűntéig. 1993-ban alapította az előzmények
nélküli Alba Gyógyszertárat, amely mellett 1998-tól szakrendeléseket, majd háziorvosi
rendelőt alakított ki, szintén önerőből, ezzel is nagyban hozzájárulva a város egészségügyi
ellátásához.
Kövesdi Jánosné, nyug. tanító:
Általános iskolai tanulmányait a szerencsi Állami Általános Leányiskolában végezte, majd a
Bocskai István Gimnáziumban érettségizett. Sikeres felvételi vizsga után a Sárospataki
Felsőfokú Tanítóképző Intézet hallgatója lett. A főiskola 5. félévétől a bekecsi általános
iskolában tanított mint képesítés nélküli nevelő. 1965-ben vette át tanítói oklevelét.
1968-tól rövid megszakítással a 2001-es nyugdíjba vonulásáig a szerencsi Hunyadi János,
majd a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában tanított. Generációk kerültek ki a keze alól.
A tanítás mellett kivette a részét a tanításon kívüli programokból is. Részt vett a szerencsi
Közoktatási Körzet munkájában mint munkaközösség-vezető. Versenyeken, különböző
vetélkedőket szervezett évről évre. „Az én gyakorlatom” című pedagógiai pályázaton
kollégáival együtt jutalomban (díszoklevélben) részesült. Sokat tett a kisiskolások egészséges
életmódjának kialakításáért, a természetvédelemmel, a környezetvédelemmel kapcsolatos
látásmód erősítéséért. Kezdő tanítók mindig számíthattak önzetlen tanácsaira, segítségére.
Volt tanítványainak pályáját különleges figyelemmel kíséri a mai napig. Nyugdíjba
vonulásáig folyamatosan bővítette tudását. 1997-ben angol nyelvtanfolyamon, 1998-ban
informatikai tanfolyamon vizsgázott sikeresen.
Erőfeszítéseinek eredményeként az alábbi kitüntetésben részesült: 1971: Dicsérő oklevél –
Ifjúsági mozgalom; 1987: Dicsérő oklevél – Ifjúsági mozgalom; 1988: Művelődési
Minisztérium dicséret – eredményes oktatói, nevelői munkáért; 1999: Rákóczi emlékplakett –
többéves kiemelkedő munka; 2001: Pedagógus Szolgálati Emlékérem – Oktatási
Minisztérium; 2001: Eötvös József Emlékérem, kitüntetés – a magyar közoktatásért, a
szakszervezeti tagság érdekében végzet lelkiismeretes és eredményes munka elismerésére.
Szerénysége, lelkiismeretes, példamutató munkavégzése, a közösségért végzett és iskolán
kívüli tevékenysége egy mindenki számára követendő pedagógusi életút példája.

Tamás Jánosné, gimnáziumi tanár:
1972-ben szerzett biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát a szegedi József Attila
Tudományegyetemen. 28 éve dolgozik a gimnáziumban, mindkét szakját lelkiismeretesen
tanítja. Diákjai évek óta sikeresen vesznek részt kémia, ill. biológia országos, megyei
versenyeken, és választják érettségi, felvételi tárgyuknak e két tantárgyat. Rendszeresen vesz
részt továbbképzéseken, és az ott szerzett ismereteit továbbadja tanítványainak. A biológiakémia munkaközösség vezetője, a gimnáziumi iskolaszék tagja.
A tanárnő nagy szerepet vállalt az egészséges életmódra nevelésben, az iskolai
kortársoktatásban. Alapító tagja az Egészséges Városért mozgalomnak. A közösség hasznos
tagja, munkatársai, a szülők és tanítványok egyaránt szeretik, tisztelik.
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.
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