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Tárgy: „Szerencs Város Szellemi Alkotótevékenységéért” kitüntetés adományozása

Szerencs Város Képviselő-testülete  a kitüntetésre vonatkozó előterjesztést  megtárgyalta,  és
úgy dönt,  hogy a 31/2003. (XII.23.)  számú rendelete  alapján a „Szerencs Város Szellemi
Alkotótevékenységéért” kitüntetést adományozza az alábbi személyeknek: 

1. Jakab  Ferencné,  a  Körzeti  Nevelési  Tanácsadó  Pedagógiai  Szak-  és  Szakmai
Szolgáltató tagintézmény vezetője 

2. Magda Tiborné, nyugalmazott általános iskolai tanár 
3. Drizner Józsefné, gimnáziumi tanár
4. Dr. Fodor Edit, gyermekgyógyász főorvos 
5. Dr. Spak László, háziorvos 
6. Kosaras Ferenc, főmérnök

Indokolás 

Jakab Ferencné, a Körzeti Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató
tagintézmény  vezetője  –  Végzettségét  tekintve  gyógytornász,  oligofrén-pszichopedagógiai-
logopédiai szakos gyógypedagógiai tanár. 1975-ben került Szerencsre. Gyógypedagógusként
kezdte a pályáját és néhány év alatt sikerült tekintélyt szereznie a kisegítő iskolának. Ez idő
alatt  társadalmi munkában végezte  a szerencsi  gyermekek  gyógytorna ellátását.  1980-ban
megszervezte – 32 település bevonásával – a Szerencsi Járási Logopédiát, ahol 7 évig végzete
a  beszédjavítást.  1987-ben  szervezési  és  szakmai  tevékenységét  –  országos  szakmai
szervezetek  javaslatára – a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa  „Kiváló  Munkáért”
kitüntetéssel  ismerte  el.  1987-1997  között  fogyatékos  gyermekeket  tanított,  nevelt  s
tanítványaival  rendszeresen  és  eredményesen  részt  vett  különböző  megyei  és  regionális
versenyeken. Egy alkalommal országos második, máskor országos negyedik helyezést értek el
komplex  tanulmányi  versenyen.  Több  évig  a  „Szerencsi  Beteg  Gyermekekért  Alapítvány”
kuratóriumi  tagja  volt.  Jelenlegi  beosztásában  1997-től  dolgozik.  Munkájával  hozzájárult
ahhoz, hogy sikerült létrehozni Szerencsen egy korszerűen felszerelt, szakmailag jól működő,
országosan példaértékű intézményt. Az elmúlt években sikeres pályázatot készített el, melynek
eredményeként a Nevelési Tanácsadó összességében több tízmillió forint értékű támogatásban
részesült.  Hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  Városi  uszoda,  valamint  az  ondi  tagóvoda  milliós
nagyságrendű eszköztámogatásban részesüljön. A nyertes pályázatoknak köszönhető, hogy a
Nevelési  Tanácsadó  évről-évre  egyre  több  gyermeket  tud  fogadni,  és  magas  színvonalú
ellátásban tudja részesíteni a szerencsi és kistérségi gyermekeket. 

Magda Tiborné 1972-től földrajz-biológia-technika szakos tanárként dolgozik Szerencsen. A
valamikori Hunyadi János Általános Iskola elismert szaktanára. Tanítványai több országos és
megyei  tanulmányi  versenyen  szerepeltek  jó  eredménnyel  és  hoztak  el  értékes  díjakat.  A
Bolyai János Általános Iskola igazgató-helyetteseként 1995-ben ment nyugdíjba. 



Drizner Józsefné gimnáziumi tanár – Középiskolai tanulmányait a sárospataki II. Rákóczi
Ferenc  Gimnázium  orosz  tagozatán  végezte,  majd  a  nyíregyházi  Bessenyei  György
Tanárképző Főiskolán történelem-orosz szakon diplomázott. Az Eszterházy Károly Főiskolán
2002-ben német nyelvtanári oklevelet szerzett. Néhány környékbeli általános iskola katedrája
után  a  Bolyai  János  Általános  Iskolába  vezetett  az  útja,  ahonnan  a  Bocskai  István
Gimnáziumban folytatódott  a pályája 1998-tól  mint óraadó, majd 2000-től  már kinevezett
tanárként.  1974-ben  ment  férjhez,  két  fiú  édesanyja.  Nagy  munkabírású,  jól  felkészült,
lelkiismeretes  pedagógus.  Tanítványai  minden  évben  számos  versenyeredménnyel
büszkélkedhetnek és kevés olyan diákja van, aki nyelvvizsga nélkül ballag el az intézményből.
Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, új ötletekkel, javaslatokkal színesíti az iskola életét,
példa erre az idén bevezetett  tanulmányi és tisztasági verseny.  Kedvessége,  közvetlensége,
segítőkészsége miatt is megbecsült tagja a tanári karnak. 

Dr.  Fodor  Edit  –  gyermekgyógyász  főorvos  asszony.  1981.  júniusától  tevékenykedik
gyermekgyógyászként településünkön. Munkájának általános elismertségét jelzi, hogy távoli
településekről is folyamatosan érkeznek kis betegei. Alapossága s megbízhatósága közismert,
„generációk nőttek föl a keze alatt.”

Dr. Spak László – háziorvos a 90-es években egy üres körzetet  vett  át. Minden esetben a
betegek  elsődleges  szempontjait  vette  alapul.  Bármilyen  esetben,  bármivel  kapcsolatosan
körzetén kívüli betegek is felkereshették. Az idősek ellátásban az első perctől kezdve aktívan
részt  vett.  Az  új,  innovatív  szociális  rendszereket  támogatta.  Kollégáival  kiváló
munkakapcsolatot  tart  fenn.  Nem zárkózik  el  semmitől,  ami  a  város  fejlődését  szolgálja,
mindenek előtt Szerencs ellátandó lakosait tartja szem előtt. 

Kosaras Ferenc főmérnök – 1980-ban szerzett okleveles gépészmérnöki végzettséget, majd
1999-ben  környezetvédelmi  szakmérnök,  2000-ben  pedig  mérnök-manager  szakmérnök
diplomával gazdagodott. 1980-tól a Szerencsi Cukorgyárban dolgozott szerkesztőmérnökként,
majd műszakvezető helyettesként. Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben 1989-től,
szinte az alapítástól dolgozik. Részt vett a rendelőintézet épülete építésének koordinálásában,
a  műszaki  infrastruktúra  kiépítésében,  az  informatikai  rendszer  kialakításában.  Műszaki
vezetői,  informatikai  feladatokat  lát  el.  Műszaki  berendezések  (gépkocsik,  liftek,  kazánok,
orvostechnológiai  berendezések  stb.)  beszerzését,  javítását  és  karbantartását  koordinálja
nagy  odafigyeléssel  és  türelemmel.  A  tűz-,  vagyon-  és  balesetvédelmi  irányítás  szintén  a
feladati közé tartozik. 

A kitüntetések átadásának időpontja: 2006. április 20. Szerencs Város Napja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetés átadásának előkészítése
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2006. április 20. 
Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester 

k.m.f.
(Dr. Bíró László sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
         c.főjegyző            polgármester

(Koncz Ferenc sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:  


