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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 0 9-ben

Derda Péterné pedagógusnak, 
Gazdóf Miklósné pedagógusnak,

Kardos Sándorné nyugalmazott pedagógusnak, 
dr. Ringer Andrásné nyugalmazott pedagógusnak  ítéli oda.

Indokolás: 
Derda Péterné matematika-rajz  szakos  pedagógus pályáját  a  monoki  általános  iskolában
kezdete, ahol egy nemzetközi nyári tábor létrehozása fűződik a nevéhez. Kilenc évvel ezelőtt
sikerrel  pályázott  a  Rákóczi  Zsigmond Általános  Iskola  rajztanári  állására,  ahol  jelenleg
munkaközösség vezetői feladatokat is ellát. Tanítványai évek óta sikerrel szerepelnek a hazai
és nemzetközi versenyeken. Alapító tagja az Aranyhíd nevű Európa Klubnak, melynek tagjai
az  Európa  díjas  tanítványok.  A  művészeti  műhely  koordinálásával  részt  vesz  a  körzeti
tehetséggondozó  munkában  is.  Szakmai  munkája  elismeréseként  2004-ben  Rákóczi-
emlékplakettet,  2006-ban  pedig  Európa-díjat  kapott.  Képeivel  többször  vesz  részt  városi
kiállításokon és a Zempléni Nyári Tárlaton. 

Gazdóf Miklósné a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola ügyvitel-magyar nyelv és
irodalom  szakos  tanára,  1989-től  dolgozik  a  gimnáziumban.  Agilis  személyiség,  aki
oroszlánként  küzdött  a gimnáziumi oktatás  mellett  a szakképzésért  is.  Szakmacsoportjával
már több mint 10 éve végzik az érettségi utáni szakképzést, ami minden évben nagy kihívás az
örökös változások miatt. 2002-től a szakközépiskolai munka és a szakképzés tagozatvezetője,
szakmailag  és  jogilag  is  felelős  e  képzésért.  Diákjai  gyorsírásból  és  gépírásból  országos
versenyeredményekkel  büszkélkedhetnek.  Magyar  nyelv  és  irodalom  tanárként  folyamatos
célja  a  minőségi  helyesírás  és  a  szép  magyar  beszéd  igényének  kifejlesztése.  Tanulói  az
Implom József Helyesírási Versenyen az utóbbi években VI., V. majd II. helyezést értek el. A
„Szép Magyar Beszéd” Kazinczy versenyen diákjai két alkalommal hozták el a Kazinczy díjat.
Oktató-nevelő  munkájában  jó  kapcsolatot  alakít  ki  a  tanulóival  és  a  szüleikkel  egyaránt,
eredményes  a  konfliktuskezelése,  a  tantestületben  elismerik  a  munkáját,  munkatársaival
korrekt a kapcsolata. 



Kardos  Sándorné a  Scholtz  Jenő  Zeneiskola  alapítója  és  első  igazgatója.  Iskolai
tevékenységén túl is sokat tett a város zenei kultúrájának ápolásáért és a szerencsi gyerekek
zenei képzéséért. Tevékenysége a város határán túl is ismert. 

Dr.  Ringer  Andrásné a  Hunyadi  János  Általános  Iskola,  majd  a  Bolyai  János
Tehetséggondozó és  Informatikai  Általános  Iskola  tanítója  volt  három évtizeden keresztül
(1957-1987). Kiemelkedő, példaértékű tanítónő, aki elhivatottsággal tanította a gyerekeket.
Hitt  abban,  hogy  minden  gyerekben  tehetség  szunnyad,  és  a  pedagógus  feladata  ennek
felismerése. A mindenkori osztálya a legmagasabb tanulmányi eredménnyel rendelkezett. A
matematika  és  számítástechnika  szakosított  tantervű  tanulócsoport  legnagyobb  többségét
tanítványai tették ki. Munkaközösségi vezetőként sok pedagógusnak adta át a nevelő munka
hatékonyságának módszerét. 

A kitüntetések átadására Szerencs Város Napján, ünnepélyes keretek között kerül sor. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetettet értesítse.

Határidő: 2009. április 20.
Felelős:   polgármester

K.m.f.

 (dr. Bíró László  sk.)             (Rónavölgyi Endréné  sk.)
                  c.főjegyző                         polgármester

(dr. Korondi Klára sk.) 
jegyzőkönyv-hitelesítő
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