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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 14-ben

Nyiri Tibor tankerületi igazgatónak, valamint
Vaszily Miklósnak ítéli oda.

Indokolás: 
Nyiri  Tibor Szerencsen  született.  Gyermekkorát  Megyaszón,  a  gimnáziumi  éveket  a
szerencsi  Bocskai  István  Gimnáziumban  töltötte,  ahol  az  irodalmi  színpad  tagja  volt,
rendszeresen  sportolt,  a  város  NB  III-as  kosárlabdacsapatában  játszott.  1983-ban  végzett
biológia-technika  szakos  tanárként  a  Nyíregyházi  Tanárképző  Főiskolán.  2000-ben  a
Debreceni Egyetemen szerzett biológia szakos középiskolai tanári diplomát, majd a Budapesti
Műszaki Egyetem Alkalmazott  Pedagógiai Karán közoktatás-vezető pedagógus szakvizsgát
tett 2004-ben. 1996-ban került a Bocskai István Gimnáziumba, ahol tanárként dolgozott, majd
2001-ben nevezték ki az intézmény igazgatóhelyettesévé. 1996-ból a Magyar Természetjáró
Szövetség B.-A.-Z. megyei szervezete aktív tagja, túravezetője. 1993 óta a szerencsi Sziget
Alapítvány  kuratóriumi  elnöke,  a  Tatay  Zoltán  Alapítvány  és  a  Bocskai  Alapítvány
kuratóriumi  tagja,  valamint  a  Természet-  és  Környezetvédő  Tanárok  Egyesületének  tagja.
Eddigi tevékenységét 2005-ben Szerencs Város Szellemi Alkotótevékenységéért kitüntetéssel
ismerték el. 2010-től önkormányzati képviselőként tevékenyen szolgálta a város és közössége
érdekeit.  Két éven keresztül közművelődési tanácsnokként segítette a polgármesteri  hivatal
munkáját, melyért illetményre nem tartott igényt. Önzetlen munkájával az oktatási rendszer
átalakítása  során  nélkülözhetetlen  segítséget  nyújtott.  Jelenleg  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó  Központ  Szerencsi  Tankerületének  igazgatója.  Példamutató  közösségi
életével, időt és energiát nem sajnál azért, hogy városunk hírnevét öregbítse, teljesítményével
a város és a köz érdekeit szolgálja.

Vaszily Miklós
Hosszú  évek  óta  Szerencs  város  nem csak  Tokaj-hegyalja  kapuja,  hanem a  térség  egyik
legszebb,  legvirágosabb,  legtöbb  közterületi  dísznövénnyel  bíró  települése.  Mindezekkel
Szerencs az év minden szakában méltán a térség legszebb települése. A közterületek, parkok,
a körforgalmak, a Várkert a város olyan ékessége, mely nemcsak az itt  élő, de az átutazó
emberek számára is szemet gyönyörködtető. Mindezért a szépségért a Szerencsi Városgazda
Non-profit Kft. kertészeti kollektíváját illeti a köszönet és az elismerés. Az itt dolgozók – akik
nagyrészt közfoglalkoztatásban résztvevők – fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy városunk



mindig  szép  legyen.  A  város  magukénak  érzik,  sajátjukként  szépítik,  gondozzák  a
munkaterületeket. Ennek a közösségnek az összetartója Vaszily Miklós. Az évek folyamán
kifejtett munka eredménye nem kizárólag a mi számunka kedves és egyedi, hanem a „Virágos
Magyarországért”  Mozgalom  Szervező  Bizottságának  is  kiváltotta  tetszését.  A  bizottság
2013-ban Arany Rózsa díjjal  tüntette  ki Szerencs városát, mellyel  az észak-magyarországi
régió legvirágosabb településévé nyilvánították. A városi főkertészi poszt mellett 2009-től a
Szerencsi  Városgazda  Non-profit  Kft.  ügyvezető  helyettese.  1994  és  2010  között
önkormányzati képviselő. Lelkesen, de feltűnés nélkül dolgozik azon, hogy a város élhetőbb
legyen, képviselje a szűkebb és tágabb környezete érdekeit. 

A  kitüntetések  átadására  Szerencs  Város  Napja  rendezvénysorozat  keretében,  ünnepélyes
keretek között kerül sor. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetetteket értesítse, az átadás
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő: 2014. április hónap
Felelős:   polgármester
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