Szerencs Város Képviselő-testülete
Szám: 31-6/2007.

Jegyzőkönyv
Szerencs Város Képviselő-testületének
2008. április 20-án tartott ünnepi üléséről
Jelen vannak: Biró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt, Fekete József, Dr. Gál András,
Heves jános, Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Dr. Korondi Klára, Rónavölgyi Endréné, Sipos
Attila, Suskó Viktor, Dr. Takács István, Uray Attiláné, Vaszily Miklós, Visi Ferenc
Igazoltan távollévők: Koncz Ferenc, Visi Ferenc
Meghívottak:
Dr. Bíró László
Dr. Gadóczi Bertalan
Mandur László
Szabó György
Marosvölgyi János
Jolsvay János

- címzetes főjegyző
- aljegyző
- az Országgyűlés alelnöke
- országgyűlési képviselő
- CKÖ elnök
- a BAZ megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szerencsi
Kirendeltségének vezetője
Nyárádszereda testvérváros küldöttsége Nagy Zsigmond jegyző vezetésével
Dr. Szabó Aladár
- mb.városi rendőrkapitány
Ficsor Miklós
- GW-Borsodvíz Kft. ügyvezető igazgatója, kitüntetett
Győrik Ferenc kitüntetett képviseletében Kertesi Zsuzsanna
Hooligans együttes tagjai: Kiss Endi, Tóth Tibor, Ördög Tibor, Késmárki Zsolt
Vitányiné Papagorasz Heléna – pedagógus, kitüntetett
Illésy László
- Szerencs Városi Sportegyesület Birkózó Szakosztály vezetője,
kitüntetett
Karády István
- az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Szerencsi Kirendeltsége vezetője, kitüntetett
Szatmári Ilona
- Vállalkozói Klub Egyesület elnöke, kitüntetett
Halász Tibor
- Halász Cukrász és Édesipari Kft. cégvezetője, Hermann Lajos
Kamarai Díjjal kitüntetett
Sárkány László
- Szerencsi Hírek főszerkesztője
Árvay Attila
- Szerencsi Hírek szerkesztője
Fodor Zoltánné
- jegyzőkönyv-vezető
Az ünnepi testületi ülés iránt érdeklődést tanúsító szerencsi lakosok.
Szerencsről szóló rövidfilm megtekintése.
Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ünnepi testületi ülésen megjelenteket, külön
köszönti Mandur Lászlót, az Országgyűlés alelnökét, a testvérvárosi delegációt, az
intézmények vezetőit, a kitüntetetteket és kísérőiket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a 17 képviselőből 15 jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kalina Lajos legyen.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, s az alábbi határozatot
hozza:
55/2008. (IV.20.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. április 20-i ünnepi testületi üléséről készülő
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Kalina Lajos képviselőt választja meg.
Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, amely megegyezik a
meghívóban közölttel.
Napirend:
1.) Kitüntetések átadása
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a javasolt napirendi ponttal,
és az alábbi határozatot hozza:
56/2008. (IV.20.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: a 2008. április 20-i testületi ülés napirendjének elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete ünnepi testületi ülésének napirendje:
1.) Kitüntetések átadása

Rónavölgyi Endréné az e jegyzőkönyv mellékletét képező forgatókönyv alapján folytatja a
testületi ülést, s történik a kitüntetések átadása.
Mandur László, az Országgyűlés alelnöke köszönti az ünnepi testületi ülés résztvevőit.
Ünnepi beszédében kiemeli, hogy a mai dátum nemcsak a város, hanem történelmi jellegéből
adódóan az ország életében is jelentős, hisz 1605-ben, ezen a napon tartották Szerencsen azt
az országgyűlést, melyen Bocskai Istvánt fejedelemmé választották, s kapott a város szabad
királyi rangot. Szép dolognak tartja, hogy évről-évre megünnepli Szerencs ezt az eseményt. Jó
látni, hogy a város szép, fejlődik, s látszik az összefogás eredménye. Ez az itt élők érdeme, s
azoké, akik kitűzik az elérendő célokat. Idővel megtanul mindenki pályázni, hiszen 2004.
május 1-től tagjai az Európai Uniónak, s ezzel egyidejűleg meg kellett tanulni élni az unió
adta pályázati lehetőségekkel. Mindenki megbecsülést érdemel, aki szabadidejét is rááldozva
teszi a dolgát a városért. Tanácsként adja mindenkinek: gondolkodjanak úgy, hogy minden
problémára van egy megoldásuk. Döntsenek, s utána tegyék a dolgukat. Erre kaptak
megbízást a választóiktól. Reméli, hogy itt kevesebb vita van, mint a Parlamentben, mert ez
látszik a városon. Tudja, nagyon szomorú esemény volt a cukorgyártás megszűnése.
Személyesen élt meg hasonló nehézséget, hisz fiatalkorában az Ikarusz buszgyártás szűnt
meg, amely a családja megélhetését biztosította. A cukorgyártás a XX. század elejétől
folyamatosan zsugorodott össze. Más megoldásokat kell keresni. A városnak itt van a
szalmatüzelésű erőmű, bízik abban, hogy megépül. Azt látta, hogy a szőlészek, borászok, az
ipar, a kereskedelem és a turisztikai ágak mindig jól együtt tudtak működni. Hisz abban, hogy
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ha 100 éven keresztül pakurával lehetett fűteni, akkor egy korszerű erőmű nem okoz
problémát másoknak, ezen az UNESCO által is védett területen. Bízik az itt élőkben, gratulál
a városban látottakhoz, mert nagyon bíztató. Kiemeli az összefogás fontosságát, hiszen kinyílt
Európa, eltűntek a határok. Szeretné, ha az itt élők és idelátogatók jól éreznék magukat, és
barátságos emberekkel találkoznának. Megköszöni a megtisztelő figyelmet, az itt élőknek
minden jót kíván.
Rónavölgyi Endréné az itt élők nevében ajándékkosarat nyújt át a díszvendégnek.
Az ünnepi gondolatok után a kitüntetések átadására kerül sor a forgatókönyvben foglaltak
szerint.
Ficsor Miklós ügyvezető igazgató, Szerencs Város Díszpolgára címmel kitüntetett mond
köszönetet a kitüntetésben részesült személyek nevében.
A kitüntetések átadása után Rónavölgyi Endréné az ünnepi testületi ülést berekeszti.
Az ülést követően a Four Fathers műsora szórakoztatja a jelenlévőket.
K.m.f.

Dr. Bíró László
címzetes főjegyző

Rónavölgyi Endréné
polgármester

Kalina Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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