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JEGYZŐKÖNYV
Szerencs Város Képviselő-testületének
2011. július 20-án 8,25 órakor tartott nyilvános üléséről
Jelen vannak: Koncz Ferenc, Dr. Bobkó Géza, dr. Egeli Zsolt, dr. Gál András, Heves János,
dr. Takács István, Kiss Attila, Nyiri Tibor, Visi Ferenc
Meghívottak:
dr. Ináncsi Tünde
Tóth László
Ballók Istvánné
Czakóné Szikszai Orsolya
Porkoláb Béláné
Király Judit
Kiss Ágnes
Tóth István
Árvay Attila
Szőke Szilvia

- jegyző
- plébános, kanonok
- a Városgazdasági csoport vezetője
- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
- közigazgatási irodavezető
- közművelődési szakreferens
- pénzügyi ügyintéző
- a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
- a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
- jegyzőkönyv-vezető

Koncz Ferenc köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9
fő képviselőből 9 jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A továbbiakban
javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Heves János legyen, mellyel a Képviselő-testület
9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
136/2011. (VII. 20.) Öt.
Határozat
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. július 20-i 8,25 órakor tartott
képviselő-testületi üléséről készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Heves János képviselőt
választja meg.
Koncz Ferenc javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban
közöltekkel. Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
137/2011. (VII. 20.) Öt.
Határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. július 20-i 8,25 órakor tartott
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
– Tóth László plébános munkásságának elismerése
Előadó:
Koncz Ferenc polgármester
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Koncz Ferenc elmondja, amint arról a város lakói a közelmúltban értesülhettek, a római
katolikus egyház szervezetén belül Szerencs városában változás történik, a 45 éven át a
városban szolgáló Tóth László plébános a szerencsi szolgálatát az egri érsek döntése alapján
befejezi, és elhagyja Szerencset. Úgy gondolja, a 45 esztendő életkorban is szép kor, s
különösen igaz ez, ha szolgálattal, munkával telik. S mint az mindannyiuk számára ismert,
ezen évek több mint fele 1990. év előtt zajlott szolgálatban, ami egy más, nehezebb világ volt,
s titokzatosabb is, mint az a fajta nyílt működés, amely napjainkban az egyházakat jellemzi. A
gyermekeket hittanórán nevelni kellett, el kellett végezni azokat a liturgiai feladatokat,
amelyek a római katolikus egyházat jellemezték. Ez a munka külső változásokat is mutat, a
régi templom fejújítása, rendbetétele, s egy új templom építése jelentik mindazt a munkát,
amely plébános úr 45 éves szerencsi szolgálata alatt történt. A város vezetése határozatban
köszöni meg Tóth László plébános, kanonok munkáját, jó egészséget és a jó Isten által adott
hosszú éveket kíván. A határozati javaslat felolvasása után megnyitja a napirend vitáját.
Dr. Gál András valamennyi szerencsi lakos nevében mondja, őszintén sajnálja, hogy
kanonok úr elhagyja Szerencs városát. Elmondja továbbá, hogy Tóth László minden szerencsi
polgár őszinte tiszteletét és becsületét kivívta a 45 év alatt. A gimnáziumnak pedig külön
szolgálatot tett, amikor az intézményben nem volt latin tanár, s néhány éven keresztül a napi
gondok, feladatok mellett vállalta a latin nyelv oktatását. Ezúton kíván a maga és intézménye
nevében jó egészséget, s kéri, ha a városban jár, látogasson el iskolájukba.
Heves János elmondja, néhány éve, az új templom építése kapcsán volt szerencséje kanonok
úrral több ízben találkozni, s ezen együttműködés során tett rá jó benyomást Tóth László
személye. Véleménye szerint a mai testületi ülésen történő búcsúztatástól többet érdemel a
szerencsi plébános. Úgy érzi, hogy ünnepélyesebb keretek között kellett volna ezt megtenni,
nem egy rövid rendkívüli ülésen szürke határozatot megfogalmazni. Úgy gondolja, a Szerencs
városában eltöltött 45 év szolgálat többet érdemel annál, hogy a testület öt mondatban
megköszönje a működését. Nincs javaslata, hogy mi legyen ez a több, de véleménye szerint
egy élet munkája többet érdemel ennél.
Dr. Egeli Zsolt elmondja, a római katolikus egyházközség a város legnagyobb
egyházközsége. Ennek első számú vezetőjének lenni mindig nagy felelősség volt ebben a
városban. Különös tekintettel arra, hogy a 45 év szolgálat jelentős része arra az időszakra
esett, amikor felírták mindazok nevét, akik bementek a templomba, akik gyermekeiket
elvitték kereszteltetni, s bár ahogy mondják, csak a szépre emlékezzünk, de be kell vallaniuk,
voltak nehéz időszakok is. Tóth László plébános működéséhez fűződik a második római
katolikus templom megépítése, amely akkor szinte lehetetlen feladatnak tűnt, s amely
templom ma nem csak a római katolikus egyház, hanem a város egyik büszkesége is. Az
állam és az egyház szétválasztása okán igaz az önkormányzatra is, hogy teljes különállás
jellemzi, hiszen egyik sem szólhat bele a másik munkájába. Ráadásul a város
önkormányzatának valamennyi, a városban működő, törvényesen bejegyzett egyházat
lehetőségei szerint egyformán támogatnia kell. Biztos abban, hogy szavakban és egy kis
oklevélben történő elismerés kevés, de jó tudni, hogy Tóth László kanonokot nem egy
képviselő-testület búcsúztatja, hanem egy egész város, amely városnak hiányozni fog.
Dr. Takács István a nehéz időszakokra emlékezve nagy tisztelettel köszöni meg Tóth
Lászlónak a városban eltöltött hosszú éveket. Elmondja, a város lakói nem fogják elfelejteni,
itt marad velük, s a mai hivatalos búcsúztatás sem jelenti azt, hogy nem fognak a jövőben
találkozni, hiszen az élet még nagyon hosszú. Az látható, hogy a plébános jó állapotban adja
át a stafétabotot, az új templom építésével pedig olyan nagy dolgot vitt véghez, amely miatt
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szintén nem fogják a szerencsiek elfelejteni Tóth László nevét, itteni ténykedését. A jövőre
nézve jó egészséget, hosszú életet kíván és Isten áldását kéri.
Koncz Ferenc elmondja, hogy a képviselő-testület önkormányzati ülés keretében csak ilyen
körülmények között tudja plébános úr munkáját megköszönni, ez nem jelenti azonban azt,
hogy nem lesz más egyéb alkalom. Megemlíti, 2011. július 31-én, a búcsúmisén az
önkormányzat is képviselteti magát, s a Heves János által felvetetteknek eleget téve köszöni
meg Tóth László kanonok munkáját. Úgy gondolja, az ügy testületi ülést is megérdemel.
Megkérdezi Tóth Lászlót, kíván-e az elhangzottakhoz hozzászólni.
Tóth László megköszöni a meghívást és a megtisztelő dicséreteket. Bevezetésként elmondja,
nem volt sem figyelmetlen, sem hálátlan az önkormányzat, hiszen az aranymisén egy
aranygyűrűvel ajándékozták meg, amelyet szívesen és szeretettel könyvel el. Látni azonban
nem fogják rajta, mint ahogyan a piros jelvényeket, a címzetes kanonoki cím által viselhető
piros öveket sem látták rajta sohasem. Az egyházi törvények értelmében a 75. életévét
betöltött tisztségviselőnek fel kell ajánlania lemondását. A plébános ezt az életkort 2011.
március 11-én töltötte be, ezt megelőzően küldte el levelét az egri érseknek, aki válaszában
úgy rendelkezett, további intézkedésig maradjon szolgálati helyén, lássa el továbbra is
feladatait. Ezt követően a nyugdíjazási kérelmét elfogadták, a főpásztor 2011. augusztus 1-jei
hatállyal határozatban menti fel szolgálatteljesítés alól, egyúttal megköszöni, hogy a miskolci
Mindszenti templomban vállalja a kisegítést. S bár korábban felmerült, hogy a nyíregyházi
Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonba költözik, majd felajánlották számára, hogy
Sárospatakon lásson el lelkipásztori tevékenységet, az egri érsek kérésének eleget téve
azonban Miskolcon folytatja tovább szolgálatát. A nehéz évekkel kapcsolatban elmondja,
személy szerint semmilyen bántódás nem érte, a hatóságok korlátozásai pedig nem jelentettek
számára keserűséget, bántást, sértést. Az új templom építését csodálatos jelnek tekinti,
egyrészt fellélegzett az egyházközség, a város fejlődésével, a katolikus lakosság számának
növekedésével szükség volt egy új templomra. Az első és a második világháború alatt már
felvetődött egy új templom építése, amely révén a régi templom elbontásával tervezték, ám ez
nem valósult meg, majd a rendszerváltást követően merült fel ismét egy új templom
megépítésének szükségessége. A jelenlegi, Munkás Szent József katolikus templom építése
nehéz anyagi körülmények között indult, adományok segítették a beruházás megvalósulását.
Az épület modern formáját Seregély István érsek nem támogatta, azonban minden nehézség
ellenére elkészült az új templom. Nyugdíjba vonulása alkalmából a hozzá tartozó
egyházközségek tagjai kedves ajándékokkal búcsúztak el tőle. Bejelenti, hogy utódja Darvas
László paptársa lesz, aki jelenleg Mádon lát el szolgálatot. Isten áldását kéri a városra és
vezetőire, Szerencs további működésére, egyúttal megköszöni az előző vezetés tiszteletét,
megbecsülését is. Úgy érzi, a 45 év szerencsivé tette, elmondja, végrendeletébe belefoglalta,
hogy könyveit a katolikus egyház könyvtárára hagyományozza, amely intézmény jelenleg
még nem létezik, de a Városi Kulturális Központ és Könyvtár alkalmas az iratok
befogadására, reméli, ezzel megalapozhatja a szerencsi egyházközség könyvtárát. Elmondja,
2011. július 31-én tartja utolsó szentmiséjét 9,30 órakor, de az esti misén is részt vesz, amikor
a hívektől is búcsút vesz.
Koncz Ferenc pontosítja plébános úr kezdeményezését, miszerint a szerencsi lakosok által
úttörőházként ismert volt katolikus iskolában hozzanak létre a vallási témájú könyveknek
helyet adó egyházi könyvtárat, városi együttműködéssel. Zárásként a város oklevelét nyújtja
át Tóth László plébánosnak, megköszönve az elmúlt időszak áldozatos munkáját, a további
szolgálathoz további sikereket, jó egészséget kíván.
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További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza:
138/2011. (VII. 20.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: Tóth László plébános, kanonok munkájának elismerése
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester szóbeli előterjesztésének helyt adva ezúton
köszöni meg és ismeri el Tóth László plébános, kanonok úrnak lelkipásztori tevékenységét, a
szerencsi egyházközség érdekében 45 éven át végzett elhivatott, áldozatos munkáját.
További szolgálatához sok sikert, a hívek általi megbecsülést, jó erőt, egészséget kíván, és
Isten áldását kéri.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatáról dr. Ternyák Csaba egri
érsek urat tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Koncz Ferenc további napirendi pont hiányában az ülést berekeszti.
K.m.f.

Dr. Ináncsi Tünde sk.
jegyző

Koncz Ferenc sk.
polgármester

Heves János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

