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Tárgy: „Szerencs  Város  Közösségépítő  Tevékenységéért”  kitüntetés
adományozása

Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a
31/2003.(XII.23.)  rendelete  alapján  a  „Szerencs  Város  Közösségépítő
Tevékenységéért” kitüntetést adományozza az alábbi személyeknek: 

Cseppely János, Szerencs Város Sakk Szakosztály vezetője
Csider Andor, a Szerencsi Középiskolai Kollégium igazgatója

Dr. Bíróné Tolnai Ilona, a Zemplén Tourist utazási iroda vezetője

Indokolás: 

Cseppely János 1985-től  vezeti  és  irányítja  a Szerencs Város Sakk Szakosztályát.
1993-tól az új sportegyesület megalakulása óta (Szerencs Város Sportegyesülete) az
egyesület  működési  életében is  aktívan részt  vesz.  A Sakk Szakosztály 2 csapattal
szerepel  a  megyei  bajnokságban.  Nevéhez  fűződik  a  nemzetközi  Zemplénkupa
pontszerző verseny szerencsi bajnoksága 2002-2003 évben. A szakosztály munkáját,
mint  játékos  is  segíti.  1993-tól  a  SE  Számvizsgáló  Bizottságának  az  elnöke.
Munkájával  aktívan  segíti  az  SZVSE  tevékenységét,  a  sakk  szakosztály  bajnoki
szereplését. 20 éves sportmunkája elismeréseként javasolják a kitüntetését. 

Csider Andor a 10 éves fennállását ünneplő Középiskolai Kollégium vezetője.  Az
intézmény egyre nagyobb népszerűségnek örvend Szerencsen és környékén. Sikerült a
nyári  hónapokban  megtölteni  a  kollégium  szabad  kapacitását  az  ország  minden
részéről idelátogató csoportokkal. Számítógépes, zenei, képzőművészeti és más nyári
táborokat  szervez,  amelyek messze  földre  viszik  városunk jó  hírét.  Intézményében
gyakran  szervez  olyan  szakmai  találkozókat,  amelyek  segítik  a  pedagógusok,
közalkalmazottak,  egészségügyi  dolgozók  továbbképzését.  A kollégium egyre  jobb
eredményeket ér el a tanulmányi átlag tekintetében. A hely jelzi, hogy jó oktató-nevelő
munka  folyik  az  intézményben,  különösen  nagy  gondot  és  odafigyelést  igényel  a
leszakadók és a tehetségek gondozása. 

Dr.  Bíróné  Tolnai  Ilona több  mint  10  éve  áll  Szerencs  város  lakosságának
szolgálatában, lelkesen és hűségesen segíti és intézi a város idegenforgalmi, turisztikai
fejlődését,  előmenetelét.  Jelentősen  hozzájárul  a  városi  általános-  és  középiskolák
tanulmányi  kirándulásainak megszervezéséhez,  lebonyolításához.  Jelentős  szponzori



tevékenységet  folytat  a  különböző  városi,  iskolai  rendezvények  és  alapítványok
érdekében.  Segíti  a  városi  nyugdíjasklubot,  támogatja  a  Beteg  Gyermekekért
Alapítványt és minden közhasznú és non-profit szervezetet, aki támogatásra szorul. 

A kitüntetés átadásának időpontja: 2005. április 20. Szerencs Város Napja. 

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

Határidő: 2005. április 20. 
Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester 
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(Bodnár Béla sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
                                        aljegyző           polgármester

(Vaszily Miklós sk.)
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