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Tárgy: Szerencs Város Szellemi Alkotótevékenységéért kitüntetés odaítélése 

Szerencs Város Képviselő-testülete a kitüntetésre vonatkozó előterjesztést  megtárgyalta,  és
úgy dönt, hogy a 32/2003. (XII.23.) számú rendelete alapján  a „Szerencs Város Szellemi
Alkotótevékenységéért” kitüntetést 2008-ban az alábbi jelölteknek ítéli oda: 

Vitányiné Papagorasz Heléna középiskolai tanár
Hooligans együttes

Uray Attiláné, a Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója

Indokolás

VITÁNYINÉ PAPAGORASZ HELÉNA középiskolai tanár 
Vitányiné Papagorasz Heléna 1996 óta az intézmény magyar-orosz szakos tanára. A magyar
nyelvi munkaközösség vezetőjeként koordinálja a munkaközösség szakmai munkáját: aktív
szervezője a nyelvhelyességi, helyesírási, szépkiejtési versenyeknek, ill. emelt szintű érettségi
felkészítő foglalkozásokat tart. 
Magas  színvonalú  felkészítő  munkájának  eredményeként  diákjai  évek  óta  szavaló-  és
nyelvhelyességi  versenyek  megyei  helyezettje,  ill.  az  Édes  anyanyelvünk  nyelvhelyességi
versenyének országos döntőjébe jutottak. Pedagógusi munkáját  igényesen és kellő szakmai
felkészültséggel  végzi:  ezt  bizonyítja  az iskolai  és városi  rendezvények magas színvonalú
szervezése és lebonyolítása. A tanári hivatást szívügyének tekinti, ezért gyakorlati vezetőként
évek  óta  részt  vesz  a  magyar  szakos  egyetemi  hallgatók  szakmai  gyakorlatának
lebonyolításában.  Kollégáival  való  kapcsolata  példaértékű:  tapasztalataival  szívesen  segít
pályakezdő kollégáinak. Munkájában pontos és következetes,  magas mércét állít  a tanulók
nyelvi kultúrájának és műveltségének fejlesztése érdekében is. Mindezek alapján javasolják
kitüntetésre.

HOOLIGANS együttes 
A  napjainkban  egyre  népszerűbbé  váló  Hooligans  együttes  alapító  tagjai  Szerencsről
származnak. 
Szárnypróbálgatásaikat  Ramszesz  néven  kezdték,  akkor  még  pincékben  és
raktárhelyiségekben  próbáltak  az  együttes  akkori  tagjai.  1992-ben  felkerültek  Budapestre,
ahol  Dance  néven  váltak  egyre  ismertebbé.  1996-ban  új  taggal  bővült  a  csapat,  és
megalakították a Hooligans zenekart. 
Első  lemezük  1997-ben  jelent  meg,  azóta  szinte  minden  évben  megörvendeztették  a
rajongókat egy újabb albummal. 
Egyre növekvő sikereik és népszerűségük miatt méltán lehetünk büszkék az egykori szerencsi
fiatalokra. Mindezek alapján javasolják kitüntetésre. 
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URAY ATTILÁNÉ, a Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója 
Művelődésszervezőként kezdte tevékenységét, majd 2002-től a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár  vezetője.  Munkájának  színvonalát  a  számtalan  sikeres  rendezvény  lebonyolítása
igazolja. Kiváló szervezőképességgel rendelkező, igazi közösségi ember. 

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

Határidő: 2008. április 20.
Felelős:   Rónavölgyi Endréné – polgármester

K.m.f.

(Dr. Bíró László sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
                     címzetes főjegyző              polgármester

(Bíró István sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 
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