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HATÁROZAT
Tárgy: Szerencs Város Közösségépítő tevékenységéért kitüntetés odaítélése
Szerencs Város Képviselő-testülete a kitüntetésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és
úgy dönt, hogy a 32/2003. (XII. 23.) rendelete alapján a „Szerencs Város Közösségépítő
Tevékenységéért” kitüntetést 2008-ban az alábbi személyeknek ítéli oda:
Karády István, a szerencsi Munkaügyi Központ vezetője
Illési László, a birkózó szakosztály vezetője
Szatmári Ilona vállalkozó, a Vállalkozói Klub elnöke
Indokolás
KARÁDY ISTVÁN, a szerencsi Munkaügyi Központ vezetője
Karády István 1984-ben költözött családjával Szerencsre.
Néhány hosszabb-rövidebb próbálkozás után 1991-ben a közigazgatásban helyezkedett el a
Munkaügyi Központ Tokaji Kirendeltségén. A Szerencsi Kirendeltséget 1993-tól vezeti.
Munkájában a legfontosabb szempont mindig az volt, hogy partnereinek – munkaadóknak,
munkavállalóknak – a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást biztosítsa, tevékenységüket
maradéktalanul mindenki megelégedésére végezzék.
Ennek eredményeként 1996-ban a Munkaügyi Központ igazgatója a „Munkaügy Elismert
Dolgozója” címmel tüntette ki, 2004-ben a Munkaügyi Miniszter „Miniszteri Dicséret”-ben
részesítette, majd ez évben a Szerencsi Kirendeltség elnyerte az országosan 10
kirendeltségnek, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által adományozható „Partnerközpontú
Minőségdíjas Kirendeltség” címet. Mindezek alapján javasolják kitüntetésre.
ILLÉSI LÁSZLÓ birkózó szakosztály vezetője
Az SZVSE birkózó szakosztályának a megalapítója, 2000-től egy személyben az edzője is.
Nagyon sok gyermeket tanított birkózásra, annak szeretetére, kitartó munkája részén mára
már több országos bajnokot és dobogós helyezett gyermeket nevelt ki. Személye garancia
további sikerek eléréséhez.
SZATMÁRI ILONA vállalkozó
Zalkodon született, Bodrogkeresztúrban lakik, de szoros szálak fűzik Szerencshez. Egyéni
vállalkozó, kerámiagyártással foglalkozik. Több mint 15 éve díszkerámia termékeivel
támogatta, támogatja a szerencsi városi iskolai és sportrendezvényeket. A Városi Kulturális
Központ és Könyvtárban kiállítása is volt. Aktív közéleti tevékenységet folytat. A 2001.-ben
alakult Vállalkozói Klub Egyesület létrehozásában tevékenyen részt vett, alapító tag,
alapításától alelnöke, majd 2004-től elnöke. Aktívan szervezi a vállalkozók tájékoztatását,
szakmai konzultációit, jó a kapcsolata a város önkormányzatával, hivatalával, intézményeivel

és más civil szervezetekkel. Tagja a szerencsi Testvérvárosi Egyesületnek. Embertársaival
szemben segítőkész, sokan fordulnak hozzá bizalommal segítséget kérve, melyet mindig
megértően fogad, és lehetőségeihez mérten mindig igyekszik megoldani.
Szűkebb pátriájában, és azon túl is nagy megbecsülésében van része.
A kitüntetések átadására Szerencs Város Napján, ünnepélyes keretek között kerül sor.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetetteket értesítse.
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