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Tárgy: „Szerencs Város Díszpolgára” cím odaítélése 

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  határidőre  beérkezett  kitüntetési
javaslatokat megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletével
alapított 

 „Szerencs Város Díszpolgára” kitüntető címet
2 0 1 3-ban

Zemlényi Zoltán nyugalmazott iskolaigazgatónak ítéli oda.

Indokolás: 
Zemlényi  Zoltán  Hajdúböszörményben  született,  de  Szerencsre  költözött  szüleivel.  Az
általános  és  középiskolai  éveit  a  városban  töltötte.  Majd  a  diplomája  megszerzése  után
Szerencsen helyezkedett  el.  Már az első tanévében megbízták az úttörőcsapat vezetésével,
mely munkát 20 éven át lelkiismeretesen látott el. Munkásságából a táborokra a legbüszkébb,
melyre az akkori táborozók ma is kedves szívvel emlékeznek vissza. A III. számú, mai nevén
Rákóczi Zsigmond Általános Iskola felépülése után döntött úgy Szerencs vezetése, hogy a
Hunyadi iskolát három felé bontja. Ekkor kapott megbízatást a II. számú, mai nevén Bolyai
János Általános Iskola vezetésére. Nagyon elhanyagolt állapotban, tornaterem nélküli volt az
iskola és sok volt a hátrányos helyzetű gyerek. A nevelőtestület fiatal, és lelkes volt, melyet a
szülők  hálás  szívvel  fogadtak.  1987-ben  kapott  megbízatást  a  megyei  pedagógiai  intézet
alkalmazásában  szaktanácsadói  munkakörre  matematika-fizika  szakon.  Szerencs  város
vezetése elismerve az iskola munkáját, pályázatot nyújtott be az iskola bővítésére, és 1992-
1995 között felépítették a sportcsarnokot. Időközben tehetséggondozó programot vezettek be
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemmel közösen. A tanulók sok szép eredményt
értek  el  tanulmányi  versenyeken.  A Zemlényi  Zoltán  által  vezetett  iskola  gondoskodott  a
kirándulásokról, táborozásokról, szerveztek vízi túrát a Tiszán és sítúrát Szlovákiába, melybe
besegített a szádalmási testvériskola. 2002-ben, 60. életéve betöltésével kérte nyugdíjazását.
Nyugdíjba vonulását követően kérték fel, hogy vezesse a Szerencsi Polgári Együttműködés
Egyesületét, amely a mai napig eredményesen működik. Tájékozódnak Szerencs társadalmi
eseményeiről,  fejlődéséről,  kirándulásokat  szerveznek  (Országház,  Budai  vár,  csíksomlyói
búcsú,  st.)  karitatív  tevékenységükkel  a  rászorult  családokat  támogatják.  Részt  vesznek a
városi nőnap szervezésében, és szervezik az évek óta nagy sikernek örvendő Polgári Bált.
2004-ben Szerencs Város Szellemi alkotótevékenységéért kitüntetésben részesült. A 2005-ben
alapított Kiss Attila Alapítvány Kuratóriumának elnök megbízatását az alapítók felkérésére
kezdetektől ellátja. Az alapítván célja, hogy a fiatalon elhunyt gimnáziumi igazgatóhelyettes
emlékét  ápolja  és  támogassa  a  köznevelési  feladatokat.  Ennek  megfelelően  olvasottsági
versenyeket  szerveznek,  támogatják  a  gyerekek síoktatást,  a  kistérség általános iskoláinak
tanévzáróin minden évben átadják az iskola legsikeresebb tanulójának járó kitüntetésüket. A
kezdetektől  egyik  szervezői  az  Országos  Csokoládé  Fesztiválnak.  Elsősorban  a
gyerekprogramok  (kosárlabda,  labdarúgás,  családi  úszóvetélkedő)  lebonyolításában
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segédkeznek és szervezik az önkéntesek munkáját. Támogatják a városi kulturális programok
szervezését. Esetenként kitüntetéssel jutalmazzák a kiemelkedő együtteseket (Fanfár, Bekecsi
Néptáncegyüttes).  Zemlényi  Zoltán  fentiekben  részletezett  kiemelkedő  közéleti
szerepvállalása,  a  civil  szervezetekben  betöltött  kimagasló  tevékenysége  és  a  város
rendezvényeinek szervezésében vállalt  jelentős  feladatai,  továbbá példás  életvitele,  emberi
nagysága teszi méltóvá a kitüntető címre. 

A kitüntetések átadására Szerencs Város Napján, ünnepélyes keretek között kerül sor. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetettet értesítse, az átadás
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő: 2013. április 20.
Felelős:   polgármester

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                          jegyző            polgármester

          

(Heves János sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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