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Tárgy: „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetés 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 Közszolgálatáért” kitüntetést 
2014-ben

Nyíri László gyógyszerésznek,
Ringer Istvánnak,

Szabó Imréné gyógyszerésznek, valamint 
a Szerencsi Polgárőr Egyesületnek ítéli oda.  

Indokolás: 
Nyíri  László gyógyszerész  a  Magyar  Gyógyszerészeti  Kamara  Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei  Szervezetének  elnöke.  A  több  mint  130  tulajdonos  számláló,  kizárólag  magyar
gyógyszerészek  tulajdonában  álló  társaságok  és  magánszemélyek  részvételével  működő
Viridis Pharma Kft. egyik létrehozója, Felügyelő Bizottságának tagja, illetve elnöke. Olyan
tevékenységet fejt ki, mely meghaladja a szorosan vett szakmai kötelezettségeinek teljesítését.
Saját  erőből  hozott  létre  és  üzemeltet  helyi  gyógyszertárat,  amellyel  hozzájárul  a
foglalkoztatás  növeléséhez  is.  Önzetlenül  segíti  a  város  egyes  rendezvényeinek
megvalósítását.  A  szakmai  berkekben  aratott  sikerei  mellett  tevékeny  résztvevője  a  helyi
közéletnek:  tagja  volt  a  város  Egészségügyi  Bizottságának,  alapítványi  elnökséget  vállalt,
valamint a városban folyó oktató-nevelő munka elkötelezett támogatója.

Ringer  István 1954-ben  Szerencsen  látta  meg  a  napvilágot.  Gyermekkorát,  iskolás  és
tevékeny  munkás  éveit  is  itt  töltötte.  25  évet  dolgozott  a  város  nevével  összeforrt
Cukorgyárban. Mindig szívén viselte annak a közösségnek a sorsát, ahol tevékenykedett. A
nyugdíjas évei alatt sem adott alább ifjonti erejéből, felszabadult energiát a hangszeres zene
művelésére  fordította.  Figyelmét  a  tárogatóra  összpontosította,  amely  a  Rákóczi-kor
legkedvesebb hangszere volt, hangja szorosan kötődik a magyar történelemhez, nincs olyan
magyar ember, akit ne érintene meg. 
Ringer  István  2004-től  önzetlenül  emelte  a  különböző  rendezvények,  kulturális  műsorok
színvonalát.  Minden  évben  kezdeményező,  tevékeny  résztvevője  az  Országos  Tárogató
Találkozónak, melynek Szerencs ad otthont. 
Nemzeti  ünnepeink,  állampolgársági  eskütételek,  jelentős  kulturális  évfordulók méltóságát
emeli  tárogatós  játékával.  Szívesen  és  önzetlenül  nyújt  segítséget  a  beteg,  idős  emberek
mindennapjait bearanyozó műsorokban a zene erejével. A zene szeretetével, és a magyarság
összetartozását,  erejét  jelképező tárogató játékával fáradhatatlanul végzi azt  a szellemet és
lelket frissítő küldetést, amely a város és a benne élők számára érzelmi feltöltődést jelent.



Szabó  Imréné Szilvásváradon  született,  iskoláit  Egerben  és  Budapesten  végezte.  A
gyógyszerész  diploma  átvételét  követően  került  Szerencsre,  hiszen  itt  töltötte  a  szakmai
gyakorlatot a „Siska-patikában”. 1976-tól él Szerencsen családjával, tevékeny résztvevője a
közösségi  életnek.  Az Infúziós  Laboratórium vezetői  tisztét  15 éven keresztül  töltötte  be.
1993 után adódott lehetősége arra, hogy saját patikájában, szakmai elhivatottságának engedve,
gyógyszerészként  tevékenykedjen.  Szakmai  munkájáért  több  elismerést  kapott,  Szerencs
Város Alkotói tevékenységéért kitüntetést pedig 2004-ben vehette át. munkavégzése során a
türelem, szakmaszeretet, empátia, kiváló kommunikációs készség jellemezte. Az egészségügy
területén végzett kiemelkedő teljesítményével, önkéntes tevékenységével hozzájárult Szerencs
fejlődéséhez, így méltán rászolgált a Szerencs Város Közszolgálatáért kitüntetés odaítélésére.

A  Szerencsi  Polgárőr  Egyesület tagjai  önkéntes  munkát  végeznek.  Kiemelkedően
hozzájárulnak  felderítő  és  megelőző  tevékenységükkel  a  város  közbiztonságának
fenntartásához,  javításához.  Tagjaik  nélkül  a  városi  rendezvények  lebonyolítása  ma  már
lehetetlen  lenne,  illetve  olyan  mértékű  piaci  szolgáltatást  kellene  megvásárolni,  ami
meghaladná a város lehetőségeit. A tagság és az elnök tevékenységét több megyei és országos
elismeréssel jutalmazták, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ismert és elismert a munkájuk.
Ennek  egyik  ékes  bizonyítéka,  hogy  2013-ban  a  városunk  adott  otthont  a  Megyei
Polgárőrnapnak.  Szerencs  város  lakossága  bizalommal  fordul  hozzájuk.  A  közterületek
folyamatos  ellenőrzésével  hozzájárulnak  a  közbiztonság  megteremtéshez,  fenntartásához,
valamint a problémamentes egymás mellett élés szabályainak betartatásához.

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

Határidő: 2014. április hónap
Felelős:   polgármester

K.m.f.

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

          

(dr. Gál András sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő
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