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HATÁROZAT  

Tárgy: „Pro Urbe Szerencs” 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  

 „Pro Urbe Szerencs” kitüntetést  

2 0 1 5-ben 

 

Naszrainé Sárosi Eszter nyugdíjas pedagógusnak, valamint 

Ekker Róbert szobrásznak ítéli oda. 

 

Indokolás:  

Naszrainé Sárossi Eszter immár négy évtizede él Szerencsen és tanította, tanítja 

gyermekeinket. Eredetileg történelem-orosz szakos általános iskolai tanár. A Hunyadi János 

Általános Iskolában kezdte pályafutását, időközben megszerezte az angol nyelvtanári 

képesítést is és az iskolák átszervezését követően a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában 

folytatta pedagógusi pályafutását előbb tanár, majd az iskola igazgatója lett. 

Jelenleg nyugdíjas. Munkájában a hivatása iránti elkötelezettség, a gyermekek iránti szeretet, 

a kollégák és a szülők iránti tisztelet töltötte be a legfontosabb szerepet. 

A város közösség életében aktívan részt vett és részt vesz, évtizedek óta tagja a város 

pedagógus énekkarának, illetve a református egyház énekkarának. 

Férjével együtt a város közéletének aktív résztvevői.  

Kedves, optimizmust sugárzó egyénisége magával ragadó, önzetlen, segítőkész. 

 

Ekker Róbert 1961. december 19-én született Szerencsen. Gyermekkorát is a 1982-től 10 éven 

át volt a Szerencsi Csokoládégyár grafikusa. Az alkalmazott grafikusi alkotómunka mellett 

díszítő szobrászattal foglalkozott. A nyolcvanas évek végétől, teljes energiájával a kő és bronz 

anyagát életre hívó, szobrász alkotómunka elkötelezettjévé vált. 

Érzelmektől átfűtött és erőt sugárzó köztéri munkái, kisplasztikái sajátos magyar stílust 

képviselnek. Alkotásai témájául gyakran a gyökerekig nyúló magyar történelmi múlt 

történései, alakjai szolgálnak.  

 

1996-ban a Zempléni Nyári Tárlat különdíját míg, 2006-ban a Bocskai emlékév kiállítás 

különdíját érdemelte ki. 

 

Kiállításai: 

1996. Szerencs Rákóczi-vár Zempléni Nyári Tárlat 

1998. Budapest Erdős Renée Ház Új Romantika Baráti Kör csoportos kiállítás 

2004. Szerencs Rákóczi-vár önálló kiállítás 

2005. Taktaharkány Nyári Művésztábor csoportos kiállítás 



2005. Gödöllői Grassalkovich-kastély csoportos kiállítás 

2006. Szerencs Rákóczi-vár Bocskai Emlékév csoportos kiállítás 

2009. Luxemburg-Hesperange önálló kiállítás 

 

Szerencs város kulturális értékének növeléséhez számos köztéri alkotásával hozzájárult, így 

kronológiai sorrendben az alábbi alkotások dicsérik keze munkáját: 

 

2000.  Szerencsi Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola - millenniumi 

emlékmű 

2004.  Szerencsi Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola - Bocskai 

István bronz mellszobor 

2005.  Szerencsi Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola –  

Bocskai kapu dombormű 

2005.  Szerencs - Bocskai István fejedelem – köztéri teljes alakos bronz szobor 

2005.  Szerencs - Dr. Petrikovits László portréját (bronz dombormű) ábrázoló emlékmű 

2006.  Szerencsi Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola - Bocskai 

István stációk 

2008.  Szerencs - Kossuth Lajos mellszobor 

2008.  Szerencs Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola - Bocskai korona 

2009.  Szerencs - Cukorgyár emlékmű (bronz) 

2009.  Szerencs - Széchenyi István bronz mellszobor 

2010.  Szerencs - II. Rákóczi Ferenc bronz mellszobor 

2010.  Szerencs - Bocskai István és II. Rákóczi Zsigmond emlékkő 

2014.   Szerencs  -  Szerencsi Országzászló, mészkő posztamens, bronz turul 

2014.   Szerencs  -  Málenkij Robot Emlékmű , mészkő, bronz 

 

Tevékenységével hozzájárul a városunk hírnevének öregbítéséhez, bizton számíthat rá a város 

közössége bármely városszépítő, városépítő tevékenység esetén. Több alkalommal időt, 

energiát nem sajnálva, önzetlenül támogatta munkájával a városi rendezvényeket. 

 

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:  2015. április hónap 

Felelős:    polgármester 

 

K.m.f. 

 

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

                      jegyző                                polgármester 

               

 

(Visi Ferenc sk.) 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

A kivonat hiteles: 

 


