BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. ÁPRILIS 24-I
ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Határozat:

---

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 24-én – hétfő
– 16:30 órai kezdettel a Bihar Közösségi Házban megtartott ünnepi üléséről
Jelen vannak:
Barabás Ferenc
Semlyényiné Mizák Ágota

polgármester
alpolgármester

Dani Béla Péter, Gyökös Zoltán, Harsányi Csaba, Nagy Barnabás, Zsilinyi László
helyi képviselők
Dr. Juhász Marica
Dr. Köstner Dávid

jegyző
aljegyző

Nagy Albertné

jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
Lugosi István kitüntetett és hozzátartozói
Veress Krisztina riporter
Zsilinyi Lászlóné hozzátartozó
valamint kb. 90 fő helyi lakos
Barabás Ferenc polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 7 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Köszönti a képviselő-testület ünnepi ülésének valamennyi résztvevőjét, képviselő társait, a
meghívott vendégeket.
A napirendek tárgyalása előtt kéri a jelenlévőket, hogy egyperces néma felállással
tisztelegjenek a 2017. április 14-én elhunyt volt polgármesterük Kozma Sándor
emlékének.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását, kéri a képviselőket, szavazzanak,
egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pont:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések, díjak átadása
2. Különfélék
7 jelenlevő képviselőből 7 képviselő vett részt a szavazásban, 7 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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Elfogadott napirendi pont:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések, díjak
átadása
2.

Különfélék

Tárgyalt napirendi pont:
1. Biharkeresztes Város Önkormányzata által alapított címek, kitüntetések, díjak
átadása
Barabás Ferenc polgármester: Szeretettel köszönti a jelenlévőket.
Megkülönböztetett tisztelettel köszönti az ünnepi ülésen a város kitüntetettjeit, Lugosi Istvánt
és Zsilinyi Lászlót, valamint Veress Krisztina az RTL Klub riporterét, a város szülöttjét,
akivel az ülést követően „A XX. század eltűnt vidéke kincset érő felvételek
Biharkeresztesről” filmvetítéssel egybekötött közönségtalálkozó lesz.
Biharkeresztesen nagyon szép és régi hagyomány, hogy ilyenkor tavasz kezdetén
megrendezik, megszervezik a Város Hete rendezvénysorozatot. Biharkeresztes azon bihari
települések közé tartozik, ahol látható a fejlődés. Melyről majd a filmvetítést követően fognak
beszélni. A kitüntetések átadása következik. Felkéri Irodavezető Asszonyt a kitüntetettek
méltatására.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető:
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városért végzett tevékenység
elismeréseként „Pro Urbe Biharkeresztes” díjat alapított. „Pro Urbe Biharkeresztes” díj
adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik/amelyek tartósan kiemelkedő
tudományos, művészeti, közéleti munkásságukkal, az egészségügy-szociális, az oktatásnevelés, közművelődés, sport, közbiztonság, a gazdaság területén kifejtett tevékenységükkel a
város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez hozzájárultak.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testület 78/2017. (IV.12.) számú BVKt
határozata alapján Lugosi István részére a város érdekében végzett kiemelkedő oktatónevelő, helytörténeti kutató munkája elismeréseként „Pro Urbe Biharkeresztes” díjat
adományoz.
Lugosi István nyugalmazott földrajz-rajz szakos tanár, kollégiumigazgató 1938. március 21én született Berettyószentmártonban. Édesapja egyszerű ember, zöldségkertész volt. Általános
iskolai tanulmányait több helyen végezte el, legkülönlegesebb volt számára Heves megyei
Nagyrédén töltött a négy év.
Általános iskolai tanulmányai után a Debreceni Állami Tanítóképzőbe nyert felvételt az 1951
/ 52 –es tanévben. A Tanítóképzőt jó eredménnyel végezte el. Az 1956/57 -es tanévben
Berettyószentmártonba került gyakorlóéves tanítónak. Pályafutását egy 24 fős másodikos
osztályban kezdte. A történelem vihara miatt áthelyezték Gáborjánba, ahol az 1957 / 58-as
tanévben, már egy harmadikos osztály tanítója volt. 1958 nyarán tett képesítő vizsgát és
megkapta a tanítói oklevelet.
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1959 - ben házasságot kötött az ott tanító tanárnővel, Hajdú Irénnel. 1961-ben megszületett
István fiuk. aki egyetemi diplomát szerzett történelem-földrajz szakon Debrecenben a Kossuth
Lajos Tudományegyetemen, másoddiplomát humánmenedzser szakon az ELTE-n. Jelenleg
Kecskeméten a Kandó Kálmán Szakgimnáziumban igazgató helyettes.
1968 -ban felesége nagybátyja, Pintye József TSZ elnök hívására Körmösdpusztára költöztek,
ahol egy klasszikus tanyasi iskolában tanítottak. A felesége az alsó tagozatot, Ő pedig a felsőt
oktatta, nevelte összevont osztályokban. László fia 1969 - ben született. Ő is követte szülei
pályáját a Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói diplomát, majd informatikai tanári
végzettséget a Nyíregyházi Főiskolán. Jelenleg a Megyei Kormányhivatalban dolgozik.
A munka és a család mellett 1970-ben elvégezte az Egri Tanárképző Főiskolát, ahol földrajz rajz szakos diplomát kapott.
1972-es év jelentős fordulatot hozott az életében. Biharkeresztesen 1972. november 8-án
feleségével együtt kezdte meg a Tanyai Diákotthon működtetését, melynek vezetője volt.
Ahhoz, hogy a Diákotthon létrejöhessen sok-sok ötletre, vitákra, egyedeztetésekre volt
szükség. Azonban fáradhatatlanul dolgozott, hogy a kitűzött célja, hogy a környező
kistelepüléseken élő tanköteles gyerekeknek kulturált körülményeket, otthont biztosítson, így
megteremtve számukra hogy jól felszerelt, korszerűen berendezett iskolában tanulhassanak. A
Diákotthonban, a kezdetekben általános iskolás gyerekek voltak, az első osztályosoktól a
nyolcadikosokig. A kollégiumi munka, napi 24 órás állandó készenlétet, odafigyelést igényelt.
Később a Gimnázium részévé vált a kollégium és a tanulók is gimnazisták voltak. Ekkor már
igazgatóként dolgozott a Bocskai István Gimnázium intézményegységében. Az igazgató
munka mellett rajz –művészettörténet tantárgyat tanított a Gimnáziumban.
Lugosi István a Pedagógusi, kollégiumi igazgatói tevékenysége mellett szenvedélyesen
kutatta Bihar múltját. Ennek a kutatásnak az összefoglalása a Bihari Honismereti
Olvasókönyv, amelyet 1992-ben adott közre. A Diákotthonban honismereti szakkört indított
és a kutatásai nyomán megtalált Osváth Pál sírját a gyerekekkel gondozásba vette. Osváth Pál
1848-as honvédhadnagy életéről körültekintő alapossággal gyűjtötte össze a meglevő
információkat, amelyeke nagy segítséget jelentettek az Osváth Pál szobor felállításában is.
1998-ban nyugdíjba vonult és beköltöztek Debrecenbe, ahol most is él, igaz, már csak
egyedül, felesége négy éve hunyt el. Nyugdíjasként aktív tagja az Újkerti Felnőttek Olvasó
Körének, ahol előadóként is rendszeresen szerepel kedvenc témakörében: „ Biharország „
történelme, ismeretlen csodái. Ebből is látszik, hogy a Hajdúság fővárosában sem lett hűtlen
szülőföldjéhez, Biharhoz.
Személyiségét, munkásságát a lényéből sugárzó egyszerűség, türelem, tisztelet és megértés
jellemzi, mely ma is példaértékű.
Felkéri Polgármester Urat a díj átadására.
„Pro Urbe Biharkeresztes” díj átadása
Lugosi István részére
Barabás Ferenc Polgármester Úr által
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Lugosi István díjazott: Meghatódottan veszi át a díjat. Nem tudja, hogy érdemelte-e vagy
nem, talán az Osváth kutatásra kicsit büszke, a többi kötelessége volt. Nagyon köszöni a díjat,
mindig szeretettel gondol Biharkeresztesre, jó volt itt lenni. Biharkeresztesen is vannak
gyökerei, és egyáltalán nagyon kötődik Biharhoz. Megható számára, hogy ennyi év után nem
felejtették el. Még egyszer megköszöni a díjat.
Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető: Biharkeresztes Város Önkormányzata az
önkormányzat a közszolgáltatások bármely területén, közigazgatás, közoktatás,
közművelődés, szociális és egészségügyi ellátás, huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő
munka elismerésére, a közösség elé példaképül állítható az Önkormányzat és szerveinél
köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban állók elismerésére „ A Köz Szolgálatáért „
kitüntetést alapította.
Biharkeresztes Város Önkormányzat képviselő – testülete a 79/2017. (IV.12.) számú BVKt
határozat alapján Zsilinyi László részére példamutató oktató-nevelő munkája, valamint a
város érdekében végzett közéleti tevékenysége elismeréséül a „Köz Szolgálatáért”
kitüntetést adományoz.
Zsilinyi László matematika-fizika-technika szakos középiskolai tanár 1958. január 28-án
született a Heves Megyei Csány községben. A szülei dinnyések voltak. Minden idényben
máshol volt a földterület, amin dolgoztak, így Ő az általános iskolát a szülei mindenkori
munkahelyén végezte. 1972-ben felvételt nyert a gyöngyösi Vak Bottyán János Ipari
Szakközépiskola Finommechanikai- és műszeripari szakára, ahol 1976-ban érettségizett.
1977-ben sikeres felvételit tett a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika
szakára, ahol 1982-ben kapott középiskolai tanári diplomát. Az egyetemen ismerkedett meg
feleségével, Tóth Ágnessel, akivel 1981-ben házasságot kötött. Akkor úgy döntöttek, hogy
tanulmányaikat levelező tagozaton fejezik, be, és a nagyecsedi József Attila Gimnáziumban
kezdték el pedagógusi pályafutásukat. A diploma megszerzése után 1982-től a biharkeresztesi
Bocskai István Gimnáziumban kezdett el tanítani, ahol már 35 éve a tantestület tapasztalt,
meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. A munka mellett 1985ben technika szakos tanári diplomát szerzett, szintén a Kossuth Lajos Tudományegyetemen,
majd ugyanitt 1995-ben közoktatási vezető szakon végzett. Két fia született 1986-ban László,
aki műszaki informatikus és 1989-ben Péter, aki gazdasági informatikus lett. Eddigi
pályafutása során a tanítás mellett volt munkaközösség-vezető, 1992 és 1997 között
igazgatóhelyettes majd 2000-től 2005-ig igazgató. Közoktatási szakértőként és érettségi
elnökként is tevékenykedik. Több évtizedes pályafutása során példamutató elkötelezettséggel
folytatja értékteremtő pedagógiai munkáját. Igyekezett mindig és igyekszik ma is úgy tanítani,
hogy a tehetségek kibontakozzanak, akik számára pedig nem a matematika–fizika világa a
legvonzóbb, azokkal is megszerettesse és elfogadtassa ezeket az ismereteket. A gimnáziumot
érintő reformtörekvésekben, megújulási folyamatokban is óriási szerepe volt. Jelentős
szerepet vállalt az iskola pedagógiai programjának kidolgozásában. Igazgatóként és
kollégaként is segítőkész, ösztönzi, támogatja az intézmény és a kollégái szakmai
megújulását. Tanárként célja a hatékony iskolai közösség működtetése, a tudást értékként
kezelő tanulói közösség formálása. Felkészült pedagógus, aki diákjai érdeklődését
folyamatosan ébren tudja tartani. Nemcsak a tudás, a szaktárgyi ismeret továbbadását tartja
fontosnak, hanem a diákok megértő segítését, támogatását. Munkájának alapvető jellemzői a
hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a
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közösségért érzett felelősség, és a tanulókkal való foglalkozásban az eredményesség. Fejlett
empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően – melyek
felelősséggel, igazságérzettel párosulnak – mindig a tanulók, a gyermek érdekeit tartja
a legfontosabbnak.
A gimnáziumot gyermekének tekinti, mindig, minden fórumon jó hírnevének öregbítésére
törekszik. Jelentős szerepet vállalt a felnőttképzés beindításban is.
Saját önképzésére is nagy gondot fordít, több tanfolyamot végzett a felnőttképzés és
kompetenciafejlesztés, valamint az informatikai képzés terültén. Ezen kívül autodidakta
módon, tanult meg játszani szintetizátoron, gitáron, harmonikán. Régi vágya, hogy templomi
orgonán játszhasson. Saját hangszergyűjteménnyel rendelkezik.
Pedagógiai és vezetői munkáját 1988-ban miniszteri dicsérettel, 2005-ben a Bocskai István
Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthonban végzett kiemelkedő és eredményes vezetői
tevékenysége elismeréseként a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés emlékérmével ismerték el.
Pedagógusi hivatása mellett jelentős közéleti tevékenységet is folytat. 2002-től folyamatosan
önkormányzati képviselő. Volt elnöke a Pénzügyi Bizottságnak, jelenleg az Ügyrendi
Bizottságot vezeti. 2006-tól 2010-ig a város alpolgármestere volt. Közéleti tevékenységét is a
felkészültség, a problémák alapos megismerése jellemzi. Higgadt érvelésével segíti a
képviselő-testület döntéshozó munkáját.
Felkéri Polgármester Urat a kitüntetés átadására.
„A Köz Szolgálatáért ” kitüntető cím átadása
Zsilinyi László részére
Barabás Ferenc Polgármester Úr által
Zsilinyi László kitüntetett: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt
megjelentek! Amint Pista bácsi is elmondta, az ember ilyenkor egy kicsit meghatódik, végig
gondolja, hogy megérdemelte-e a díjat, vagy nem. Nyilván minden pályán vannak sikerek,
kudarcok, de ilyenkor érzi az ember, hogy talán a sikerek vannak túlsúlyban. Köszöni a
Képviselő-testületnek az elismerést. El kell mondani, hogy bármelyik területen, amelyiken
méltatták, mindenütt a közösség játszott szerepet az életében. A gimnáziumban is régebben is,
jelenleg is, ahol, mint vezető vagy mint beosztott tanár az eredményeiket annak köszönhetik,
hogy jó csapat volt, most is jó csapat, és egy ilyen közösségben viszonylag könnyebb
eredményt felmutatni, mint hogyha egyedül dolgozna.
Köszöni szépen kollégáinak a
segítségét, munkáját és számít továbbra is az együttműködésükre. Ugyan így képviselőként is
közösségben vannak, immár a negyedik ciklus alatt. Büszkén mondhatja, hogy az aktív
képviselő-testület tagjai közül hármat tanított, ez a korának köszönhető. Azt gondolja,
bármelyik képviselő-testülettel nagyon jól együttműködött. Ez a közösség is olyan, amiben
szívesen dolgozik, ez a méltatás, amit kapott, úgy gondolja a képviselő-testületeknek is
köszönhető. Ugyanígy a harmadik közösség, ami lehetővé teszi a munkát, a családja. Köszöni,
hogy amikor menni kellett, segítettek elmenni. Köszöni a segítséget, mindig mellette álltak,
köszöni, hogy hozzájárultak, hogy most átveheti a kitüntetést. A munkával kapcsolatosan
megköszöni azoknak a választóknak is, akik megbíztak benne, megválasztották képviselőnek,
négy cikluson keresztül. Megköszöni mindannyiuknak, köszöni Polgármester Úrnak.
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Barabás Ferenc polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület
ünnepi ülését bezárta.
kmft.

Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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