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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  

2016-ban 

 

Fancsalszki Gabriellának, 

Halász Tibornénak, 

dr. Kovács Ivánnak, és 

Oroszné Stumpf Évának ítéli oda. 

 

Indokolás: 

Fancsalszki Gabriella tanító – Bolyai János Katolikus Általános Iskola. Közel 40 éve 

odaadóan végzi oktató-nevelő munkáját városunkban. Több száz kisdiákot tanított meg írni, 

olvasni, számolni. Pedagógusi munkáját mindig lelkiismeretesen végzi, jó kapcsolatot alakít 

ki tanulóival, a szülőkkel és kollégáival egyaránt. Iskolai és városi ünnepségek, rendezvények 

aktív szervezője, nyaranta napközis tábort vezet. Felelősségteljes munkavégzése mellett külön 

gondot fordít a tehetséges gyermekek fejlesztésére, valamint a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatására. Szinte minden évben van gyakorló pedagógusa, segíti a pályakezdő fiatalok 

munkahelyi beilleszkedését. 1990-ben munkájáért Miniszteri Dicséretben részesült  

 

Halász Tiborné ügyvezető Mezőzomboron született 1951-ben. 1968-ban végzett 

cukrászként, vendéglátóipari technikusi bizonyítványt, illetve mestervizsgát is szerzett. 1987-

től működteti saját vállalkozását. Cukrászdája a helyi társadalmi élet egyik meghatározó 

helyszínéül nőtte ki magát. A sikeres vállalkozás mellett három gyermek büszke édesanyja. A 

város közösségi életében aktív szerepet válla és tölt be.  

 

Dr. Kovács Iván nyugdíjas szülés-nőgyógyász főorvos 1973-ban végzett a Szegedi 

Orvostudományi Egyetemen, majd 1977-ben szakvizsgázott szülész-nőgyógyászatból. 

Szerencsen szülés-nőgyógyász főorvosként kezdett dolgozni az akkor Szerencsi Járásban. Ezt 

követően az alakuló rendelőintézet főorvosává nevezték ki 1980-ban, ahol nyugdíjazásáig 

dolgozott. Részese volt a rendelőintézet megalapításának, elsőként kezdett tevékenykedni az 

alapellátást biztosító intézményben. Jó kapcsolatot alakított ki a városban élő emberekkel, 

betegekkel, akik szívesen keresték fel problémájukkal akár a rendelőintézetben, akár 

magánrendelésén egyaránt. Több évtizedes, kimagasló gyógyító munkájára minden esetben a 

lelkesedés, a tudatosság, a következetesség és a minőségre való törekvés volt a jellemző, 

amely példamutató. Elhivatottság, a betegek iránti tisztelet vezérelte munkája során.  

 



Oroszné Stumpf Éva muzeológus – Zempléni Múzeum. Abaújszántón született 1957. 

február 10-én. A Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Főiskolán vendéglátó ipari 

üzemgazdászként szerezte meg első felsőfokú végzettségét. 1975. és 1976. között a Miskolci 

Vendéglátó Ipari Vállalatnál, majd az Idegenforgalmi Hivatalnál dolgozott. 1991-től a 

Hermann Ottó Múzeum Zempléni Múzeumának gyűjtemény kezelője, majd igazgató-

helyettese. A szerencsi német nemzetiségi közösség lelkes tagja. Történelmi ihletésű témáival, 

beszámolóival a Szerencsi Hírek állandó „vendégújságírója”. Munkája iránti 

elhivatottságának köszönhetően a Zempléni Múzeum kiemelkedik társai közül 

képeslapgyűjteményével. Kiemelt szerepe van a Cukorgyűjtemény, és Cukormúzeum 

kialakításában, működtetésében. A helyi közösségi élet aktív szereplője, szervezője, lelkes 

támogatója. Idén júliusban nyugdíjba vonul. Életvezetése, munkakedve, elhivatottsága, 

közösségi színtéren betöltött szerepe példaértékű lehet a szerencsi polgárok számára.  

 

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:  2016. április hónap 

Felelős:    polgármester 

 

K.m.f. 

 

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

       jegyző                            polgármester 

 

(Danyi László sk.) 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

A kivonat hiteles:  


