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Tárgy: „Szerencs Város Közösségépítő Tevékenységéért” kitüntetés adományozása
Szerencs Város Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a
31/2003.(XII.23.) rendelete alapján a „Szerencs Város Közösségépítő
Tevékenységéért” kitüntetést adományozza az alábbi személyeknek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Takács István, Szerencs város Sport Egyesület Tenisz Szakosztály vezetője
Szerencsi Városüzemeltető Kht.
Huszti Istvánné, városi gondnok
Csanádi Béla, főmérnök
Magyar Jánosné, nyugdíjas pedagógus
Osztás Katalin, zenetanár

Indokolás:
Takács István – Kezdeményezésére és szervezésében került megrendezésre 1996.
augusztus 10-én az I. Városi Amatőr teniszbajnokság. Ennek helyszíne az abban az
évben átadott Városi Sportcsarnok volt. Ezzel indult el Szerencsen a tenisz, mint sport.
A későbbiekben a saját maga által épített salakos teniszpálya adott sportolási
lehetőséget a tenisz iránt érdeklődők számára. Itt kerültek megrendezésre az első
salakpályás versenyek és bővültek a versenyszámok (férfi egyes, férfi páros, női egyes,
vegyes páros, fiú egyes, leány egyes) 1999-ben civil szerveződésben megalakult a
Szerencs Város Sportegyesület tenisz szakosztálya, melynek vezetője lett. Ekkor a
legfiatalabb tag 5, a legidősebb 55 éves volt. Azóta is egyre szélesebb körben sikerült
népszerűsíteni a tenisz sportot a városban. Megalakulásakor és azóta is az egyik
legnépesebb szakosztály. Az első városon kívüli megmérettetésben szép sikereket ért el
a csapat. A 2003-as Megyei Csapat bajnokságon 16 fővel vett részt a szakosztály, ahol
II. helyezést ért el, ezzel is öregbítve Szerencs Város hírnevét. 2004-ben ugyanezt az
eredményt megismételték a Megyei Csapat bajnokságban. Ugyanebben az évben a
Magyar Tenisz Szövetség szervezésében, a Bocskai István Gimnázium négy diákjával
V. helyezést ért el az országos diákolimpiai döntőn Balatonbogláron. Takács István
egyedüli oktatóként fontos szerepet játszott abban, hogy Szerencsen meghonosítsa a
teniszt, mint sportot, valamint abban, hogy a helyiek hasznosan töltsék el
szabadidejüket, és egészséges életmódot alakítsanak ki. A népszerű sport
következtében, azóta Szerencsen bővült a teniszpályák száma is.

Szerencsi Városüzemeltető Kht. – A szerencsi Városüzemeltetési Ellátó- és
Szolgáltató Szervezet jogutód nélküli megszüntetését követően Szerencs Város
Önkormányzata alapította 2000. június 30-án. A Kht. feladata Szerencs város
városüzemeltetési feladatainak ellátása, közhasznú tevékenység végzése nyereség és
vagyonszerzési cél nélkül. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság
munkája több feladatból tevődik össze. Folyamatosan végzik az üvegházba
átteleltetett, szaporított növények gondozását. Korán tavasszal hozzálátnak az út menti
és parkokban lévő díszfák és díszcserjék metszéséhez, a kiszáradt fák kivágásához, a
rózsatövek metszéséhez, kitakarásához, nyesedék összegyűjtéséhez, elszállításához.
Megkezdik az egynyáriak parkokba történő kiültetését, virágoszlopok kitelepítését.
Folyamatosan gondoskodnak a beültetett virágágyások, valamint a kihelyezett
cserepes növények ápolásáról. Gondoskodnak a játszóterek felülvizsgálatáról,
javításáról, homokozók homokcseréjéről. A városi Sportcsarnok, a Tanuszoda és a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep működtetése, kezelése is a vállalat feladata. A
sportlétesítmények megvalósítása, mely kb. fél milliárd forint, a társaság önálló
beruházása. Folyamatosan végzik az útpadkák tisztítását, az összegyűlt hordalékok
elszállítását. Szükség szerint gondoskodnak az utak, járdák téri hómentesítéséről,
síktalanításáról, kátyúzásáról. Tevékenységi körükhöz tartozik a város fő vízelvezető
rendszerének, iszapfogó árkainak tisztítása, iszaptalanítása. Gondoskodnak a város
közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett
szemétgyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott
szemétgyűjtő kosarak pótlásáról. Tevékenységi körükbe tartozik Szerencs és SzerencsOnd közigazgatási területén az ebek veszettség elleni oltása, pótoltatása. A tokaji
Csekő Bt-vel kötött szerződés alapján 2 hetenkénti rendszerességgel végeztetik a kóbor
ebek befogását. Gondoskodnak az elhullott állatok elszállításáról, a veszettség gyanús
állatok kilövéséről, vizsgálatáról. A ravatalozók épületének és környékének fenntartási
és takarítási munkálatai is a társaság feladatai közé tartoznak. A társaság minden
támogatott tevékenységi körében alkalmaz közhasznú dolgozókat. A közhasznú
munkásokon kívül a Kht. átlagosan 10 fő közcélú munkást is foglalkoztat. A vállalat
részt vesz A Munkaügyi Központ által kiírt értékteremtő pályázatokon, hiszen a
közhasznúak minél nagyobb számban történő foglalkoztatása a társaságnak és a
városnak is közös érdeke. Az elmúlt 5 év alatt a szerencsi városüzemeltető Kht. a
település egyik legnagyobb foglalkoztatója lett. A társaság a saját beruházásában
megvalósított irodaépületbe költözhetett az idén, valamint a járműpark is megújult, így
a munkafeltételek jelentősen javultak.
Huszti Istvánné, városi gondok – Általános iskolai tanulmányait Bekecsen végezte,
középiskolai éveit pedig a sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskolában töltötte.
1972-től 1990-ig a Szerencs és Vidéke ÁFÉSZ-nél, mint könyvelő dolgozott. 1990-től a
Városüzemeltetési és Szolgáltató Szervezethez került, mint pénzügyi vezető. 1992.
április 1-jével a Polgármesteri Hivatal vezetésének kezdeményezésére került át a
hivatalhoz. Feladatai közé tartozik a vagyonnyilvántartás, vagyontárgyak,
irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, leltározása. Hozzá tartozik a karbantartási
munkák megszervezése, ellenőrzése, a hivatalban és hivatalhoz tartozó épületekben a
víz-, a villany- és a telefon üzemeltetésének zökkenőmentes biztosítása, esetleges hibák

elháríttatása. Városi és intézményi szinten az épületek, berendezések biztosításáért is ő
felel, kár esetén a biztosítókkal kapcsolatot termet, hogy a hibákat mielőbb
elháríthassák. A hivatali gépjárművek kötelező és casco biztosításáért felelős. Az ő
feladata továbbá a városi rendezvények technikai feltételeinek biztosítása,
intézményekkel való kapcsolattartás, a testületi és bizottsági ülésekhez terem és
technikai eszközök biztosítása. Külföldről érkezett vendégek esetén az étkeztetések és
elszállásolások szervezésében vesz részt. Választások idején a helyiségeket és a
technikai feltételeket biztosítja.
Csanádi Béla főmérnök, az Építésügyi és Városfejlesztési Osztály vezetője –
Hivatalnokként több évtizede lelkesen szolgálja a város és a környező települések
lakosságát. Több száz sikeres pályázat megírásával elévülhetetlen érdemeket szerzett
Szerencs város infrastruktúrájának fejlesztésében. A jelenlegi és a korábbi rendezési
terv legnagyobb előkészítőjeként és segítőjeként egy 21. századi modern kisvárosi kép
megteremtésén fáradozik. Tehetsége és kapcsolatai révén komoly előrehaladást
teremtett a zempléni városok közötti versenyben. Lelkesen támogatja a fiatal
építészeket és mérnököket, akik az államigazgatást választották hivatásul.
Magyar Jánosné nyugdíjas pedagógus – Nyugdíjas pedagógusként sokat dolgozik az
emberekért, a gyerekekért és az idősekért egyaránt. A Nyárutó Klub minden közhasznú
tevékenységének aktív résztvevője. Meleg szeretettel szervezi a szociális segítő munkát,
a gyermekek részére tartalmas, élménydús szórakozást, vetélkedőt az Ondi úti
játszótéren. Hagyományőrző dalköröknek is szervezője, összefogója. A Nyárutó Klub
megalakulása
óta
aktív
tagja.
Minden
munkában,
megmozdulásban,
környezetépítésben, könyvgyűjtésben, ruhagyűjtésben tevékeny. Szervezője és tagja a
nemrég alakult dalkörnek.
Osztás Katalin zenetanár – A zeneiskola fúvós tanszakának vezetője, a zeneiskola
fuvola tanára. A fuvola tanszak a zeneiskola legeredményesebb tanszaka. Az elmúlt
négy évben nyolc növendéket készített fel sikeresen zenei pályára. Egyidejűleg a fúvós
zenekar megalapítója, mely ma már egyesületként működik, és jelentős szerepet tölt be
a város kulturális életében. Eddigi eredményei alapján idén harmadszor kapta meg a
Scholtz Alapítványi díjat. A zeneiskola tanulóiból azóta megalakult a kis fúvószenekar,
melynek fejlődéséhez nagyon sok segítséget nyújt. Fuvolistái rendszeresen szerepelnek
a város rendezvényein, de már testvérvárosunkban, Luxemburgban is felléptek. Osztás
Katalin 1998-ban kezdte meg a tanári pályafutását a szerencsi Scholtz Jenő
Zeneiskolában. A zeneiránti elhivatottságának köszönhetően a tanítás mellett
szükségét érezte a fúvós zenekar megszervezésének. Ebben nagysegítségére volt férje,
Osztás György és fia Osztás Tamás így a zenekar a tanév végén már bemutatkozott,
mindannyiunk örömére. Az azóta eltelt években sokat fejlődtek és a felkéréseknek
eleget téve, fellépnek minden városi rendezvényen. Időközben a fúvós zenekar tagjai
felnőttek és ifjúsági zenekarként egyesület keretei között működnek tovább, melynek
elnöke Osztás Katalin. A karnagy szerepét az időközben diplomát szerzett Osztás
Tamás vette át, de a szólamok betanításában és a szervezésben továbbra is nagy
szerepet vállal. Ezzel egy időben, a zeneiskolában megalakult az iskolai zenekar, így a
város egy iskolai és egy egyesületi zenekarral is gazdagodott. Az iskolai zenekar

felnövő tagjai biztosítják majd az ifjúsági zenekar utánpótlását, így nem fordulhat elő
– mint a hajdani cukorgyári zenekarral – hogy kiöregedés miatt megszűnik. A két
zenekar próbáinak megszervezéséhez a szólamok betanításához nagy elhivatottság,
kitartás kell, melyek Osztás Katalint jellemzik. Osztás Katalin egyidejűleg a zeneiskola
fúvós tanszakának vezetője, a zeneiskola fuvola tanára. A fuvola tanszak az iskola
legeredményesebb tanszaka. Az elmúlt 4 évben nyolc növendéke választotta hivatásnak
a zenét és folytatja tanulmányait zeneművészeti szakközépiskolában, fuvola tanszakon.
A sikeres felvételi a tanár évekig tartó munkájának legnagyobb eredménye. Az iskola
alapítványának tanári díját, a Scholtz díjat 2004/2005 tanévben harmadszor kapta
meg.
A kitüntetések átadásának időpontja: 2006. április 20. Szerencs Város Napja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetés átadásának
előkészítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2006. április 20.
Rónavölgyi Endréné polgármester
k.m.f.

(Dr. Bíró László sk.)
c.főjegyző

A kivonat hiteles:

(Rónavölgyi Endréné sk.)
polgármester
(Koncz Ferenc sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

