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SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL  

 

KIVONAT 

 

Szerencs Város Képviselő-testülete 

2007. január 25-i ZÁRT ülésének  jegyzőkönyvéből 

 

 

4/2007. (I. 25.)  

H A T Á R O Z A T 

Tárgy: Szerencs Város Szellemi Alkotótevékenységéért kitüntetés odaítélése 

 

Szerencs Város Képviselő-testülete a kitüntetésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és úgy 

dönt, hogy a 32/2003. (XII.23.) számú rendelete alapján a „Szerencs Város Szellemi 

Alkotótevékenységéért” kitüntetést 2007-ben az alábbi személyeknek ítéli oda:  

 

Potvorszkiné Fürjes Rózsa 

Urbán Tiborné 

Zemlényi Béláné 

 

Indokolás: 

 

Potvorszkiné Fürjes Rózsa középiskolai tanár 1980-tól Szerencs város polgára. Pályafutását a 

Hunyadi János Általános Iskolában kezdte magyar-ének-zene szakos tanárként, ahol 1989 és 1994 

között igazgatóhelyettesként is dolgozott. Ez idő alatt az iskola énekkarának vezetője volt. 

Rendszeres résztvevői voltak a városi és az iskolai rendezvényeknek (pl: ünnepi megemlékezések, 

társadalmi rendezvények, Kulturális Seregszemle). Éveken keresztül az „Éneklő Ifjúság” országos 

verseny indulói között voltak, ahol ezüst és arany minősítésben részesültek. A Hunyadi Iskola 

megszűnésével kulturális tevékenységet folytatott a zeneiskolában, a kollégiumban, majd a 

szakmunkásképző intézetben. Ekkoriban szerezte meg másoddiplomáját angol nyelvtanári szakon. 

2000-től a Bocskai István Gimnázium tanára. Ugyanebben az évben önálló zenés-irodalmi műsoros 

estet rendeznek. A gimnázium és a városi rendezvények aktív szereplői. Az évente hagyományosan 

megrendezett karácsonyi, húsvéti hangverseny, valamint a Nemzetközi Kórusfesztivál állandó 

fellépői. Kiemelkedő jelentőséggel bírt a gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából 

megrendezett ünnepi műsor elkészítése, megszervezése, betanítása, koreográfiája, valamint az 

1956-os forradalom évfordulójára készített városi megemlékezés. Műsoraikat rendszerint élő zene 

színesíti. Angol nyelv területén az általa felkészített diákok számos közép- és felsőfokú 

nyelvvizsgával, megyei és országos eredményekkel büszkélkedhetnek.  

 

Urbán Tiborné nyugdíjas pedagógus (Szerencs, Kossuth u. 19.) A Tanítóképző Főiskola 

elvégzését követően 1956-ban Taktaszadán kezdte el pedagógusi munkáját. 1968-ban Szerencsre 

költözött családjával. 1979-ben nevezte ki a BAZ Megyei Művelődési Osztály szakfelügyelőnek, 

szaktanácsadónak. Munkáját kimagasló színvonalon végezte. A szakfelügyelői funkció 

megszűnését követően 1989-től a Hunyadi János Általános Iskola igazgatóhelyettesének, vezető 

pedagógusának nevezték ki. Szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt vett. 1977 évben kiváló 

eredménnyel fejezete be a két éves komplex szakmai továbbképzést. Az évek során munkáját 

igyekezett a legjobb tudása szerint eredményesen elvégezni. Borsod megye területén a fejlődést 

elősegítve sok új és hasznos ismeretet adott át pedagógus kollégáinak és tanítványainak. Urbán 

Tiborné organizátora volt a városi ünnepségeknek, megemlékezéseknek, valamint 

sportrendezvényeknek. A tanulmányi versenyeken számos kimagasló eredményt ért el 
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tanítványaival. Kiváló szakfelügyelő, kiváló pedagógus 1995-ben vonult nyugállományba. Urbán 

Tiborné 2007-ben veszi át az „Aranydiplomás Pedagógus” elismerést.  

Zemlényi Béláné nyugdíjas pedagógus (Szerencs, Ady E. út 24.) 1940-ben szerzett diplomát a 

Nyíregyházi Tanítóképzőben. Pályáját Erdélyben, pontosabban Máramaros megyében kezdte, majd 

rövid ideig Pátrohán tanított. 1948-ban kerültek Szerencsre, ahol nyugdíjazásáig 1974-ig tanított. 

Keze alatt generációk sora tanult meg írni, olvasni, hiszen pályája kezdetén a felnőttek körében sem 

volt ritkaság az analfabétizmus, különösen a tanyavilágban. Bizony esténként bokáig sárban járták 

végig a Malomtanyát, Vincze tanyát, Mohos tanyát. Szerény viselkedésével, lelkiismeretes 

pedagógiai munkájával különösen a szülők körében lett rendkívül népszerű, szinte vetélkedés folyt 

köztük azért, hogy hozzá írassák gyermeküket. Tanítványai mai napig hálásan emlegetik, mint 

„első, nagy betűs Tanító Néni”-t. Szerencs felnőtt lakosságának zöme ismeri és tiszteli.  

 

 

A kitüntetések átadására Szerencs Város Napján, ünnepélyes keretek között kerül sor.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetetteket értesítse. 

 

 

Határidő: 2007. április 20. 

Felelős:   Rónavölgyi Endréné – polgármester 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

dr. Bíró László sk.                                                     Rónavölgyi Endréné sk. 

            c. főjegyző           polgármester 

 

                                                                                  

                                       Hidegkúti Ákos sk.                                                

                                      jk. hitelesítő      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


