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HATÁROZAT  

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  

2015-ben 

Árvai Attilának, valamint  

Dr. Berecz Anna Mária fül-orr-gégész szakorvosnak ítéli oda.   

 

Indokolás:  

Árvay Attila nevét sokan azonosítják Szerencs Város Nemzetiségi Önkormányzatával. A 

kreatív, fáradhatatlan fiatalember az elmúlt években kiemelkedő alakja volt a szerencsi 

közösségi élet civil szerveződéseinek.  

Közösségformáló, társadalmi szerepvállalásainak legfontosabb állomásai kronológiai 

sorrendben a következők: 1994-98. között a települési önkormányzat mellett működő oktatási 

és művelődési bizottság külsős tagja. 2002-től Szerencs Város Sportegyesület súlyemelő 

szakosztályának vezetője, emellett 2012-től a karate szakosztály helyettes vezetője. 

2013-14-ben Szerencs Város Sportegyesület elnökségi tagja. 2010-től az újonnan megalakult 

szerencsi német nemzetiségi önkormányzat elnöke, amely tisztséget immár a második 

ciklusban tölti be. 2012-től Szerencs Német Nemzetiségi Közösségéért Alapítvány elnöke. Az 

általa vezetett nemzetiségi önkormányzatnak kiemelkedő szerepe volt  a szerencsi fenyves 

megújításában. Alapító tagja a 2013-ban létrejött kárpát-medencei Málenkij Robot 2014/15 

Emlékbizottságnak. Kezdeményezője volt és kulcsszerepet játszott az első magyarországi 

regionális emlékmű megvalósításában Szerencsen, amely az 1945 januárjában a térségből a 

Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt mintegy négyezer ártatlan civilnek – köztük közel 

száz szerencsi és ondi lakosnak – állít emléket. Az avatási ünnepségen a kárpát-medencei 

magyarság és a hazai németség is képviseltette magát. Szerencs Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzat társszervezője volt a 2014. november 23-25. között Szerencsen megtartott 

nemzetközi málenkij robot konferenciának. 

 

Dr. Berecz Anna 

1977-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd pályafutása során fül-orr-

gégészetből és foglalkozás-egészségügyből szakvizsgát szerzett. 30 éve költözött családjával 

Szerencsre, azóta itt dolgozik.  

Rögtön bekapcsolódott a helyi egészségügyi munkába, 1985-2011-ig MÁV üzemorvosként 

dolgozott, ügyeletet vállalt, helyettesített a Cukor- és Csokoládégyári rendeléseken és az 

ESZEI Fül-orr-gége szakrendelésén. Közben is igyekezett szakmai ismereteit bővíteni. 2001-

től pedig folyamatosan a rendelőintézetben dolgozik, mint fül-orr-gégész szakorvos. 



A betegek nagyon szeretik, szerény, halkszavú doktornő, de mögötte végtelen lelkiismeretes és 

humánus orvosszemélyiség áll. 

Évtizedek óta részt vesz a közéletben a pedagógus kórus tagjaként. Mind a rendelőintézet, 

mind a betegei bármikor számíthatnak rá. 

 

 

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 
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