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HATÁROZAT 
Tárgy: „Pro Urbe Szerencs” 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 

 „Pro Urbe Szerencs” kitüntetést 
2 0 18-ban

Dr. Börzsönyi Józsefnének, és 
Karasz Gyulánénak ítéli oda.

Indokolás: 
Dr.  Börzsönyi  Józsefné  református  lelkész nagyapjával  és  édesanyjával  a  Debrecenhez
közeli  Nyírmártonfalván  nőtt  fel.  A  középiskolát  a  Debreceni  Egyetem  Kossuth  Lajos
Gyakorló  Gimnáziumban  végezte  el.  Debreceni  Református  Kollégiumban  teológiai
fakultáson tanult tovább. A teológiai tanulmányai alatt ismerkedett meg későbbi férjével, dr.
Börzsönyi  Józseffel.  Házasságkötésük  után  az  egyik  professzoruk,  aki  a  Kollégiumi
nagykönyvtárnak, a gyűjteményeknek volt a vezetője és igazgatója munkát ajánlott nekik. A
férje egyike az Egyházművészeti Múzeum alapítóinak, míg Börzsönyi Józsefné a régi magyar
könyvtári anyagot dolgozta fel. Szerencsre 1975-ben kerültek. A misék alatti orgonajátékával
elvarázsolta  a  gyülekezetet,  nemcsak  vasárnap  voltak  istentiszteletek  délelőtt  és  délután,
hanem hétköznap is. Kedden imaóra, csütörtökön Biblia óra, szombaton esti istentisztelet. A
lelkészi szolgálathoz hozzátartozik a keresztelés, a konfirmációra felkészítés, esketés, temetés,
beteglátogatás és az idősek otthonában való szolgálat is. Minden évben szerveztek gyülekezeti
kirándulásokat  is.  Voltak  tisztségi  kötelezettségeik  is.  Egyházmegyei  és  egyházkerületi
bizottságokban  és  a  zsinat  tagjaiként  is  szolgáltak.  1986-tól  Börzsönyi  Józsefné  az  ondi
gyülekezet beiktatott lelkipásztora lett. Mintegy három évtizedig állt itt szolgálatban. Akkor
még nem volt  iskolai  hitoktatás,  de ők szerveztek gyülekezeti  hittant.  A templomot sokat
látogatták,  mivel  ott  van  eltemetve  Rákóczi  Zsigmond  és  felesége  Gerendai  Anna.  A
csoportokat,  iskolákat  rendhagyó  történelem  órával  fogadta.  2015-ben  nyugdíjba  vonult,
Szerencstől azonban nem vált meg. Nyugdíjas éveiben sem tétlenkedik, továbbra is tagja a
Hegyalja  Pedagógus  Kórusnak,  és  természetesen  a  Református  Kórusnak  is,  valamint  a
Tiszáninneni  kerület  Nőszövetségnek  a  vezetője.  Valamennyi  közösségi  rendezvény  aktív
résztvevője,  mind  a  civil,  mind  az  egyházi  kezdeményezésű  rendezvények  szervezői
bizalommal fordulhatnak hozzá,  és feltétel  nélkül  számíthatnak aktivitására,  kreativitására,
töretlen  „tenni  akarásár”,  a  köz érdeke  iránti  elköteleződésére.  Öt  gyermek felneveléséről
gondoskodott.  Életútja,  életvezetése,  közösségi  tevékenysége  mindannyiunk  számára
követendő és példaértékű. 

Karasz Gyuláné szerencsi születésű, iskoláit itt végezte. Az egészségügyi szakközépiskola
elvégzése után a szerencsi szülőotthonban kezdte pályafutását. Dolgozott az orvosi ügyeleten,



majd a Rendelőintézetben a pszichiátriai gondozóban évekig végezte asszisztensi munkáját.
Közben folyamatosan képezte magát. Előbb pszichiátriai szakasszisztensi, majd a nyíregyházi
főiskolán diplomás ápolói képesítést szerzett. Intézetvezetői főnővéri kinevezést kapott 1998-
banm, majd egészségügyi menedzseri másoddiplomát szerzett. A több évtizedes munkája alatt
kiváló közösséget szervezett a Rendelőintézet nővéreiből. Szakmai és kulturális programokat
szervez,  odafigyel  a  továbbképzésükre.  Aktívan  tevékenykedik  a  városban  megrendezésre
kerülő egészségnevelési és egészségvédelmi programok szervezésében, lebonyolításában (pl.
szűrővizsgálatok, Nők Egészséghete, Semmelweis Nap, stb.)

A kitüntetések  átadására  Szerencs  Város  Napi  rendezvénysorozat  keretében,  ünnepélyes
keretek között kerül sor. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetettet értesítse, az átadás
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő: 2018. április hónap
Felelős:   polgármester

K.m.f.

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

(Kiss Attila sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 


