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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszaalpár Nagyközség Polgármesteri Hivatala helyiségében 2014 év augusztus hó 20 nap  
              napján Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ünnepi üléséről 
 
Jelen vannak: 
 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. ifj. Barna Sándor képviselő 
3. Győri István képviselő 
4. Kacziba Sándor képviselő 
5. dr. Puliusné Sárdi Mária képviselő 
6. Bolláné Csernák Csilla képviselő (összesen 6 fő képviselő) 
7. dr. Menyhárt Anett jegyző 
8. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 
Külön meghívottak: 
 

9. Szentirmay Tamás újságíró 
10. Fekete Anna kitüntetésben részesülő  
11. Kiss Lajos pénzügyi biz. tag 
12. Györgyiné dr. Koncz Judit Tankerület Vezető Asszony 
13. Győri Istvánné iskolaigazgató 
14. Suba Jánosné iskolaigazgató-helyettes 
15. a többi jelenlévő a melléklet jelenléti ív szerint 

 
 

dr. Vancsura Isván polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megkéri a jelenlévőket, hogy az ülés 
napirendi pontjának tárgyalását megelőzően hallgassák meg közösen a Himnuszt. 
 

============== 
HIMNUSZ 

============== 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Tisztelettel és szeretettel köszöni a képviselő-testületi ülésen megjelenteket; elsősorban az ünnepeltet, 
Fekete Annát, Györgyiné dr. Koncz Judit asszonyt, Tankerület Vezető Asszonyt, Győri Istvánné 
iskolaigazgatót, jegyző asszonyt és a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozat-képes; 6 képviselő van jelen.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontra: 
 
Előterjesztés a TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT díj adományozása 
tárgyában 

  
 A napirendi pontot a képviselők egyhangúlag elfogadták. 
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Napirendi pont 

Tárgy:  Előterjesztés a TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT díj     
            adományozása tárgyában 
 

dr. Vancsura István polgármester: 
 
Felkéri Suba Jánosné igazgató-helyettes asszonyt, hogy köszöntő beszédjét mondja el. 
 
Suba Jánosné igazgató-helyettes: 
 
„Fekete Anna 1942. december 21-én született, Kiskunfélegyházán, pedagógus szülők 
gyermekeként. A középiskolai tanulmányait Kiskunfélegyházán, a Leánygimnáziumban 
végezte. 1964-ben szerzett általános iskolai tanítói oklevelet a Bajai Tanítóképző Intézetben. 
1964-től a Tiszaújfalui Központi Általános Iskolában kezdte meg tanítói munkáját. 
Tanulócsoport összevonása miatt 1966-tól a Vasútmenti Általános Iskolában az 1-4. 
összevont osztályt tanította, és egyben a tagintézmény vezetői teendőket is ellátta, lámpás volt 
a tanyavilágban. A gyerekeknek nemcsak tanítója, anyja is volt egyben. Fáradhatatlan 
munkabírásával időt és energiát nem kímélve tett meg mindent a helyi diákságért. Elkötelezett 
pedagógusként vallotta, hogy a gyerekek életét csakis nagy szeretettel, megértéssel lehet 
igazán teljessé tenni. Mindig tapintatosan, türelemmel, odafigyeléssel fordult a tanítók felé. Jó 
tanító módjára nem saját gyümölcsét osztotta meg velük, hanem megmutatta nekik, hogyan 
arassák le saját gondolataik gyümölcsét. Pedagógiai vénájának, gyermekszeretetének, 
emberségének köszönhetően olyan diákközösségeket épített, melyekben természetes érték a 
másik megbecsülése, az egymás iránti empátia és a tolerancia. Egykori kolléganőnk, Fekete 
Anna, aki jelenleg nyugdíjas éveit éli, 2014. júniusában a helyi általános iskola tanévzáró 
ünnepségén vette át aranydiplomáját.  
Kedves Nanika! Iskolánk valamennyi dolgozója nevében gratulálok a Tiszaalpár Nagyközség 
Szolgálatáért díj elnyeréséhez. Kívánok neked hosszú, boldog életet erőben, egészségben.” 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Nagy örömmel tesz eleget a Képviselő-testület döntésének, amikor úgy döntött, hogy Fekete 
Annának adományozza a Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért díjat. 
Átadja a díjat és a díszoklevelet. Felolvassa a Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért díj 
adományozásáról szóló 166/2014.(VI.24.) Kth-t:  
„Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Tiszaalpár Nagyközség 
Szolgálatáért” díj adományozására vonatkozó előterjesztést, a díjra vonatkozó javaslatokat  
megtárgyalta. 2014. évben a Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért Díjat Fekete Anna 
nyugalmazott pedagógusnak adományozza.” 
 
Györgyiné dr. Koncz Judit , Tankerület Vezető: 
 
Megköszöni a képviselő-testületi ülésre való meghívást. Számára is ünnep a mai nap, hiszen ő 
is pedagógus volt, mielőtt az intézményfenntartóhoz került dolgozni. Tudja mit jelent 
pedagógusnak lenni, ezért különösen nagy öröm számára, hogy a mai napon egy pedagógust 
ünnepelnek. Pedagógusnak lenni a legszebb hivatás; érdemes megküzdeni a felmerülő 
nehézségekkel. Tiszakécskei- és a Bács-Kiskun Megyei Tankerület nevében jött ide 
köszönteni a tanárnőt. Reméli, másik alkalom is lesz majd, amikor eljöhet ide, Tiszaalpárra és 
újabb pedagógust köszönthet. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy Tiszaalpáron most 
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egy pedagógust tüntettek ki. Emlékszik még arra, amikor a gyermekek és a szülők 
kedveskedni akartak a pedagógusnak, mindig valami apróságot hoztak; sokszor tele volt a 
lakása virággal. Most jelképes ajándékot hozott és ezt adja át a kitüntetett Fekete Anna 
nyugalmazott pedagógusnak.  
 

====================== 
Györgyiné dr. Koncz Judit Tankerület-vezető Asszony egy virágot ábrázoló 

csipketerítőt ad át Fekete Annának. 
====================== 

 
Fekete Anna:  
 
Nagyon szépen köszöni a kitüntetést. Nagyon elérzékenyült most is, és már ezt megelőzően 
is, amikor megtudta, hogy ő fogja megkapni a kitüntetést. Köszöni szépen a Képviselő-
testületnek, hogy rá gondoltak. Úgy érzi, hogy kicsit a szülei is részesültek ebben a 
jutalomban, akik szintén pedagógusok voltak. Édesapja iskolaigazgató volt, édesanyja pedig 
matematika-fizika szakos tanár. Feledhetetlen élményt jelentetett ez számára. 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Megkéri a jelenlévőket, hogy a testületi ülés végén, közösen hallgassák meg a Szózatot. 
 

============== 
SZÓZAT 

============== 
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az ünnepi képviselő-testületi ülést 11.25 órakor lezárja.  
 
 
 
 
.                                                              K. m. f. 

 
     dr. Vancsura István                                                           dr. Menyhárt Anett 
          polgármester                                                                           jegyző 
 


