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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2986/2015. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 20- 
               án tartott ünnepi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 

Csernák Zsolt Sándor, dr. Csernus Tibor, 
Győri István, dr. Vancsura Zoltán, 
dr. Taricska Tibor (8 fő képviselő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Külön megjelentek: Pásztor Gyula, Horti Sándor, Bársony Andrásné 
                                    Suba Jánosné, Bodor István díszpolgár                                    
 Kerekes András hangtechnikus 
                                    Szója Zoltánné, Horti Sándorné, dr. Puliusné Sárdi Mária, 
                                    Nagy Kata 
 
Bejelentéssel távol lévő képviselő: Kézsmárki László 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Borvák Erzsébet 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte a jelenlévőket, hogy énekeljék el közösen a Himnuszt. 
 

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

============= 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, 
jegyző urat, a sajtó képviselőit és minden kedves vendéget. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület 8 fővel határozatképes.  
 
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra: 
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Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA cím adományozása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
2. Előterjesztés TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGÉRT díj adományozása tárgyában  

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
3. Előterjesztés TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT díj adományozása 

tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA cím adományozása tárgyában  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tiszaalpár Díszpolgára címet Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Pásztor Gyulának adományozta. „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és ado-
mányozásának rendjéről szóló 5/1996.(V.30.) Ör. sz. helyi rendelet szerint: 
„TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím annak az élő vagy elhunyt magyar vagy külföldi ál-
lampolgárnak adományozható, aki Tiszaalpár nagyközség érdekében kifejtett kiemelkedő 
jelentőségű tevékenységével vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, 
amely egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai élet-
körülményeinek javulásához, a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató 
emberi magatartása miatt egyébként személye vagy annak emléke köztiszteletben áll.” 
Megkéri Nagy Katát a laudáció ismertetésére. 
 
Nagy Kata: 
 
Pásztor Gyula címének odaítélését javaslatok alapján az önkormányzat testületi ülése elfogad-
ta. Pásztor Gyulát Tiszaalpáron azt hisszük, hogy mindenki ismeri, hiszen mintegy 30 éve 
vezeti a Tiszaalpári gyárat, melyet még az MMG Automatika Művek alakítottak ki. 
Pásztor Gyula ettől az időponttól volt vezetője a gyárnak, mely szinte nulláról 270-280 főre 
fejlesztette fel, így munkát adva és jövedelmet a falu lakosságának. 
Feladata volt hagyományos termékek és technológiák bevezetése melyet eredményesen oldott 
meg, hiszen ebben az időben 4-600 000 db műszerfalhoz gyártottak kis műszereket. A szi-
vattyúállomások vezénylési rendszeréhez műszerszekrényeket gyártottak. Meg kell dicsérni a 
Tiszaalpári dolgozókat, hogy viszonylag rövid idő alatt megtanulták és kiváló minőségben 
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gyártották a termékeket. Mindezeket a beindulásokat Pásztor Gyula irányításával a nyereség 
látványosan, sikeresen, eredményesen megoldotta. 
Valójában Tiszaalpáron ipari történelmet alkotott. Sok száz férfi és nő tanult meg műszaki 
ismereteket, gyártási és ipari fegyelmet. Majd akik elérték a nyugdíjkorhatárt, így szerény, de 
tisztes összeggel mentek nyugdíjba. 
A gyáregységnél a munkakörülmények, munkahelyi tisztaság, rend példaszerű volt és még ma 
is az. 
Rendszerváltáskor a Matic vásárolta meg a gyáregységet. Ismerve Pásztor Gyula munkáját 
továbbra is őt bízták meg a gyár vezetésével. Azonban a rendszerváltás után kialakult piaci 
helyzet miatt a rendelésállományhoz le kellett csökkenteni a létszámot. 
Nehézségek árán sikerült a gyárat működtetni, majd a lemez munkák gépeinek átvételével 
növelni sikerült a forgalmat, a gyár megerősödött. 
Ez időszaktól kezdődően Pásztor Gyulára hárult a kereskedelem, a műszaki fejlesztés, beru-
házás és a termelés minden gondja. A létszámot sikerült 160-180 fő között stabilizálni és a 
rendelésállományt fokozatosan növelni. Eredményes gazdálkodás volt a további működés és 
fejlesztés feltétele. Több menetbeli pályázatokkal sikerült a legkorszerűbb sajtoló automatákat 
és új gyártelep első lépcsőjét elnyerni, melyek ma már készen láthatók az új telephelyen. E 
téren végzett munkája kiemelkedő és példaértékű. Tiszaalpár lakossága köszönheti, hogy 
ilyen gyára és ilyen vezetője van, mint Pásztor Gyula, aki ezek mellett a Tiszaalpári Sportkört 
10 évig eredményesen vezette. 
Pásztor Gyula felkészültsége, eredményes munkája, szerénysége példa lehet és biztosíték, 
hogy a jövőben is kiemelkedő munkát végez és az új gyár továbbfejlődik. 
Mindezek alapján tüntetjük ki Pásztor Gyulát Tiszaalpár Díszpolgári címével. 
 

- Dr. Vancsura István polgármester Pásztor Gyula részére átadja az emléklapot, emlék-
plakettet és ajándékot; felesége részére pedig átad egy virágcsokrot. –  

 
Pásztor Gyula: 
 
Köszönöm szépen. 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGÉRT díj adományozása tárgyában 
         Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
         Előadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2003.(VI.12.) Ör. sz. helyi rendelet 
szerint: „„Tiszaalpár Nagyközségért Díj” adományozható azoknak a személyeknek, közössé-
geknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a település fejlődéséért, nemzetközi kapcsolatainak 
erősítéséért, társadalmi, gazdasági, kulturális, művészeti és tudományos élet területén tartós és 
eredményes tevékenységet folytattak, kiemelkedő teljesítményükkel szolgálták a település 
közösségének érdekeit és javát.” 
„Tiszaalpár Nagyközségért Díjat” Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Horti Sándor tanár úrnak adományozta. 
Megkéri Nagy Katát a laudáció ismertetésére. 
Nagy Kata: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2015.(VII.24.) Kth. számú 
határozatával elismerését, tiszteletét és nagyrabecsülését kifejezve Horti Sándor nyugalmazott 
pedagógusnak, ének-zene tanárnak és a Bársony Mihály Népdalkör Vezetőjének a „Tiszaalpár 
Nagyközségért” kitüntető címet adományozza. 
Horti Sándor a Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképzőben szerzett tanítóképző érettségit 1957. 
június 12-én, majd a Bajai Állami Tanítóképző Intézetben tanító képesítő vizsgát tett 1958. 
július 10-én. 
1957-ben kezdte meg tanítói munkáját Alpáron, majd 1961-től Tiszaújfalun dolgozott szintén 
tanítóként. 1968-tól a tanítói munka mellett Kiskunfélegyházi Járásban szakfelügyelői tevé-
kenységet is ellátott. 
1971-ben általános iskola igazgatói feladatot kapott; 1973-ig a Tiszaújfalui Általános Iskola 
igazgatója lett. 1974-től kezdődően a Tiszaalpári Általános Iskolában látott el igazgató-
helyettesi-, osztálytanítói- és napközi-otthonos nevelői feladatokat. 
Mindig jelen volt a gyermekek tanításáért, neveléséért vállalt felelősségben és odaadásban 
Minden bizonnyal ezt a sokoldalú, szerteágazó tevékenységet jutalmazták 1982-ben, amikor 
megkapta a Művelődési Minisztérium „Kiváló Munkáért” kitüntetést. 
Jelentős szerepet vállalt a Tiszaalpár Nagyközség kulturális életében, hiszen az önkormányzat 
valamennyi kulturális rendezvényén fellépést vállalt a Bársony Mihály Népdalkörrel – többek 
között a Tiszaalpári Napok és Szent Mihály napi rendezvények hangulatát is emelték a Nép-
dalkör színvonalas előadásai, amely műsorai összeállítását és koordinálását mindig önzetlenül 
és lelkiismeretesen végezte. 
A Bársony Mihály Népdalkörrel együtt gyakran vidéken is vállaltak szereplést, a „Ki mit 
tud?” programjain is aktívan vettek részt.  
Horti Sándor ereje töretlen, feleségével a mai napig is aktívan segítik Önkormányzatunk 
munkáját. Életútja, hivatástudata, a településért vállalt munkássága példakép lehet mindany-
nyiunk számára. 
 

- Dr. Vancsura István polgármester Horti Sándor részére átadja az emléklapot, emlék-
plakettet és ajándékot; felesége részére pedig átad egy virágcsokrot. –  

 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT díj adomá- 
            nyozása tárgyában  
            Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
           Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Vancsura István polgármester: 
 
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2003.(VI.12.) Ör. sz. helyi rendelet 
szerint: „„Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért Díj” adományozható annak a polgármesteri 
hivatalban (illetve jogelődjénél), az önkormányzat intézményében legalább 20 éves közszol-
gálati munkaviszonnyal rendelkező dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültséggel, 
példamutató magatartással és munkával segítette elő az önkormányzati feladatok eredményes 
végrehajtását, az oktatás, a közművelődés, az egészségügyi, a szociális ellátás, a település 
üzemeltetés területén, kimagaslóan végezte a polgárok ügyeinek intézését.” 
„Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért Díjat” Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Bársony Andrásnénak adományozta. 
Megkéri Nagy Katát a laudáció ismertetésére. 
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Nagy Kata: 
 
Bársony Andrásné kezdetben képesítés nélküli nevelőként, az egyik tanyai iskolánkban 1-4. 
összevont osztályt vezetett. A tanyavilágban igazi „lámpásként”élt. Tanítói oklevelet 1981-
ben szerzett a Bajai Tanítóképző Főiskolán. Főiskolai tanulmányai keretében népművelés 
szakkollégiumi képzésben részesült. 
1999-ben pedig Károlyi Gáspár Református Egyetem Főiskolai Karán művészetpedagógia 
műveltségterületi képzésben szerzett képesítést. 
Az évek folyamán több tanító jelölt töltötte nála főiskolai gyakorlatát. A pályakezdő tanítók 
mentorálását örömmel végezte. Szívesen adott szakmai segítséget a hozzá fordulóknak. 
Fejlesztőpedagógusi szakvizsgát szerzett 2004-ben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi 
Pedagógiai Főiskolai Karán. Jelenleg is fejlesztőpedagógiai foglalkozásokat vezet a tanulási 
nehézséggel küzdő tanulóknak. Hátrányos helyzetű gyerekeket mentorált, a tanulásban nagy 
segítséget nyújtva ezzel számukra. 
Személyisége nyugodt, kiegyensúlyozott, gyermekszerető. Környezetében elismert szaktekin-
tély. Felelősséget vállalt a tanulók fejlődéséért. Szűkebb, tágabb környezete ismeri, elismeri, 
mint pedagógust, mint közösségi embert egyaránt. 
Országosan, országhatárokon túl is elismert, Népművészet Mestere címet viselő édesapjától, 
Bársony Mihály tekerőlant készítőtől megörökölt zenei képességet, a népzene iránti szeretet.  
Tanítványainak igyekezett átörökíteni zenei tudását, jelenleg is citeraszakkört tart, ahol meg-
szerettette a népdalokat és a népzenét. Bársony Andrásné sokszor játszott tekerőlanton hazai, 
határon túli színpadokon, rendezvényeken. 
A 40 éves Bársony Mihály Népdalkör alapító tagja, sok-sok népzenei fellépésén, televíziós és 
rádiós felvételen vett részt. 
A tekerőlant népművész édesapja tiszteletére évente Tiszaalpáron megrendezett Országos 
Tekerőlant Találkozó egyik szervezője, zenei résztvevője.  
A nagyközség életében meghatározó közösségi ember, aki a rendezvények, ünnepségek szín-
vonalát emeli szervezésével, szereplésével egyaránt.  
Bársony Andrásné 2015 júniusában nyugdíjba vonulása alkalmából a Pejtsik László Alapít-
vány által adományozott Pejtsik - díjban részesült hosszú éveken át tartó kiváló tanítói mun-
kájáért.  
Kiemelkedő tanítói munkájáért, példamutató gyermekszeretetéért, a kultúra, művelődés iránti 
elköteleződéséért, a népzene szeretetére neveléséért, a népzene közvetítéséért, hagyományok 
ápolásáért, Tiszaalpáron végzett közösségi munkájáért méltó elismeréséül a Tiszaalpári Ön-
kormányzat „Nagyközség szolgálatáért díjat”adományozott Bársony Andrásnénak. 
 

- Dr. Vancsura István polgármester Bársony Andrásné részére átadja az emléklapot, em-
lékplakettet és ajándékot és egy virágcsokrot. –  

 
Pásztor Gyula díszpolgár: 
 
Megköszöni a megtisztelő kitüntetést. Úgy érzi, hogy ez a kitüntetés nem a személyének, ha-
nem az általa vezetett gyárnak; a MATIC Kft-nek és az ott dolgozó embereknek szól. Fontos-
nak tartja a gyár működését Tiszaalpáron, amely jelenleg 170-180 főt foglalkoztat. Ahogy az 
ismertetőben is elhangzott, valóban egy jelentős beruházást kezdtek meg az elmúlt két év so-
rán, elsősorban pályázati erőforrásokra támaszkodva, amit feltett szándékuk folytatni. Foly-
tatni szeretnék a telephely bővítését egy 1700 m2-es csarnokkal, illetve lézervágó gépek, gra-
vírozó gépek és más gépek beszerzésére pályáztak. Ez kb. 500 millió Ft-os beruházást jelent. 
Ezzel a cég meg tud erősödni és képes lesz a következő időszakban is a tiszaalpári lakosoknak 
munkát biztosítani. Még egyszer megköszöni a megtisztelő címet, és megköszöni azt – mivel 
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nem törzsgyökeres tiszaalpári lakos -, hogy 1980-ban került Tiszaalpárra, és itt otthonra lelt. 
Néhány év múlva nyugdíjba vonul, de azt gondolja, hogy a cég képes lesz még sokáig szol-
gálni Tiszaalpár javát. 
 
Horti Sándor: 
 
Megköszöni a Képviselő-testület elismerését. Alpáron, Polyákfaluban született 1938-ban. A 
Horthy Miklós által létrehozott telkek egyikét kapta meg családja. 6 tagú családja volt, ő volt 
a 4. a családban. Édesapja kosárfonó volt, édesanyja halász származású volt. A Tisza-partot 
ismerve, édesanyja tudta, hol lehet jó vesszőt szedni; azokat az anyagokat biztosítani, amelyek 
a kosárfonáshoz szükségesek. Édesapja elsőként kapta meg az országban a Háziipari Népmű-
vészeti Kosárfonó Népi Iparművészi címet. Erre azóta is büszke. Elhatározták, hogy Tiszaal-
páron egy kosármúzeumot fognak létesíteni. Összegyűjtötték a kosárfonók névsorát – közel 
500 családnak adott a kosárfonás munkát. A helyi lehetőségeket kihasználva egy szép kiállí-
tást sikerült létrehozni. Pedagógusi munkájával kapcsolatban elmondja, hogy csodás évek 
voltak a tanyasi évek. Nagyra becsüli Tiszaújfalu lakosságát, akik befogadták úgy, mint isko-
laigazgatót és nevelőt. 40 évet töltött el ezen a pályán. Mindenkinek köszöni, aki segítette 
munkáját. Megköszöni feleségének is a munkáját, úgy érzi, hogy fele ajándék őt illeti. Egy 
dolog maradt ki a laudációból; a sporttal kapcsolatos tevékenysége. 10 évig tagja volt az Al-
pári Sportkörnek, és ebben az időben érte el a futballcsapat a megyei I. helyezést. Még egy-
szer megköszöni a kitüntetést és az ajándékot. Mindenkinek jó egészséget kíván. 
 
Bársony Andrásné: 
 
Megköszöni a Képviselő-testületnek, polgármester úrnak és jegyző asszonynak, hogy támo-
gatták a kitüntetésben részesítését. Ha a kitüntetést szétoszthatná a sok-sok ember között, akik 
támogatták, akkor számára talán már nem is maradna. Amikor közölték vele ezt az örömhírt, 
először gondolatai szülei felé szálltak, és az jutott eszébe, hogy nem véletlenül erre az évre 
esett az ő jutalmazása. Most sorba veszi azokat, akiknek köszöni ezt a díjat:  
Először is köszöni a Jó Istennek, hogy él és a szüleinek, hogy életet adtak neki, felnevelték, 
támogatták, segítettek neki és örültek minden sikerének.  
A következő köszönet a férjének, a családjának szól. Gyakran elviselték, hogy sokat van tá-
vol; nem hátráltatták, hanem inkább segítették munkáját. 
Hálával és tisztelettel gondol vissza tanítóira, tanáraira. Tudatosan ellesett mindannyiuktól 
valamit, ami jó volt.  
A következő személyek, akik felé köszönettel tartozik, azok a kollégái: az iskola valamennyi 
dolgozója. Bármikor odamehetett hozzájuk, ők mindig segítettek.  
Köszöni a barátainak, hiszen közben nagyon sok barátja lett. Volt, aki sütött-főzőtt, volt, aki 
varrt, és volt, aki az imájával segített.  
Tanítványai szüleinek is köszöni, hogy rábízták gyermekeiket, és örömmel bízták rá, tanácsot 
kértek tőle és tanácsokkal látta el őket, együtt örültek a gyermekek sikereinek. 
A legnagyobb sikert, a legnagyobb örömöt a gyermekektől kapta. A gyermekektől naponta 
kapott kitüntetéseket, és ezek a kitüntetések nem voltak mások, mint egy becsomagolt kő, 
vagy egy becsomagolt rajz, vagy a napi összeölelkezések, összenézések, ami arra sarkallta, 
hogy ezért dolgozni kell, hiszen ezek nemcsak mára szólnak, de holnapra, holnaputánra is. 
Úgy érzi, hogy nagyon boldog, amiért ezt a pályát választotta. Nincs annál nagyobb kitünte-
tés, amikor egy gyermek odajön és a fülébe súgja, hogy „Szeretlek, tanító néni!”.  
Zárszóként nem tud mást mondani, ha újraszületne, újra ezt a gyönyörű, csodálatos hivatást 
választaná.  
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dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszöni szépen a hozzászólásokat. Ezek nem is hozzászólások voltak, hanem inkább a 
laudációkból kimaradt gondolatok, amelyek megerősítik, hogy ezek a személyek a kitünteté-
sekre valóban alkalmasak. Végezetül Horti tanár úr jelezte, hogy feleségével egy kis zenével 
szeretné megajándékozni a jelenlévőket.  
 
Horti Sándor: 
 
Ezzel a kis zeneszámmal – amit közzétesznek – szintén szeretné megköszönni a kitüntetést, 
amelyet kapott. A jelenlévők Bach Parasztkantátájából fognak egy részletet hallani; „Üdv rád 
és házad népére..” 
 

=========== 
Z E N E 

=========== 
 

dr. Vancsura István polgármester: 
 
Köszöni szépen ezt a szép zenét, amely méltó befejezése volt a képviselő-testületi ülésnek.  
Kéri a jelenlévőket, hogy közösen hallgassák meg a Szózatot. 
Mivel más hozzászólás nincs 11.40 órakor a képviselő-testületi ülést lezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  dr. Vancsura István  :/                                              /:  dr. Menyhárt Anett  :/ 
                    polgármester                                                    jegyző 
 
 


