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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3204/2017. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 20- 
               án tartott ünnepi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 

Csernák Zsolt Sándor, dr. Csernus Tibor,  
Győri István, Kézsmárki László (8 fő képviselő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
 Győri Lászlóné kitüntetett 
 Szederkényi Zoltánné 
 dr. Puliusné Sárdi Mária 
 Biczók Mihály nyugalmazott jegyző 
 Borisné Czmarkó Erzsébet 
 Bartucz István  
 Nagy Kata 
 Viglási Krisztina újságíró 
 
Bejelentéssel távol lévő képviselő: dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, 
Győri Lászlóné ünnepeltet, és minden kedves vendéget. Megállapította 08:15 órakor, hogy a 
Képviselő-testület 8 fővel határozatképes.  
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontot és annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontot. 
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Napirendi pont: 
 

Előterjesztés TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT díj adományozá-
sáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István, polgármester 

 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Mielőtt az ünnepi képviselő-testületi ülés megkezdődne, kéri, hogy közösen énekeljék el a 
magyar Himnuszt. 

============== 
H I M N U S Z 

============== 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Immár hagyománnyá válik, hogy augusztus 20 – án a képviselő – testület ünnepi ülést tart, 
abból a célból, hogy a települési kitüntetések átadásra kerüljenek. A mai képviselő-testületi 
ülés is erről szól, előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért díj adományozásáról. 
Erre az egy kitüntetésre érkezett javaslat, amit a képviselő-testület jóváhagyott. Megkéri Nagy 
Katát, hogy ismertesse Győri Lászlóné laudációját.  
 
Nagy Kata: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tiszteletének és nagyrabecsülés-
ének kifejezéséül 126/2017. (VII.07.) Kth. számú határozatával Győri Lászlóné nyugalmazott 
védőnőnek „Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért” díjat adományozza. 
 
Győri Lászlóné 1954. július 28-án született, Kiskunfélegyházán egy vasutas család második 
gyermekeként. Az általános iskolát Alpáron, a középiskolai tanulmányait pedig Kiskunfé-
legyházán végezte. 1974-ben szerzett védőnői oklevelet a Szegedi Védőnő-képző Iskolában.  
 
Iskolai tanulmányai befejezését követően Lakitelek nagyközségben kezdte meg védőnői mun-
káját. 1977 őszén született meg első gyermeke, László, majd 1980 májusában a következő 
gyermek, Évike is. A két saját gyermeke nevelésével a szakmai tudását gyakorlatban is meg-
erősítette. 1981. november 1-jétől Tiszaalpáron látott el védőnői feladatokat. Kolléganője, 
Borisné Erzsike szülési szabadságra ment, ezért 1984. február végéig mindkét körzetet egye-
dül látta el. Ebben az időben a születések száma nagyon magas volt; mintegy 90-100 körül 
alakult éves szinten. Kolléganője visszatérése után már megoszlott a feladatok ellátása. 
 
1984-ben Tiszaalpáron egy harmadik körzetet létesítettek, dr. Szántó Ágnes gyermekorvos-
ként működött, tehát a községnek valamennyi gyermeke a hatáskörébe tartozott. Ezen idő-
ponttól kezdődően dr. Puliusné Sárdi Mária közreműködésével három védőnő látta el a kis-
mamák – és gyermekek gondozását, amelybe beletartozott az óvodai- és iskolai tevékenység 
is. 1998–tól kezdődően a gyermeklétszám csökkenésének eredményeképpen ismét két védő-
női körzet alakult.  
 
Munkáját mindig lelkiismeretesen és pontosan végezte egészen 2014. október 15. napjáig, 
azaz nyugdíjazásáig. Tudásával és gyakorlati tapasztalatával segítséget nyújtott a kismamák-
nak. Tevékenységével az egészségügyi szervek vezetői is elégedettek voltak.  
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Örömmel és nagy szeretettel látta el feladatát, azonban egyre jobban vágyott arra, hogy gyer-
mekei és unokái körében tölthesse mindennapjait, átadva nekik szeretetét és szakmai tudását, 
tapasztalatait. Nem is váratott sokáig magára ez az örömteli esemény; 2014. februárjában 
megszületett első unokája, Nellike. Nemrég szintén nagy öröm történt a családban; 2017. au-
gusztus 2-án megszületett Győri Dorka, a második unoka, aki újabb kedves és szép feladatok 
elé állítja őt.  
 
Idős apósa ellátásában is jelentősen kiveszi részét.  
  
A hivatali munkássága mellett Győri Lászlóné a társadalmi munkából is aktívan kivette ré-
szét.  Tagja volt az egészségügyi szakszervezetnek és a Vöröskeresztnek is. Az éves tüdőszű-
rő munkálatokban is jelentős szerepet vállalt. Az 1985-ös tanácsválasztások alkalmában 
nagyközségi tanácsi tagnak is megválasztották. Valamennyi társadalmi megbízatását közmeg-
elégedésre végezte. Nagy tiszteletet és megbecsülést érdemelt ki mind a munkájával, mind a 
közéleti tevékenységével. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében gratulálok a Tiszaalpár 
Nagyközség Szolgálatáért díj elnyeréséhez. Kívánok Győri Lászlónénak hosszú, boldog életet 
erőben, egészségben! 

 
- Dr. Vancsura István polgármester Győri Lászlóné részére átadja az emléklapot, em-

lékplakettet és az ajándékot. –  
 
Győri Lászlóné 
 
Nagyon szépen köszönni a díjat.  
 
dr. Vancsura István polgármester: 
 
Mielőtt az ünnepi képviselő-testületi ülést lezárná, kéri, hogy közösen énekeljék el a Szózatot. 

============== 
S Z Ó Z A T     

============== 
 

dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az ünnepi képviselő-testületi ülést 08.30 órakor lezárja.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


