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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 
2 0 1 8-ban

Csider Andornénak,  
dr. Móré Lászlónak, 
Pajuf Izabellának, 

Sándorné Alvári Máriának ítéli oda.  

Indokolás: 
Csider Andorné pedagógus  oktató-nevelő munkáját  1994 óta  végzi  Szerencsen.  1994-től
2012-ig a mai Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  pedagógusa  volt.  Tanítóként  a  tantervi  Általános  Iskola  és
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa volt. Tanítóként a tantervi követelmények átadásán túl
tanítványainak szabadidős tevékenységeket, táborokat, erdei iskolákat szervezett.  Az iskola
szakmai életének meghatározó pedagógusaként az Intézményi Minőségirányítási Programot, a
Tehetségfejlesztő  Programot,  az  erdei  iskola  kiadványok  szerkesztését  koordinálta.
Irányításával elkészült az intézményi tehetségfejlesztés folyamatainak szabályozása. Az iskola
e  specifikus  tevékenysége  során  akkreditált  kiváló  tehetségpont  lett.  Munkaközösség-
vezetőként  az  intézmény  éves  munkaterveinek  végrehajtásában  aktívan  vett  részt,
tapasztalataival  kollégáit  segítette.  Csider  Andorné  nevelő-oktató  munkája  során,  a
tehetségfejlesztés  területén  kiemelkedő  teljesítményével,  tevékenységével  hozzájárult
Szerencs  város  közoktatásának  fejlődéséhez  is.  A Szerencsi  Közoktatás  Ellátási  Körzet
megalakulásának  kezdetévtől  körzeti  szaktanácsadói  feladatokat  látott  el  a  szervezetben,
tapasztalatainak  átadásával  segítve  a  térségben  dolgozó  tanítók  munkáját.  A  Szerencsi
Közoktatás  Ellátási  Körzet  a  2002-2003-as  tanévben  beindított  körzeti  tehetségkutató
programra támaszkodva létrehozta 2003-ban a Körzeti  Tehetségkutató és Tehetségfejlesztő
központot.  Ennek  irányításával  Csider  Andornét  bízta  meg  Szerencs  város  jegyzője.  Egy
olyan  központot  szervezett,  majd  működtetett,  mely  hálózati  rendszerben  elősegítette  a
tehetségkutatást,  a  tehetségfejlesztést,  az  esélyteremtést.  Csider  Andorné  irányításával  a
központ  tehetségazonosítást,  tehetségfejlesztést,  tanácsadást,  pedagógusok  továbbképzését,
körzeti  tehetséggondozó-fejlesztő  programot  dolgoztak  ki  az  irányításával.  2012
szeptemberétől Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyetteseként végzi nevelő-
oktató munkáját. Feladat- és hatáskörét egyéni felelősséggel látja el. Pedagógia, szervezési,
adminisztrációs feladatait az intézményei elvárásoknak megfelelően végzi. Számos pályázatot



írt  és  valósított  meg  tanítványainak  tehetségének  kibontakoztatása  érdekében.  Iskolai
mentorhálózat-rendszert  dolgozott  ki,  mely  alapján  mentortanáraink  egyéni  foglalkozások
keretéhen  segítik  kiemelkedő  tehetségű  tanítványainkat.  Tapasztalatait  kiadványokban,
előadásokban osztja meg. 

Dr.  Móré  János  László  háziorvos  Pácinban  született  1951.  februárjában.  Debreceni
Orvostudományi  egyetemen  szerezte  orvosi  diplomáját.  Háziorvosi  és  üzemorvosi
szakvizsgával  is  rendelkezik.  1994-től  dolgozik  Szerencsen  háziorvosként,  emellett
üzemorvosi feladatokat is ellát. 
Munkájában  agilis,  betegeivel  lojális,  empatikus.  Aktív  tagja  a  helyi  közösségi  életnek.
Szakmai  tudásához elhivatottságához nem férhet  kétség.  A helyi  szerveződéseket  lelkesen
támogatja.  Teherbírása  példaértékű  lehet  a  közösség  valamennyi  tagja  számára.  Alázata,
hivatástudata, embersége által kivívta a város valamennyi polgárának elismerését. 

Pajuf Izabella középiskolai tanár egykori „bocskais” diák első diplomáját a szegedi Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte német-orosz szakon. Néhány év kitérő után visszatalált
az alma materhez, ahol n1997 óta folyamatosan dolgozik. 2001-től a német munkaközösség
vezetői  teendőit  látja  el.  Munkája  során  nagyon  sok  tehetséges  diák  szerzett  közép-,  ill.
felsőfokú nyelvvizsgát és számos versenyeredmény fűződik a nevéhez. Egyik diákja OKTV-n
országos 4. helyezést ért  el.  2005-ben az iskola tanári  kara az év tanárának választotta. A
kezdetektől  fogva  vállal  tolmácsolási  feladatokat,  elsősorban  a  testvérvárosi  kapcsolatok
terén. Az EUROPART rendezvényein immár 8 éve segíti a megértést nemcsak Szerencsen,
hanem Németországban és Luxemburgban is. A Bolyai J. Általános Iskola tehetséggondozó
programjában  is  aktívan  részt  vett,  először  Mönks  professzor  előadásait,  később  pedig  a
professzor  úr  kérésére  a  „Ha  tehetséges  a  gyerek”  c.  könyvét  fordította  magyar  nyelvre.
Folyamatosan  képzi  magát,  először  a  szegedi  Tudományegyetemen  szerzett  középiskolai
tanári  diplomát,  majd pedig a  Miskolci  Egyetemen szakfordítói  diplomát német nyelvből.
Kipróbálta  magát  érettségi  elnökként,  mind  középszintű,  mind  pedig  emelt  szintű
bizottságokban is, ezen kívül az ECL nyelvvizsga tokaji központjának vizsgáztató tanára. 

Sándorné  Alvári  Mária,  a  városi  konyhák  fő-élelmezésvezetője iskoláit  tartósítóipari
üzemmérnökként  végezte.  Pályafutását  a  Miskolci  Húsipari  Vállalatnál  kezdte
technológusként,  ahonnan  beosztása  a  minőségi  munkavégzése  eredményeképpen
folyamatosan változott. Itt ismerkedett meg férjével, akivel Szekszárdra költözött és ismét az
ottani  húsipari  vállalatnál  helyezkedett  el,  majd  családalapítást  követően  Tatabányán  a
húsiparban folytatta munkásságát.  10 évet töltött  a hús- és baromfiiparban, amely időszak
nagyon  meghatározó  volt  számára.  Rengeteg  tapasztalatot  gyűjtött,  amelyek  útravalóként
szolgáltak  későbbi  hivatásában.  Az  1980-as  évek  végén  szülei  kérésére  visszaköltözött
családjával Szerencsre. 1986-os évben a Szerencsi Cukorgyárban volt gazdasági vezető. 1987-
ben  elvállalta  a  szerencsi,  akkor  még  III-as  iskola  főzőkonyhájának  vezetését,
élelmezésvezető  munkakörben,  ahol  20  évet  töltött.  Az  újonnan  épült  Rákóczi  iskola
konyháját  bevezette  és  sikeresen  működtette.  A  közétkeztetésben  szerzett  tapasztalatait
nagyobb volumenben a 2007-től Bolyai Főzőkonyhán kamatoztatta, fő-élelmezésvezetőként,
ahol szintén közel 10 évet dolgozott nyugállományba vonulásáig (2018 júniusa). A szerencsi
közétkeztetés  elsőként  csatlakozott  az  országos  Minta-menza programhoz,  amely  program
keretében szakmai hozzáértését is elismerte a szervező. Szintén elsőként valósította meg a
diétás  étkeztetés  bevezetését  közétkeztetési  szinten.  2016.  január  1-jétől  a  város  átvette  a
szociális  otthont,  ezáltal  az  ott  lévő  gondozottaknak  az  étkeztetését  a  városüzemeltető
konyhája  látta  el.  Irányította  a  zavartalan  átmenetet,  ezt  a  gondozottak  és  hozzátartozóik
visszajelzése alapján mind mennyiségi, mind minőségi pozitív változással vitte véghez. Több



évtizedes, kimagasló munkájára minden esetben a lelkesedés, a tudatosság, a következetesség
és a minőségre való törekvés volt a jellemző, amely példamutató. A szerencsi „városi konyha”
főztjét nincs ember, aki ne ismerné, és ne ismerné el. Vezetőként a dolgozók tiszteletét és
elismerését  tudhatta  magáénak  az  őszinte  és  becsületes  döntéseinek,  munkavégzésének
köszönhetően. Elhivatottság, a szakma iránti tisztelet vezérelte munkája során. 

A kitüntetések  átadására  Szerencs  Város  Napja  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: 


