
Négy évtizeddel ezelőtt ala-
kult Tiszaalpáron a pávakör, ami-
ből később népdalkör lett. 1990-ben 
felvették a település nagy szülött-
jének, a tekerőlant-készítő Bársony 
Mihálynak a nevét.

A negyvenéves születésnapot 
méltó módon ünnepelte a népdalkör. 
Az ünnepségen ott volt Szerényi Béla 
ezüstkoszorús hangszerkészítő mes-

ter, előadóművész, népzenekutató, 
akinek segítségével évente megren-
dezik a Bársony Mihály tekerőlantos 
találkozót, valamint Balla Tibor teke-
rőlantos, a népművészet ifjú mes-
tere és Bagi Ferenc néptáncoktató 
is. A jelenlévőket dr. Vancsura 
István polgármester köszöntötte. 
Megemlékezett azokról, akik koráb-
ban a népdalkör tagjai voltak, de 

már nem lehettek ott a negyvenéves 
születésnapon. Amint azt elmondta, 
a Bársony Mihály nevével fémjel-
zett népdalkör igazi helyi érték, amit 
nem szabad veszni hagyni. Ebben az 
évben lesz Bársony Mihály születé-
sének 100. évfordulója, amit méltó 
módon szeretnének megünnepelni, és 
aminek egyik főszereplője lesz a nép-
dalkör. (Folytatás a 3. oldalon)
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Delegált az Intézményi 
Tanácsban

A nemzeti köznevelésről szóló tör-
vény értelmében, az iskolában a helyi 
közösségek érdekeinek képviseletére 
a szülők, a tanulók, a nevelőtestü-
let, az intézmény székhelye szerinti 
önkormányzat, egyházi jogi szemé-
lyek, helyi gazdasági kamarák azonos 
számú képviselőjéből és a fenntar-
tó delegáltjából álló tanács hozható 
létre. Ennek megfelelően a Tiszaalpári 
Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
működő Intézményi Tanácsban az 
önkormányzat képviseletét az elkö-
vetkezendő időben dr. Taricska Tibor 
alpolgármester látja el.

Hagyományos kulturális
programok

Ebben az évben is több olyan 
hagyományos kulturális program 
szerepel a naptárban, aminek jelentős 
költségvonzata van. Április végén, 
május elején lesz a Tavaszköszöntő 
programsorozat. Júniusban XXII. 
alkalommal kerül megrendezésre a 
Tiszaalpári Alkotó Tábor. Augusztus 
19-23 között lesz a Tiszaalpári 
Napok, szeptember végén pedig a 
XIII. Bársony Mihály Tekerőlantos 
Találkozó. A nemzeti ünnepeink, az 
idősek karácsonya, a kulturális évad-
záró, valamint a kiállítások és az 
egyéb programok is pénzbe kerülnek, 
de jogdíjat is fizetni kell. Ezekre az 
eseményekre 4,3 millió forintot ter-
vezett az önkormányzat. Ebből egy-
millió forintot tennének félre Bársony 
Mihály szobrának elkészítésére.

Önállóan gazdálkodhatnak
A takarékosság és a munkahely 

teremtése érdekében önálló gazdálko-
dás megvalósítását javasolta Vancsura 
István polgármester. A különféle zöld-
ségeket a gyakorlókertben, valamint 
a 3119-es helyrajzi számú ingatla-
non lehetne megvalósítani. Rotációs 
kapával, háti gépi permetezővel ren-
delkezik az önkormányzat. A zöld-

ségeket a helytörténeti kiállításnak 
helyet adó épület pincéjében lehetne 
tárolni. Gabonaféléket is lehetne ter-
melni az önkormányzat tulajdonában 
lévő földeken, ami jelenleg 25 hektár. 
A növények műveléséhez mindösz-
sze tárcsával rendelkezik az önkor-
mányzat, éppen ezért a gépparkot 
bővíteni kellene, vagy bérmunkába 
venni attól, aki a szükséges gépekkel, 
eszközökkel rendelkezik. Az elmúlt 
évben az önkormányzat által termelt 
burgonya minőségében is mennyi-
ségében is átlagon felüli volt. Az 
eredményt a közfoglalkoztatás kere-
tében érték el. A cél megvalósításhoz 
szükséges még a megfelelő személyi 
állomány. A polgármester azt kérte, 
hogy a településüzemeltetési szakfel-
adat engedélyezett létszámát, amely 
4,5 fő volt, két fővel emeljék meg. 

Megkezdődött a végelszámolás
ATiszaalpári Településgazdálko-

dási Kft. megkezdte a végelszámo-
láshoz szükséges feladatok előkészí-
tését. A végelszámolás jogi részének 
lebonyolításával dr. Csernus Tibor 
ügyvédet bízták meg. A könyvelé-
si feladatokat Papp Mónika fogja 
végezni. A törzstőke felemelésére a 
megbízási szerződések megkötése 
megtörtént, és meg lehetett kezdeni a 
kft. tartozásainak a kiegyenlítését.

Újra próbálkoznak a várossá 
nyilvánítással

Harmadik alkalommal próbálko-
zik az önkormányzat, hogy város-
sá nyilvánítsák a települést. Először 
2009-ben, majd 2013-ban, de akkor 
nem jártak sikerrel. Dr. Vancsura 
István polgármester szerint nem sza-
bad lemondani a várossá nyilvánítás-
ról, ezért a decemberi testületi ülésen 
ez az előterjesztés is szerepelt. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy 
ebben az évben is megpróbálják. Az 
elképzelést a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat is támogatta. A pályá-
zat elkészítésével ismét dr. Habil 
Trócsányi Andrást bízta meg a testü-

let, aki eddig is vitte az ilyen irányú 
elképzeléseket.

Köszönet a dán adományért
Tiszaalpár a dán testvértelepülé-

sével, Kjelleruppal nagyon jó baráti 
kapcsolatot ápol hosszú évek óta. 
A városból rendszeresen érkeznek 
csoportok, akik megnézik a község 
nevezetességeit. Az elmúlt évek alatt 
számtalanszor kapott már Tiszaalpár 
kisebb-nagyobb ajándékokat, eszkö-
zöket, használati tárgyakat, amelye-
ket az intézmények, vagy a község-
ben élők kaptak meg. November 20-
án is érkezett adomány Kjellerupból, 
amely a Gondozási Központba, a 
PAX Otthonba, a polgármesteri hiva-
talba, illetve a családsegítők köz-
reműködésével a tiszaalpári csalá-
dokhoz került. Az önkormányzat 
határozatban rögzítette köszönetét az 
adományért.

Csatlakoztak a Zarándokút 
Társuláshoz

Még az előző ciklusban kereste 
meg Kecskemét polgármestere dr. 
Vancsura Istvánt, hogy Tiszaalpár is 
csatlakozzon a Magyar Zarándokút 
Önkormányzati Társuláshoz. A pol-
gármester ennek megfelelően az 
előző év nyarán a javaslatot a testület 
elé terjesztette, de az akkori képvise-
lők ezt az ötletet nem szavazták meg. 
A mostani önkormányzati választá-
sok után négy új képviselő került 
a testületbe, ezért Vancsura István 
ismét a képviselők elé terjesztette a 
társulás ügyét. A zarándokút Bács-
Kiskun megyei szakaszának bővülése 
biztosítja a zarándokút folyamatossá-
gát, és lehetővé teszi, hogy a részt-
vevők megismerkedjenek az útvonal 
mentén fekvő települések természeti, 
kulturális és vallási kincseivel. A tes-
tület úgy döntött, hogy csatlakozik a 
zarándokúthoz. A társulásból öt évig 
nem lehet kilépni és évente, lako-
sonként húsz forintot kell fizetnie 
az önkormányzatnak. Ez Tiszaalpár 
esetében 105.300 forintot jelent.

A testületi ülésről jelentjük
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Tájékoztatás!
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a 2015-ös évben ismét 
megpróbálja a városi rangot elnyerni. Ennek érdekében pályázati 
anyagot készít a település adottságairól, értékeiről és az itt lakók-
ról. A 321/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet 4. §. értelmében a 
település nemzetiségi önkormányzatainak hozzájárulása is szüksé-
ges, ezt a 32/2014.(XI.13.) sz. határozatával meg is tett. A pályázat 
benyújtási határideje 2015. január 30, kérjük a tisztelt lakosságot, 
hogy ha van olyan fénykép/ dokumentum, amely a pályázat elké-
szítésében segít, kérem juttassa el az önkormányzathoz.

Dr. Vancsura István - polgármester

Negyvenéves születésnapot ünnepeltek
Az első oldal folytatása.

Horti Sándor tanár, aki hosszú 
éveken keresztül vezette a népdalkört, 
az elmúlt negyven év történetével is-
mertette meg a hallgatóságot. Először 
Melegdi Sándor szervezett kórust a 
községben, Bársony Mihály pedig 
citerazenekart. A kettőből jött össze 
a pávakör 37 fővel, amely társadalmi, 
kulturális, művelődési eseményekhez 
kapcsolódóan ének-zenei műsorokat 
biztosított. Az akkori községi vezetés 
magáénak fogadta a pávakört, műkö-
déséhez az anyagi feltételeket bizto-
sította. Ezek után próbák, szereplések 
sokasága következett. Volt olyan év, 
amikor száznál több fellépésük volt. 
A minősítők során arany és ezüst fo-
kozatokat értek el. Szerepeltek Bu-
dapesten a Vajdahunyad várban, a 
Néprajzi Múzeumban, a Kossuth rá-
dióban. A pávakör a helyi fellépések 
mellett a környék szinte minden falu-
jában, városában szerepelt, erősbítve 
Tiszaalpár jó hírnevét. A 70-es évek 
végén a Kiskunfélegyháza és Vidéke 
ÁFÉSZ az igényeknek megfelelően 
szponzorálta a pávakört. Fellépő ru-
hákat biztosított, fizette az utazásokat. 
Kívánságukra Tiszatáj Pávakör lett az 
együttes neve. Bársony Mihály teke-
rőlantos muzsikáját az egész ország 
megcsodálta, a határainkon kívül is 
számos országban szerepelt. Rendkí-
vüli technikai tudásával hirdette a ma-

gyar népdal, a magyar népzene szép-
ségeit. Több mint kétszáz tekerőlantot 
készített, melyek a világ számos részé-
re eljutottak. Munkája elismeréseként 
megkapta a Népművészet mestere 
címet. 1989-ben bekövetkezett halála 
után Tiszaalpár díszpolgárává válasz-
tották. 1990-ben a népdalkör felvette 
a Bársony Mihály nevet.

1991-ben Melegdi Sándor meghalt, 
így vezető nélkül maradt a népdalkör. 
A helyi rendezvények műsorainak be-
tanítására a lakiteleki népdalkör ve-
zetőjét, Csinger Sándornét kérték fel. 
Őt Szőke Éva és Bruckner Lajosné 
tanárnők követték, akik rövid ideig 
vezették a népdalkört. Utána ismét 
vezető nélkül maradt a csoport, ami 
miatt a létszáma lecsökkent tíz főre. 

1998-ban Horti Sándor vállalta el a 
népdalkör vezetését. Az újjászervezés 
nyomán elérték a 34 fős létszámot. 
Ettől kezdődően minden községi ün-
nepségen, rendezvényeken színvona-
las énekes, zenés, verses műsorokkal 
szerepeltek, és számos vidéki felké-
résnek is eleget tettek. 2006-ban az 
önkormányzat a népdalkörnek ítélte 
oda a Tiszaalpár Nagyközségért Díjat. 
2013 júniusában Horti Sándor lemon-
dott a népdalkör vezetéséről, de azóta 
is aktív tagja, és a mostani évforduló-
ra is ő készítette fel a csoportot.  Az 
ünnepség alkalmával számos régi dalt 
elénekeltek a népdalkör tagjai, amit 
tekerőlanttal, hegedűvel, citerával, tá-
rogatóval is kísértek.

EgyHáZI sorok
A 2014. év hitéleti adatai:

  Alpár  Újfalu  Zárda
Keresztelés 14 13 1
Elsőáldozás 13 6 -
Házasságkötés 3 2 -
Temetés 37 25 -

Január 18-án kezdődik az ökumenikus 
imahét a keresztények egységéért.
- Szentmise szándékok íratása a plé-
bániákon lehetséges irodai időben.
- A jegyesek esküvőjük előtt mini-
mum 3 hónappal jelezzék házasság-
kötési szándékukat.
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Örökös Ökoiskolai címet kaptak

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskola Örökös Ökoiskola 
címet kapott. Az ezzel járó elisme-
rést dr. Halász Mátyásné tanárnő 
vehette át. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet tíz esztendeje szervezi meg az 
Ökoiskola és Örökös Ökoiskola című 
pályázatot, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatásával. A cím 
azon nevelési-oktatási intézmények 
elismerése, amelyek intézményi 
keretek között átgondoltan, rend-
szerszerűen és mindennapi gyakor-
latként foglalkoznak a környezeti és 
egészségneveléssel, a helyi közös-
ségek számára fontos hagyományok 
ápolásával, környezettudatos intéz-
mény működtetésével. Az Ökoiskola 
elismerést elnyerő intézmény három 
esztendeig viselheti a címet, és tagja 
lesz az iskolák hálózatának. Az 
Örökös Ökoiskola cím elnyerésére 

azon iskolák pályázhatnak, amelyek 
egymást követő két alkalommal már 
elnyerték az Ökoiskola címet.

- Az első Ökoiskola címet 2008-
ban kaptuk. Ennek előzménye az 
volt, hogy pályázati úton bemutattuk 
iskolánk ökotevékenységét. A máso-
dikat 2011-ben vehettük át, amikor 
is hároméves ökoiskolai munkaterv 
alapján ítélték oda intézményünknek 
–mondja dr. Halász Mátyásné bioló-
gia, földrajz, technika és környezet-
védelem szakos tanár, témafelelős. 
Minden alkalommal kellett valami-
lyen vállalást tennünk azért, hogy 
bizonyítsuk az ökotevékenység, az 
ökogondolkodás, a környezettuda-
tos tevékenység és a természetvéde-
lem az iskolánkban hogyan műkö-
dik. A magyar ökoiskolai hálózat 
egy nemzetközi hálózatnak a tagja. 
Mindenféle pályázatnál, bármilyen 
elbírálásnál Magyarország képvise-
letében ott vagyunk már mi is, mivel 

véglegesen nekünk ítélték az Örökös 
Ökoiskola címet. Ez azt jelenti, hogy 
minden tevékenységünkben igazol-
tuk azt, hogy ökogondolkodásúak 
vagyunk, mindent a környezetvéde-
lemért teszünk. A mottó: Gondolkodj 
globálisan, cselekedj lokálisan. A 
lokális tevékenység a mi kis közös-
ségünkre vonatkozik. A gyerekek 
nagyon fogékonyak voltak a felada-
tokra, és már nem csak az iskolában, 
hanem otthon is hasonlóan tevé-
kenykednek.

Ökoiskola több is van Bács-Kiskun 
megyében, de Örökös Ökoiskola falu 
és nagyközségi szinten csak egyedül 
a tiszaalpári a megyében. Az ország-
ban összesen ötvenhat intézmény 
mondhatja el azt, hogy elnyerte az 
Örökös Ökoiskola címet. Dr. Halász 
Mátyásné elmondta még, hogy az 
oktatásba, nevelésbe is bevonták már 
az ökotevékenységet, amit a telepü-
lésükre egyre jobban ki tudtak ter-
jeszteni. Mozgalmukhoz tizennégy 
helyi civil szervezet is csatlakozott. 
Az iskola logójának fejlécébe ezentúl 
már szerepel az Örökös Ökoiskolai 
cím is. Az elkövetkezendő időben 
továbbra is folytatni fogják a kom-
posztálást az iskolában, amit már 
több éve végeznek. Lobbiznak egy 
új komposztáló rácsért, mert kettő 
már tönkrement. A madáretetés is a 
feladataik közé tartozik. Szeretnének 
egy madárbarát kertet kialakítani, 
amihez sajnos az intézmény melletti 
sportpálya nem biztosít megfelelő 
feltételeket. A gyógynövénykertet 
továbbra is működtetik, bekapcso-
lódnak a különböző akciókba és 
megpróbálnak egészségesen élni.

„A nagy dolgok gyakran apró-
ságokon múlnak.” Apróság, mely 
nem feledteti a vadászbarátok szívet 
melengető barátságát.

Köszönet mindazért, hogy a sze-
retet ünnepén nem feledkeztek meg 
Zoliról. Ha van túlvilág – én hiszem 

-, az örök vadászmezőkről igaz barát-
ként tekint le a vadásztársaira. „A sze-
retet emléket hagy maga után, amit 
senki sem vehet el.”

Köszönjük a szépen nyúzott nyu-
szit és a gyönyörűen lőtt fácáno-
kat. „A legnagyobb dolgok végtele-

nül egyszerűek: remény, barátság és 
emlékezés.” Ezt kapta meg a csalá-
dom Zoli vadásztársaitól.

Köszönet minden Nimródnak! 
Barátságból, emberségből jeles!

Szederkényi Zoltánné
és családja

Köszönet a vadászoknak



Bűvész kápráztatta el nem csak a 
tiszaalpári általános iskola diákjait, de 
tanárait is. Nem is csoda, mert Nagy 
Molnár Dávid 2005-ben a bűvész 
világbajnokság második helyezettje 
volt.

Dávid úgy kezdett a produkciójá-
ba, hogy egyből bevonta a gyerekeket 
is, akik nagy örömmel tettek ele-
get kérésének, mikor azt kérte, hogy 
legyenek csöndben. Persze aztán a 
mutatványok közben nem bírták ki, 
hogy ne hallassák hangjukat, de ez 
így volt természetes. Nagy Molnár 
Dávid több alkalommal is a tanulókat, 
főleg a kisebbeket hívta segítségül, 
akik közül sokan szerettek volna részt 
venni egy–egy bűvészmutatványban. 
Dávid több alkalommal is mondta, 
hogy beavatja a gyerekeket a trükkbe, 

de végül is újabb mutatvánnyal lepte 
meg őket. Nem csak a diákok, de a 

tanárok is jól szórakoztak a műsor 
során.
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A hagyományoknak megfelelően 
ezúttal is a tornateremben tartotta az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola a 
karácsonyi ünnepséget. Nem csak a 
gyerekek, de a szülők is ott voltak, 
hogy részesei legyenek a műsornak.

Győri Istvánné intézményvezető 
köszöntötte a jelenlévőket. Amint azt 
elmondta, karácsony a keresztény-
ség legfontosabb ünnepe, amely-
ben Jézus születésére emlékezünk. 
Karácsonyra mindenki lelkileg is 
igyekszik felkészülni. Ahogy sorra 
gyulladnak meg az adventi koszo-
rún a gyertyák, úgy az emberek 
szívében is megnő a vágyakozás a 
szeretet megízlelésére. Jó lenne, ha 
egész évben lehetne érezni az ünnep 
melegét, megtartó erejét, mondta az 
igazgató asszony. Köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik egész évben 
segítették az intézmény munkáját. 
Azt kívánta mindenkinek, hogy a 
szeretet, a velejáró békesség tegye 
széppé az ünnepeket. Mindenki 
lelje meg örömét szeretteiben és 
embertársaiban, hogy a karácsonyt 
és az új esztendőt új szívvel és új 
erővel tudják megkezdeni. Legyen 

békesség a lelkekben, szeretet a 
szívekben – hangsúlyozta az iskola 
igazgatója.

Ezt követően az intézmény tanu-
lóinak műsorát láthatták az ünnep-
ség résztvevői. Először a citerások 
és az iskola kórusa mutatkozott be, 
majd az alsó tagozatosok műso-
rát láthatták a jelenlévők. Eddig 
még nem tapasztalt módon az intéz-
mény három tanulója angol nyelven 

is köszöntötte a karácsonyt. Nem 
maradt el a szóló ének, a versmon-
dás sem, és a felső tagozatos diákok 
is bemutatták műsorukat. Ezután 
újabb alsó tagozatos osztályok lép-
tek a közönség elé. Az ünnepség 
végén dr. Vancsura István polgár-
mester köszönte meg mindenkinek 
az egész évi munkáját, és az osz-
tályok képviselőinek ajándékokat 
adott át.

karácsonyt ünnepeltek az iskolások

Világhírű bűvész járt az iskolában
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Tartalmas évet zártak a nyugdíjasok
A művelődési ház nagytermében 

tartotta évzáró ünnepségét azi Árpád 
Fejedelem Nyugdíjas Klub. A rendez-
vényre meghívták azokat is, akik támo-
gatták ebben az évben a klub munkáját.

A jelenlévőket Kiss Jánosné köszön-
tötte. A klub elnöke beszámolt arról, hogy 
mit végeztek 2014-ben. Tartalmas volt a 
program, amiben részt vettek. A rendez-
vények sorozatát színes farsangi mulat-
sággal nyitották, amelyre a meghívták a 
lakiteleki Tisza nyugdíjas klub tagjait is. 
A tordai testvértelepülés farsangi mulat-
ságon két humoristájuk Tímár Béláné és 
Kiss Jánosné mutatkozott be. A nőna-
pot a férfinappal együtt ünnepelték meg. 
Solton részt vettek a megyei versmondó és 
humor ki mit tud-on, ahol a már említett 
két tagjuk első helyezést ért el. A város-
földi kártyaversenyen Szűcs Ferencné 
első, Birkás Mihályné második helyezést 
szerzett. Anyák napja alkalmából nem 
csak az édesanyákat, de a nagymamákat 
is köszöntötték. Háromnapos kirándulást 
szerveztek Szilvásváradra és környékére. 
Meghívást kaptak az izsáki nyugdíjas 
klub 20. évfordulójára. A lakiteleki nyug-
díjas találkozón műsorral örvendeztették 
meg a nézőket. A dániai testvértelepü-
lésről, Kjellerupról Tiszaalpárra látoga-
tókat minden alkalommal táncos pro-
dukcióval fogadta Alamné Busa Mária, 
Balogh Károlyné, Barcsa Mihályné, 
Bodri Andrásné, Csorba Jánosné, Kása 

Andrásné, Kása Sándorné, Kiss Jánosné, 
Mogyorósi Andrásné, Petényi Józsefné, 
Szűcs Ferencné és Stayer Julianna. A 
kecskeméti tekebajnokságon Alamné 
Busa Mária első helyezést ért el. A kerek-
egyházi szüreti mulatság fénypontjai vol-
tak a klub táncosai, akik a szeghalmi 
Országos Nyugdíjas Táncversenyen har-
madik helyezést értek el. Ladánybenén 
szóló hangszer kategóriában Kónya Gábor 
a legjobbnak bizonyult. Részt vettek a 
szarvasi Szilva Fesztiválon is. A helyi 
Tekerőlantos Találkozó elmaradhatatlan 
részt vevői minden évben a klub tagjai, 
csakúgy, mint a községben zajló ünnepi 
eseményeknek. Megyei irodalmi vetél-
kedőt szerveztek, ahol Jámbor Ferencné, 

Kása Andrásné és Petényi Sándorné csa-
pata első helyezett lett. 

Kiss Jánosné megköszönte azoknak a 
segítségét, akik ebben az évben is támo-
gatták klubjukat. Közülük külön köszön-
tötte Novák Zoltánt, aki éppen azon a 
napon ünnepelte születésnapját. A klub 
tagjai közül Viglási Sándornak is kijárt 
a köszöntés, mert 70 éves lett. A klub 
vezetője úgy fogalmazott, hogy szeressük 
és keressük egymást egész évben, ne csak 
karácsonykor. Természetesen ezúttal is 
szórakoztatták a jelenlévőket a klub tag-
jai. Minden jelenlévőt apró ajándékkal is 
megleptek, majd a vacsora következett. 
Ezt követően, aki akart, az táncra is per-
dülhetett Szepesi István zenéjére.

Gondolatok az értékekről
Meggyőződésünk, hogy az óvoda-

iskola jó együttműködése a benne lévő 
felnőtt és gyermekközösségek kölcsö-
nös bizalmán, az egymás iránti tiszte-
leten alapszik.  Erre a szemléletmódra 
lehet építeni jó programokat, rövidebb 
és hosszabbtávú közös célokat. A két 
intézmény vezetése és nevelőtestülete 
évek óta erre törekszik, mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy ez a kapcso-
lat építkezzen, és egyre gyümölcsözőbb 
legyen. 

A közelmúltban megrendezett 
Mikulás bál eredményessége az óvodai 
szülői közösség példás összefogásából, 
az SZMK vezetők, szervezők gondos 
előkészítő munkájából táplálkozott. Egy 
rendezvény színvonalát az mindig pozi-
tíven befolyásolja, ha szép a dekoráció, 

ha abban közös munka, közös tervezés 
van. A színpad díszletét óvónők és gyer-
mekek együtt készítették, a terem deko-
rációját igényes alapanyagok beszerzése 
biztosította. Mindez a legjobb szándék-
kal készült és nemcsak erre az évre, 
hiszen a rendezvény hagyományteremtő 
céllal szerveződött.  Fogyasztó társadal-
munk legnagyobb hibája, hogy egyszer 
használatossá akar mindent tenni. Mi 
másként gondolkodunk. A legfiatalabb 
nemzedéket már arra neveljük, hogy 
őrizze meg, ne dobja szemétbe a még 
használható eszközöket. Ami újrahasz-
nosítható, az jelentsen értéket számára. 
Szemléletmódunk másik jellemzője az, 
hogy szívesen kölcsönözzük és adjuk 
kellékeinket más közösségteremtő ese-
mények színvonalának gazdagításához. 

Így volt ez most is!  A karácsonyi 
ünnepkör hangulatához jól illeszkedő 
dekoráció több községi rendezvényt 
(Kulturális évadzáró, Baráti nyugdíjas 
találkozó, KARITASZ) is kiszolgált. 
Szomorúan és megdöbbenve vettük 
tudomásul, hogy a színpaddíszletünk és 
a textilkellékeink az iskolai SZMK által 
szervezett szilveszteri mulatság után 
értéktelen szemétként kezelve, megkér-
dezésünk nélkül eltűntek. Felvetődik 
bennünk a kérdés: hogyan neveljük 
gyermekeinket az értékmegőrzésre, az 
újrahasznosításra, a mások munkájának 
megbecsülésére, a kölcsönös bizalom-
ra, ha felnőttként, szülőként nem így 
teszünk? 

Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda Nevelőtestülete
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színes kulturális élet folyik Tiszaalpáron
Kevés település programjában sze-

repel kulturális évadzáró. Tiszaalpár 
ez alól kivétel. Évek óta a helyi civil 
szervezetek, egyesületek és gyerekek 
bemutatják produkciójukat december 
hónapban.

Nem lehet azt mondani, hogy a 
nagyközségben nem változatos a kul-
turális élet. 2014-ben számos olyan 
rendezvényt tartottak, amelyen az 
óvodások, iskolások, felnőttek és a 
nyugdíjas klub tagjai is bemutatkoz-
hattak. Ezeknek a produkcióknak a 
megkoronázása a decemberi kulturális 
évadzáró, amit már hosszú évek óta 
megtartanak községünkben. Ezúttal is 
gyerekek és felnőttek mutatták be, mit 
tanultak ebben az évben. A jelenlé-
vőket dr. Vancsura István polgármes-
ter köszöntötte. Az Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub tagjai rendszeresen 
bemutatkoznak táncukkal, nem csak a 
településen, de a megyében számtalan 
helyen. Több alkalommal is elisme-
réssel díjazták a szakemberek pro-
dukciójukat. Az óvodások fellépését 
mindig nagy siker kíséri. Az évszak-
nak megfelelően ezúttal karácsonyi 
jelenetet mutattak be. A Nyugdíjas 
Baráti Kör tagjai nem régen kezd-
tek el színpadon is táncolni. Country 
produkciójukkal minden alkalommal 
sikert aratnak. Bagi Ferenc néptánc 

oktató keze alatt a Jövőnkért Alapfokú 
Művészeti Intézet táncosai – akik az 
általános iskolába járnak – az elmúlt 
évek alatt sokat fejlődtek. Ezt minden 
fellépésük alkalmával meg lehet álla-
pítani. Jó nézni, ahogyan a fiúk és a 
lányok egyre jobban beleélik magukat 
a néptáncba. Fergeteges produkcióju-
kat nagy tapssal jutalmazták a nézők. 
A kulturális évadzáró új színfoltja volt 
a gyermek citerások bemutatkozása, 
akiket Bársony Andrásné Rózsa tanít 
a hangszer fogásaira és szeretetére. 
Ők az iskolai kórust is kísérték, aki-
ket Szőke Éva tanárnő oktat. Kiss 
Jánosné (Mariska) és Tímár Béláné 

(Juliska) évek óta humoros produkció-
jukkal lépnek a színpadra. Saját maguk 
által írt művet adnak elő minden alka-
lommal. Ezúttal az okostelefon adta 
nekik az ötletet, amiből kerek előadást 
tudtak eljátszani. Balla Tibor négy-
szeres Arany Páva és Vas Lajos díjas 
kunszentmártoni népzenész tekerőlan-
ton való játékát is megszokhatta már 
a tiszaalpári közönség. Szinte min-
den kulturális rendezvényen bemutat-
ja tudását. Szerencsére vannak olyan 
helyi fiatalok, akiket tanít a hangszer 
megismerésére, játékára. Az évadzáró 
ezúttal is bizonyította, hogy színes kul-
turális élet folyik a településen.

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték
Január elsején ünnepelte 90. 

születésnapját Hetényi Gézáné 
Németh Jolán. Ebből az alkalom-
ból, igaz néhány nappal később, 
meglátogatta és köszöntötte dr. 
Vancsura István polgármester és 
dr. Menyhárt Anett jegyző a Deák 
Ferenc utcai otthonában. Jolánka 
néni szerencsére jó egészségnek 
örvend, korát meghazudtolóan 
mozog. Az ajándékon kívül, amit 
vitt a településvezető és a jegyző, 
Vancsura István egy emléklapot is 
átadott az ünnepeltnek, amit Orbán 
Viktor miniszterelnök írt alá.
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Elbúcsúztatták az évet a nyugdíjasok
Műsorral egybekötött programmal 

búcsúztatta az évet a Nyugdíjas Baráti 
Kör. Az alkalomra meghívták azokat is, 
akik segítették, támogatták működésü-
ket.

Tiszaalpáron három nyugdíjas klub 
is működik. Valamennyien aktív életet 
élnek és változatos programot nyújtanak 
klubtagjaiknak. Egymás rendezvényeire 
is el szoktak menni, hogy közösen szó-
rakozzanak. Ezúttal a Nyugdíjas Baráti 
Kör tagjai tartották óév búcsúztató prog-
ramjukat a művelődési ház nagytermé-
ben. A hagyományokhoz híven ezúttal 
is terített asztal várta a klub tagjait és 
a meghívott vendégeket. A jelenlévőket 
Kiss Imre, az egyesület elnöke köszön-
tötte. Megemlítette azokat a programo-
kat, amelyeken az év folyamán részt 
vettek. Voltak ki mit tud-on, kártya- és 
tekeversenyen, megtartották nem csak 
a nő-, de a férfinapot is. Az egyesület 
elnöke büszkeséggel beszélt arról, hogy 
a klub táncosai első alkalommal vettek 
részt nyilvános fellépésen Solton, ahol 
harmadik helyezést értek el. Természe-
tesen a település ünnepségein is részt 
vettek, és kirándultak több alkalommal. 
Megünnepelték a klubtagok névnapjait, 

és halsütő napot is szerveztek a Holt-
Tisza partján. Az évbúcsúztató alkal-
mával köszöntötték azokat, akik kerek 
születésnapot ünnepeltek, vagy éppen 
a napokban volt a születésük évfordu-
lója. Köztük volt maga Kiss Imre és a 
klub legidősebb tagja, a 92 éves Huszár 
Károlyné is. Rajtuk kívül Baranyi Já-
nos és Fekete Ferenc 60, Viglási Sán-
dor 70, Hajdú Ferencné és Szederkényi 
Zoltánné pedig 77 évvel ezelőtt szület-
tek. Kiss Imre megköszönte azoknak 
a támogatását, és ajándékot is adott át 

nekik, akik segítették a klub működését 
2014-ben. Valamennyi jelenlévőt apró 
ajándékkal megjutalmaztak. Meghívták 
az évbúcsúztató ünnepségre a lakiteleki 
Kösöntyű néptáncegyüttest is, akik tán-
cukkal szórakoztatták a nyugdíjasokat. 
Műsorukat tapssal köszönték meg. Ad-
dig, míg elfogyasztották a pacalpörkölt 
vacsorát, melyet Fekete Ferenc főzött, 
a Baranyi trió muzsikáját hallgathatták. 
Később természetesen a jelenlévők is 
megmozgatták lábukat a zene ütemére, 
és közösen nótáztak a muzsikusokkal.

Negyed század fontos szerepet ját-
szik nemcsak egy ember, hanem egy 
cég életében is. A Czinege Manufaktú-
ra, amely kosár- és vesszőáru gyártója 
és forgalmazója, az elmúlt évben ünne-
pelte fennállásának 25 éves évforduló-
ját, amit nagy akciókkal tettek partnere-
iknek emlékezetessé.

- Az előző évhez képest emelkedett 
az eladásunk. Ez talán annak is köszön-
hető, hogy az akcióink sikeresek voltak, 
de minden bizonnyal annak is, hogy új 
termékköröket vezettünk be. Ma már a 
lakberendezés, a kisbútor és nem utol-
sósorban a magas színvonalú design 
termékkör teszi ki választékunk többsé-
gét. A  nagy üzletláncokban is megtalál-
hatók ezen termékeink. Azt tudni kell, 
hogy kézzel gyártott termékeket forgal-
mazunk, jelenleg több mint 3000 féle 
termék található, melyeket kül- és belpi-
acra gyártunk vagy gyártatunk – mondta 

Czinege István tulajdonos.
- Ebben az évben gyermekbútoraink 

mellé kiegészítőként nagyobb mennyi-
ségben homokozókat fogunk gyártani. 
Pályázati segítséggel ez év elején állít-
juk munkába asztalosipari gépeinket, 
amivel új termékkört szeretnénk gyárta-
ni, nemcsak magyarországi, hanem kül-
földi eladásra is. Profilbővítésünk újabb 
lehetőséget kínál. Lehetőségünk lesz az 
eddig Ázsiában gyártatott termékeink 
egy részének itthoni gyártására és bér-
munkát is vállalhatunk.  Alapanyagok-
ra egyre nagyobb a kereslet, ezért ezt a 
fajta tevékenységünket bővíteni szeret-
nénk. Jelentős mennyiségű alapanyagot 
használunk, szükségesnek tartjuk azt, 
hogy előrelépjünk ebben a termékkör-
ben is. Az új feladatokhoz, természete-
sen létszámot is bővítünk, ha találunk az 
új kihívásoknak megfelelő kollégát. Mi-
vel 2015 egy más gazdasági környezetet 

fog mindenki számára jelenteni, igyek-
szünk minél előbb megfelelni – mondta 
Czinege István.

Bővíti tevékenységét a Czinege Manufaktúra
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kinyitották és megrongálták a zsilipeket
Ismeretlen tettesek megrongáltak és 

kinyitottak több vizes műtárgyat az Al-
pári és a Szikrai Holt-Tiszánál. Ennek 
következtében a víz akadálytalanul foly-
hatott a Tiszába.

Január elején derült arra fény, hogy 
az Alpári Holt-Tisza vízszintje tíz-tizen-
öt centivel alacsonyabb, mint amilyen 
korábban volt. Ebből arra lehetett követ-
keztetni, hogy a víz valahova elfolyt. A 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 
és a Sporthorgász Egyesületek Bács-
Kiskun Megyei Szövetségének szak-
emberei bejárást tartottak, hogy megál-
lapítsák, mi miatt történt a vízszintesés. 
A bejárás során kiderült, hogy az alpári 
Nagy-tó kivezető csatornájának zsilip-
fedelét megrongálták – mondta Bártol 
István természetvédelmi őr. Ez a mű-
tárgy, amit az elmúlt év novemberében 
javítottak meg, azt a célt szolgálja, hogy 
a Nagy-tó vize szabályozhatóan tud-
jon folyni az Alpári Holt-Tiszába. Ez 
az egyedüli vízkormányzó mű a Nagy-
tavon. Az Alpári és a Szikrai Holt-Ti-
szát egy csatorna köti össze, melynek a 
szikrai részén található egy zsilip, amit 
szintén megnyitottak illetéktelenek. Ez 

azt jelentette, hogy az alpári holtágból át 
tudott folyni a szikrai holtágba a víz. Ez 
még nem lett volna olyan nagy baj, de a 
holtág végén lévő folyami zsilipeket is 
kinyitották, így a Tiszába akadálytala-
nul tudott menni a víz. Ez még nem volt 
elegendő az ismeretlen tetteseknek, mert 
az alpári holtág végén lévő folyami zsi-
lipet is kinyitották. Ezek következtében 
csökkent az Alpári Holt-Tisza vízszintje 
mintegy tizenöt centiméterrel. 

- Amint észleltük a zsilipek kinyitását, 
azonnal intézkedtünk a lezárásról, hogy 
illetéktelenek ne tudják újból megnyitni. 
A vízügyi igazgatósággal (ATIVIZIG) 
egyeztetve és azok beleegyezésével 
rögzítettük a megbolygatott folyami zsi-
lipeket. Rendbe tettük a Nagy-tó zsilip-
jének fedlapját is, de onnan a továbbra 
is nyitott zsilipkapun át áramlik a víz 
az Alpári Holt-Tiszába. Nagy valószí-
nűséggel tud annyi víz visszafolyni a 
holtágba, mint amennyi a zsilipek kinyi-
tásával elveszett. A két holtágat összekö-
tő csatorna zsilipjét lezártuk. A fenti be-
avatkozásoknak köszönhetően egyelőre 
biztosítható a holtágak és a környező ár-
téri területek kedvező ökológiai állapota. 

Amennyiben túl magas vízszint állna elő 
akármelyik hullámtéri víztestben, akkor 
az ATIVIZIG iránymutatásával és köz-
reműködésével a fenti műtárgyakon ke-
resztül szinte azonnal megkezdhető lesz 
a fölösleges víz elvezetése a folyóba. 
Jelenleg a Szikrai Holt-Tisza vízmércéje 
129 centit mutat. A tavasszal beállítandó 
kezdő vízszint – ami általában biztosítja 
a teljes évi ökológiai vízkészletet – 185 
centiméter, azaz még korántsem halmo-
zódott fel a szükséges vízmennyiség a 
holtágban. A zsilipek illegálisan törté-
nő megnyitásával szerencsére a Szik-
rai Holt-Tisza vízszintje nem változott, 
illetve most már töltődik, hetente hat-
hét centit. Sajnálatos módon a korábbi 
zsilipek kinyitóit, rongálóit nem tudták 
azonosítani.

Az ökológiai vízszint biztosítása a 
természetvédelmi kezelő feladata. Ez 
a két Holt-Tisza esetében, mivel orszá-
gosan és Natura 2000 védett területek-
ről van szó, a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóságának a hatáskörébe tartozik. 
A védett fajok és az ott élő vízi életkö-
zösségek miatt szükséges az, hogy meg-
felelő vízszint legyen.

A karácsonyi koncert utóhangjai
A Jótanács Anyja templomban 2014. 

december 20-án ötödik alkalommal 
került megrendezésre az ünnepváró 
koncert. A műsor állandó résztvevő-
je, templomaink Jubilate Deo Énekkara 
idén is változatos műsorral készült. 
Előadásukban többek között középkori 
latin nyelvű gregorián tételek, hagyomá-
nyos karácsonyi kórusművek, valamint 
Bárdos Lajos karácsonyi feldolgozá-
sai szólaltak meg Almási-Szabó Tibor 
vezényletével.

Az est vendégénekkara 
Kunszentmártonból érkezett. A Szent 
Márton énekkart Laurinyecz Pál kántor-
karnagy vezényelte. A mindössze kilenc 
főből álló énekkar – mely kórusuk har-
mada – ámulatba ejtő tisztasággal (öt 
szólamban is!) és precizitással énekelte 
az adventi-karácsonyi műveket. 

Az énekkarok műsorai között 
Molnár Döme 9. osztályos tanuló orgo-
najátékát hallhatta a közönség. Az est 
végén a két énekkar közösen énekelte 

a kánont: „Dona nobis pacem!” , azaz 
„Adj nekünk békét!” Ez után a nagy-
számú közönséggel együtt énekelték 
a „Dicsőség mennyben az Istennek!” 
kezdetű karácsonyi dalt.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, 
akik segítettek a program gördülékeny 
lebonyolításában. Külön köszönetet 
mondunk a Római Szent Franciska 
Katolikus Karitászcsoportnak és segí-
tőiknek, akik a műsor végén adomá-

nyokat gyűjtöttek a községünkben élő 
rászorulók részére, valamint teával, for-
ralt borral és süteménnyel kínálták a 
résztvevőket, ezáltal megajándékoztak 
bennünket az idővel: találkozni, pár szót 
váltani egymással.

A sikeres koncert után Laurinyecz 
kántor úrtól megtisztelő meghívást 
kapott a Jubilate Deo Énekkar a május-
ban megrendezésre kerülő kunszentmár-
toni egyházi kórustalálkozóra.
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Eredményes volt a nyúl- és fácánvadászat
Nyulat csak december 31-ig lehe-

tett lőni, fácánkakasra azonban még 
továbbra is el lehet sütni a puskát. A 
tiszaalpári vadászok nem panaszkod-
nak, mert eddig jó évet zártak. 

A vadászati idény nem a naptári 
évvel kezdődik, hanem március else-
jével. Az Alpári Tisza Vadásztársaság 
ennek megfelelően alakította ki éves 
programját. Elsőként felkészültek az 
őzbak-vadászatra és lebonyolítására. 
Ehhez az is szükséges, hogy a hiva-
tásos vadászok (vadőrök) tudják azt, 
hogy hol van a tartózkodási helyük a 
bakoknak.

 – A tervek szerint lövettük ki az 
őzbakokat – mondja Kiss Lajos, a tár-
saság elnöke. Kilencven százalékát 
külföldi, míg tíz százalékát belföldi 
vadászok lőtték ki. Sajnos a területün-
kön végzett kőolajkutatás belenyúlt 
az üzekedési időszakba, így akkor va-
dásztatni nem tudtunk. Ezért kártéríté-
si igénnyel is éltünk a kutatótársaság 
felé. Az ügy még folyamatban van. Az 
őzbakkilövési tervünket ennek ellené-
re tudtuk teljesíteni, mert szeptember 
hónapban azokat a fiatal bakokat, 
amelyeket nem sikerült a külföldi va-

dászoknak meglőni, a társaság tagjai 
és a hivatásos vadászok meglőtték. 
Október elején kezdtük a társasvadá-
szatokat, mezei nyúllal és fácánkakas-
sal. Szerencsére mind a két apróvad-
ból szépen volt és van a területünkön. 
Éves mezei nyúl vadgazdálkodási 
tervünk hétszáz darab, amit sikerült 
teljesíteni. Az utolsó vadászatot már 
megtartottuk, mert csak december 31-
ig lehet lőni rájuk. A tervezett hétszáz 
nyúlból háromszázat bérvadászatra 
adtunk el, négyszáz darab pedig tagi 
kompetencia volt. Neveltünk fácáno-
kat is, 1500 darab került kibocsátásra. 
A kilövési tervünk 1400 darab, ami-
nek még csak a kétharmadát tudtuk 
teljesíteni, de február végéig lehet rá-
juk vadászni. 

A decemberi utolsó nyúlvadásza-
ton, ahol természetesen fácánt is le-
hetett lőni, mindössze két-két hajtás 
kellett ahhoz, hogy meglegyen a kom-
petencia mind a két vadból. A vadászat 
nyolc órakor kezdődött, fél tíz felé 
megálltak teázni, ami mellé töpörtős 
pogácsa is jutott mindenkinek. Ezt kö-
vetően a nyulas területeket járták be a 
társaság tagjai, és délre már megvolt 

nyúlból és fácánból is a kompetencia. 
Azon a napon csak a társaság tagjai 
vadásztak. A harminc puskás ember 
munkáját hét kutya és hét hajtó is se-
gítette. Szükség is volt mind kettőre, 
mert a bozótos területeken a kutyák 
nagy szolgálatot tettek. Ha nem men-
nek a vad után, akkor minden bizony-
nyal a vadászok nem találták volna 
meg. A hajtók pedig cipelték a lelőtt 
apróvadakat. A vadászat végén elosz-
tották a lelőtt nyulakat és fácánokat, 
majd vaddisznópörkölt ebédre hívták 
meg a vadászatban részt vevőket.

Tizenhárom évesek rúgták a labdát
U13-as korosztály számára ren-

deztek teremlabdarúgó tornát. Haticza 
Imre és szervező csapata színvonalas, 
remek hangulatú eseményt bonyolított 
le az általános iskola tornatermében.  

A három meghívott csapat: Bugac, 
Kiskunfélegyházi HTK és Városföld 
mellett a helyiek két csapattal vettek 
részt a tornán. A megnyitón Haticza 
Imre köszöntötte a sportolókat, edző-
iket, és egyúttal megnyitotta a játéko-
soknak a küzdőteret, ahol összemér-
hették eddigi megszerzett tudásukat 
egymással. Parádés meccsek, feszülő 
hangulatok, kiváló megoldások, óriá-
si gólok, remek kapusbravúrok jelle-
mezték a játékot. A tíz mérkőzés alatt 
remekül érezhették magukat a gyere-
kek. 

A tornát a Bugac nyerte a 
Tiszaalpár „A” és a Városföld előtt. 

Negyedik lett a KHTK, míg az ötödik 
helyet Tiszaalpár „B” csapata szerezte 
meg. A legjobb játékosnak járó díjat 
a Tiszaalpár „A” csapatában szereplő 
Czingel Ferenc kapta, aki nagyszerű 
játékával, küzdeni tudásával példát 
mutatott a többiek számára. A legjobb 
kapus díjat a KHTK csapatából Szil-
ágyi Patrik érdemelte ki bravúros tel-
jesítményei miatt. A gólkirályi címet 
pedig a bugaci Kovács László nyerte 
el. Az I., II., illetve III. helyezettek 
egy-egy oklevelet, a játékosok és 
edzőik érmeket kaptak a szervezőktől, 
a csapatkapitányok pedig a serleget 
vették át. A különdíjasok is megkap-
ták trófeájukat. 

Eredmények: Tiszaalpár”B”-Vá-
rosföld 0-2, Tiszaalpár „A”-Bugac 
0-2, KHTK-Városföld 0-3, Tiszaalpár 
„B”-Tiszaalpár „A” 0-2, Bugac-KHTK 

2-0, Városföld-Tiszaalpár „A” 1-3, 
Tiszaalpár „B”-KHTK 1-1, Bugac-
Városföld 2-2, Tiszaalpár „A”-KHTK 
4-1, Tiszaalpár „B”-Bugac 0-3, 

Tiszaalpár „A” csapatának tagjai: 
Dobos Dániel, Haticza Máté, Novák 
Gabriella, Szabó Krisztián, Czingel 
Ferenc, Dorsch György. Edző: Haticza 
Imre.

Tiszaalpár „B” csapatának tagjai: 
Szikora Szilveszter, Kovács István, 
Forgó Péter, Farkas Zoltán, Győri 
Balázs, Novák Zoltán, Herédi-Sza-
bó Dominik, Birkás Levente. Edző: 
Czimer Krisztián, segédedző: Palócz 
Dániel. 

A torna nem jöhetett volna létre, 
ha a Tiszaalpári Sportegyesület nem 
támogatta volna, illetve ha szülők 
nem segítettek volna, amiért köszönet 
jár.
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Régi, új felületek festése, 
mázolása, tapétázása

Hőszigetelés, falfelület
színezése, parkettacsiszolás

és – lakkozás.
keressen meg és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely
gondját rövid határidővel!

Egyénre szabott ajánlatokkal várja
Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

képviseletében várom ügyfeleimet

• lakásbiztosítás • casco
• megtakarítási programok
 (életbiztosítás, állami támogatásos
 nyudíjcélú megtakarítát)
• kötelező biztosítás
• lakáscélú megtakarítás (állami tá-
mogatással)
• utasbiztosítás
• vállalati biztosítások (vagyon, 
szakmai felelősség) ügyekben.

Hívjon bizalommal!
Némethné Faragó Erika üzletkötő

Tel.: 0630/325-4988
erika.nemethne.farago@tancsado.allianz.hu

MŰANYAG  NYÍLÁSZÁRÓK
FORGALMAZÁSA ÉS 

BESZERELÉSE

Könyvelés reális áron
Egyéni és társas vállalkozások

könyvelését, teljes körű ügyintézését
vállalom. Magánszemélyek SZJA

bevallását is elkészítem.

A vállalkozás gazdasági helyzetéről,
fizetési kötelezettségeiről igény szerinti

tájékoztatást adok.

20 éves szakmai tapasztalat
MEGBÍZHATÓSÁG

PONTOSSÁG
TELJES DISZKRÉCIÓ

Érdeklődni lehet: 70-455-5533
MALIMO Könyvelés (Horváth Ferencné)

Tiszaalpár, Esze T. u. 31.
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Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

Anyakönyvi hírek

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztő telefonszáma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   alparbibl@gmail.com
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási 
időben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban fog
laltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kézirato
kat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen 
leadott hirdetéseket fogadunk el.

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer, élelmiszer,
üvegáru, papír, játék,  bizsu, sok apróság.

Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk

kedves vásárlóinkat.
ÜZLETÜNK NYITVA TARTÁSA:

hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig,
szombaton: 8.00-12.00 óráig.

Tel/Fax: 76/424-504.
Mobil: 06-20/4789-008

ERZSÉBET uTALVÁNY
ELFOGAdÓ HELY LETTÜNK!

Akik házasságot kötöttek: Pásztor Ferenc és 
Szepesi Terézia, Parti Zsolt Lajos és Hajós Erika 
Katalin, Ajtai János és Nagy Dzsenifer.

Akiket nagyon vártunk: Szappanos Bence 
(Gál csilla), Horváth Marcell (Horváth Márta), 
Bolla Csongor (Csernák Csilla), Nyiki Patrik és 
Petra (Nagy Annamária), Czapek István (Czapek 
Julianna), Fekete Emma (Kis Nikolett), Somogyi 
Hanna (Hódi Judit), Fricska István Zsombor 
(Malitsek Márta), Szabó Gergő (Balogh Renáta).

Akiket elveszítettünk: Liszkay Károly Gyula 
(1944), Fricska János (1951) Novák Józsefné 
Király Katalin (1939), Kanalas István (1959).

* Búza, rozs, gyöngytyúk, japán csirke és kis sú-
lyú hízó eladó. Tel.: 30/335-74-73.
* Eladó 1 db jó állapotú rugós heverő és 1 db 
összecsukható 2 személyes heverő. Tel.: 30/48-
23-614.
* Ház eladó Tiszaalpár, Katona József u. 31. (Po-
lyákfalu) Irányár: 3.200.000,- Ft. Érd.: 30/721-
00-29, 76/425-700.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5. 
sz. Tel.: 76/424-019.
* Új asztali citerák eladók. Tel.: 30/369-49-80, 
77/492-090
* Szennyvíz rákötése ingatlanon belül. Tiszaalpári 
kivitelezőktől, kizárólag minőségi anyagokkal, 
garanciával. Tel.: 06/70/314-1988
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