
A település legidősebb lakóját 
köszöntötték június 6-án szombaton 
délután a Gondozási Központban. 
Szabó Jánosné azon a napon töltötte be 
103. életévét.

A tiszteletére rendezett ünnepségen 
a Gondozási Központ udvarán először 
Palásti Viktor intézményvezető szólt 
Bözsike nénihez, akit mindenki így 
szólít. Amint azt elmondta, ritkán ada-
tik meg az otthon életében, hogy vala-
kit a 103. születésnapján köszöntsenek. 
Bözsike néni egy viharos történelmi 
eseményekben bővelkedő századot 
tudhat maga mögött. Szerencsére hosz-
szú élet során azt is megélhette, hogy 

két unokával, négy dédunokával és egy 
ükunokával büszkélkedhet. Szellemileg 
most is friss, és járókerettel tud közle-
kedni. Az ünnepségen ott volt Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő is, aki 
virágcsokrot és ajándékkosarat adott 
át a település legidősebb polgárának. 
Köszöntötték az ünnepeltet a társintéz-
mények vezetői is. Több csokor virágot 
is kapott az ünnepelt, de a legnagyobbat 
a fiától, Jánostól és annak családjától. 
Szabó János megköszönte a Gondozási 
Központ minden dolgozójának, hogy 
segítik, ellátják édesanyját. Az ünnep-
ségre Barna Sándor ajánlott fel egy 
birkát, amiből Fekete Ferenc készített 

pörköltet. Természetesen a születésnapi 
torta sem maradt el, ami csokis ízesíté-
sű volt. A születésnapi tortát az Anna 
Presszó, a zenét pedig ifj. Barna Sándor 
és Baranyi János ajánlotta fel.
Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-

dani mindazoknak, aki Szabó Jánosné 

(Bözsike néni) 103. születésnapi ünnep-

ségét támogatták felajánlásukkal: 

Barna Sándornak, Fekete Ferencnek 

és feleségének, ifj. Barna Sándornak, 

Baranyi Jánosnak, a Pici ABC-nek, az 

Anna Presszónak, Farkas Csabának, 

Borsi Sándornak, Boros Jánosnak és 

Győri Tibornénak.
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Nincs még végleges
döntés az iskoláról

Amint az ismert, az önkormányzat 
2013. január 1-jével az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola működtetését átad-
ta a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak. Most lehetősége van az 
önkormányzatnak arra, hogy visszave-
gye az iskolát, ez azonban több kérdést 
is felvet, amiről a legutóbbi testületi 
ülésen tárgyaltak a képviselők. A hivatal 
felvette a kapcsolatot a KLIK-kel, és 
olyan tájékoztatást kapott, hogy a 2014. 
évi kiadások több mint negyvenmillió 
forintba kerültek. Ebben szerepel a hét 
technikai dolgozó bére, a járulékok, a 
dologi kiadások és az ellátottak pénzbeni 
juttatása. További költség terheli a dologi 
kiadásokat, 3,7 millió forint fűtési bérleti 
díj, amit a KLIK még nem fizetett ki. 

Az elmúlt évben beruházást, felújí-
tást nem végzett a KLIK az iskolánál, 
de az intézmény vezetője már jelezte 
mindazokat a munkálatokat, melyeket 
sürgősen el kellene végezni. Ezzel kap-
csolatban készült egy előzetes, becsült 
felújítási kalkuláció, mely megközelí-
tőleg 91 millió forintban határozza meg 
a várható és szükséges felújítási költ-
ségeket. Jelentős összegű felújítást kell 
elvégezni az iskolán ahhoz, hogy ott a 
tanulók az elkövetkezendő időszakban 
biztonságban és zavartalanul folytathas-
sák tanulmányaikat. Abban az esetben, 
ha az iskola működtetését átvállalja az 
önkormányzat, akkor a 2015-ös költség-
vetést 11 millió forinttal növelné meg. 
Ha a működtetést nem vállalja át az 
önkormányzat, akkor a mostani hozzájá-
rulás havi 2.087.000,- forintos összegét 
alapul véve szeptembertől decemberig 
8.348.000,- Ft-ot kellene a KLIK-nek 
átulni. Így csak a különbség, a 2,7 mil-
lió forint terhelné az önkormányzatot. 
Természetesen ebben nincsenek benne 
a szükséges felújítási munkálatok. Az 
előterjesztésben az szerepelt, hogy az 
önkormányzat ez év szeptemberétől vál-
lalja át az iskola működtetését a KLIK-
től, mert csak így lehet biztosítani az 
épület állagának a megóvását. A képvi-
selők tárgyalták az ügyet, de végleges 
döntés még nem született.

Minden kicsit felvettek az óvodába
Az óvodai beíratás folyamán 45 kis-

gyermek számára kérték szüleik az óvo-

dai elhelyezést a következő tanévre. Az 
óvodások közül 50 gyermek iratkozott 
be az iskola első osztályába. A beisko-
lázást követően – az alapító okiratban 
szereplő 175 fős – óvodai létszámkeretet 
figyelembe véve a szabad férőhelyek 
száma 55 maradt. Így (a tavalyi évhez 
hasonlóan) minden gyermek felvételi 
kérelme teljesíthetővé vált. 

A nyári szünet idején karbantartá-
si, felújítási munkákat fognak végezni 
az intézményben. Ezek a következők: 
sószoba áthelyezése, salétromosodás 
megszüntetése a csoportszobákban, öltö-
zőkben, aulában, ebből következően a 
csapadékvíz elvezetése a belső udvaron, 
a játszóvár csúszdáinak cseréje és gumi-
burkolatának kibővítése. 

Az óvodában csak tálalókony-
ha működik. Az önkormányzat által 
működtetett főzőkonyha egy menüsorral 
biztosítja az étkeztetés. Az előírások-
nak megfelelően napi háromszori étke-
zést (tízórai, ebéd, uzsonna) vehetnek 
igénybe a szülők gyermekeik számára. A 
szállítmányok időben, megfelelő hőfok-
kal és szállítási higiéniával érkeznek 
naponta kétszer a konyháról. Az egész-
séges életmódot támogató programok 
részeként az óvoda tevékenységeiben 
hangsúlyos szerepet kap az egészsé-
ges táplálkozás megalapozása mellett az 
étkezési kultúra kialakítása is. A testület 
a 2015/2016-os nevelési év előkészüle-
teiről, a nyári karbantartási feladatokról, 
az óvodai étkeztetésről szóló beszámolót 
elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
karbantartási feladatokkal kapcsolatosan 
megvizsgálja a csapadékvíz elvezetését, 
valamint a bővített részt, annak érdeké-
ben, hogy rá lehet-e kötni az aprítékos 
kazánra.

Rendeződhet a vitás kérdés
Több alkalommal is foglalkozott már 

a képviselő-testület a VERATRUM BT. 
és dr. Fekete Ferencné közötti vita elren-
dezéséről. Amint az ismert, a BT. sze-
retné  az orvosi rendelőt bővíteni, ami 
az önkormányzati bérlakás – amelyben 
dr. Fekete Ferencné lakik – bizonyos 
helyiségeinek átadásával oldható meg 
legegyszerűbben. A testület úgy döntött, 
hogy dr. Fekete Ferencné számára 2015. 
december 31-ig a korábbi feltételek és 
bérleti díj mellett biztosítja a Mátyás 
király utca 2. sz. alatti ingatlan zavartalan 

használatát és lemond a visszamenőlege-
sen felszámított bérleti díj követeléséről, 
amennyiben dr. Fekete Ferencné 2015. 
december 31-ig kiköltözik az ingatlan-
ból, feltéve, ha a VERATRUM BT. a 
Kecskeméti Járási Hivatal végzésében 
megjelölt határidő hosszabbítását kéri és 
ahhoz a hivatal hozzájárul.

Támogatták a kórházat
A képviselő-testület támogat-

ta a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Kiskunfélegyházi Telephelyeként műkö-
dő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és 
Rendelőintézet kérelmét, és úgy hatá-
rozott, hogy a szemészet, valamint a 
kardiológiai szakrendelés várólistájának 
csökkentése érdekében 2015. évben 
300.000,- Ft támogatást nyújt.

Jutalmat kaptak
Két helyi lakost is jutalmazásban 

részesített a képviselő-testület, Novák 
Dórát és Hanó Tündét a település kul-
turális rendezvényein való fellépéséért 
15-15 ezer forint értékű Erzsébet utal-
vánnyal jutalmazták a képviselők.

Elfogadták a beszámolókat
A képviselő-testület a 

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
által készített a nagyközség 2014. évi 
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló 
jelentést megtárgyalta és elfogadta. 
Ugyancsak elfogadta a testület a

kiskunfélegyházi hivatásos tűzol-
tó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót is.

Lombhullás után
végeznék a munkát

Tizenegy aláírással levelet kapott dr. 
Vancsura István polgármester. Ebben a 
földtulajdonosok a 012/5 hrsz. földút 
nyomvonalának helyreállítását kérik.

Az önkormányzati út hossza megha-
ladja az ezer métert, teljes hossza több 
mint 1700 méter, és helyenként teljes 
keresztmetszetében be van erdősödve, 30 
centiméter törzsátmérőjű fák is találha-
tók benne. Tekintettel arra, hogy jelentős 
mennyiségű fa kivágásáról van szó, így 
az út nyomvonalának pontos kijelölését 
követően, az őszi téli időszakba lehetne 
ezt a munkát elvégezni. A képviselők 
is ennek megfelelően döntöttek. A pol-
gármesternek kell gondoskodnia arról, 
hogy az út nyomvonala lombhullás után 
saját erő és közmunkások bevonásával 
megvalósuljon. 

A testületi ülésről jelentjük
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Negyedik alkalommal szerveztek 
hagyományőrző napot Tiszaalpáron. 
Ezúttal az Árpád Népe Tiszaalpári 
Egyesülete és az önkormányzat közö-
sen rendezte az eseményt.

Az esős időjárás közrejátszott 
abban, hogy a délelőtti eseményekre 
csak kevesen mentek el. Ettől függet-
lenül a bográcsokban főtt a vaddisz-
nó, marha és birkapörkölt, sőt még 
halászlé is. Akár nyolcszáz ember-
nek is jutott volna, olyan sok húst 
dolgoztak fel. Csikós Mihály pedig 
nyárson sütötte a bárányt. Délben 
azért már szállingóztak az emberek 
és részt vettek a programokban. Jó 
ebédhez szólt a nóta Horti Sándor 
vezetésével. Ő és Baranyi János 
hegedűn húzták el a kívánt nótát, 
nem csak a hatalmas sátorban, de 
a Templomdombon is. A lakiteleki 
önkéntes tűzoltók bemutatót tartot-
tak a Várdomb és a Templomdomb 
között. Felajánlották azt, hogy akinek 

kedve van, az kipróbálhatja milyen 
eloltani a tüzet. Akadtak is gyerekek, 
akik kötélnek álltak. Varga Mihály 
mesemondó a színpadon szórakoztat-
ta a még csekély számú közönséget, 
de ízes beszédére odafigyelt minden-
ki. Sajnálatos módon a főzőverseny-
re kevesen jelentkeztek a sütemény 
sütőre kicsivel többen. Tizenegy édes 
és három sós süteményt bírált a zsűri. 
Közben a színpadon a Lakiteleki 
Tűzoltózenekar mutatta be tudá-
sát. Őket követte az izsáki Sárfehér 
Néptánc Egyesület, majd pedig az 
Iringó zenekar. Közben az egyik 
sátorban Dúró Dóra országgyűlési 
képviselő (Jobbik) tartott előadást. 
Szabados Zoltán bábművész jóvol-
tából a gyerekek megismerkedhettek 
Vitéz Lászlóval.

A Jövőnkért Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény táncosai 
rendszeresen fellépnek a tiszaalpári 
eseményeken. Ezúttal is bemutatták 

tudásukat. Többen is sütötték a pala-
csintát, amit házi túróval és házi lek-
várral ízesítettek. A katonai mobil 
kemencében pedig kenyérlángos sült. 
A helyi lovas egyesület jóvoltából 
lehetett kocsikázni, a sátrakban pedig 
vadásztrófeákat, régiségeket lehetett 
látni. Aki kedvet érzett az, megtanul-
hatta, milyen a rovásírás, vagy íjász 
bemutatón vehetett részt. A gyerekek 
a KalandFarm jóvoltából népi fajá-
tékokon játszhattak. A késő délutá-
ni és esti programokon már lassan 
megtelt a Templomdomb. A Bársony 
Lovasudvar Pünkösdi rózsa elneve-
zést viselő produkciója látványos 
volt, csakúgy, mint a Szentkirályi 
Tánccsoport és a Kösöntyű néptánc-
csoport fellépése. Már kezdett söté-
tedni, mikor a Szentkirályi Jugglers 
of the Village tűzzsonglőrök mutatták 
be produkciójukat. A nap fénypontja 
Varga Miklós és az Időgép zenekar 
koncertje volt.

Falunap a hagyományőrzés jegyében

SORSFORDÍTÓ DÖNTÉSEK
Fiatalon a falut színtelennek és 

szürkének látjuk. Azonban amikor „be-
érünk”, megerősödnek a hozzá fűző 
kötelékek: barátaink, szomszédaink, 
ismerőseink; a temető (mint elhunyt 
szeretteink nyughelye); a templom 
(istenhitünk megújulásának helye), a 
Várdomb, a Tisza, az erdő, a mező …. 
Mind-mind az öröm, a bánat, a szo-
morúság, az erő és az erőtlenség meg-
élésének színtere. És végül elszakít-

hatatlan kötelék az OTTHONUNK, 
ahol átéltük a legszebb csodát, gyer-
mekeink kicsiny kezének puha öle-
lését, ahol minden reggel ránk kö-
szöntött a felkelő nap. Ezért nehéz az 
elszakadás. Megöregedve, erőtlenné 
válva olyan intézmény keresünk, 
amely megkönnyíti ellátásunkat, egy-
ben szeretteink látogatását térben és 
időben. A mindennapok nehézségeit 
csakis hozzátartozóink simogatása, 

mosolya, fiatalos derűje szépítheti 
meg. Szeretnék azzal a tudattal el-
menni, hogy egy parányi kedvességet, 
egy-egy jó szót hagyjak magam után. 
Ez persze egyáltalán nem biztos! De 
talán a szándék is érezhető olykor.

Végül fogadjanak el egy tanácsot: 
tartási szerződést ne kössenek! Két-
három év után ugyanis mindenük 
odaveszhet, amit életük során kemény 
munkával összegyűjtöttek.
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Ünnepi testületi üléssel nyitották 
meg a Bársony Mihály centenáriumi 
évet május 20-án szerdán délután. A tele-
pülés nagy szülöttje száz évvel ezelőtt 
született. 

Méltó módon akar megemlékezni 
Tiszaalpár Bársony Mihályról, a nép-
művészet mesteréről, a nagyközség dísz-
polgáráról. Pontosan száz évvel ezelőtt 
született a tekerőlant-készítő mester, 
akit nem csak Magyarországon, de más 
országokban is elismerés övez mind a 
mai napig. Az egyszerű parasztember 
csodálatosan kezelte nem csak a tekerőt, 
a citerát, de a klarinétot is. Számos nép-
dal emlékeztet ma is a kiváló muzsikus-
ra. Az ünnepi testületi ülésen jelen volt 
Bársony Rózsa, Mihály bácsi lánya is. dr. 
Vancsura István polgármester elmondta, 
hogy Mihály bácsi kamatoztatni tudta 
tehetségét, és ez a tehetség elkísérte 
egészen élete végéig. Számtalan tekerőt 
és citerát készített, és több hangszeren 
is játszott. Fontos az egy településnek, 
hogy legyen olyan polgára, akire büszke 
lehet, hangsúlyozta a településvezető. 
Az ülésen Szerényi Béla ezüstkoszo-
rús hangszerkészítő mester, népi ipar-
művész, népzenekutató beszélt Bársony 
Mihály szakmai életútjáról. – Született, 
természetes intelligenciával rendelke-
zett, tudós emberekkel levelezett. A mai 
magyar táncház mozgalom nélküle nem 
jöhetett volna létre, ezt neki köszönhet-
jük. Közel húsz éve annak, hogy elkezd-
tünk hagyomány megtartó programot 

megvalósítani Tiszaalpáron. Ez az első 
időkben teljesen ösztönös volt, később 
azonban tudatossá vált. Komoly támoga-
tást kaptunk az önkormányzattól, óvodá-
tól, iskolától, de pályázatok is segítettek 
a megvalósításban. Így valósult meg a 
Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó, 
amit minden évben Mihály napjához 
közel eső hétvégén szoktunk megtarta-
ni a településen. Tiszaalpáron mindenki 
büszke lehet arra a hagyományra, ami 
az egész világon csak itt van. Bársony 
Mihály ikon volt, zseni, ezért kell min-
den évben megemlékezni róla – mondta 
Szerényi Béla. 

Az ünnepi testületi ülés után az álta-
lános iskola tornatermében műsor kere-
tében nyitották meg a centenáriumi évet. 
Győri Istvánné iskolaigazgató beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a népzene azért 
született, hogy kimondjuk azt, amit a 
beszéd nem tud közölni. A hagyományt 
nem egyes emberek, hanem a közös-
ségek hozzák létre. A zene energiája 

pedig gyógyítja a testet. Bársony Rózsa 
édesapjával való kapcsolatáról beszélt. 
Elmondta, hogy ő tanította meg citeráz-
ni, majd később tekerőzni. Köszönetét 
fejezte ki azért, hogy a település méltó 
módon emlékezik meg Mihály bácsiról, 
akiről szobrot is készítenek, amit ősszel 
a tekerőlantos találkozó alkalmával fog-
nak leleplezni. A Bársony Mihály év 
alkalmával rajzversenyt is hirdettek. A 
helyezetteknek és különdíjasoknak járó 
jutalmat Szerényi Béla adta át. Az ünnepi 
műsor keretében az általános iskola diák-
jai verseket mondtak, és Bársony Rózsa 
vezetésével a kis citerások is bemutat-
koztak.

A Jövőnkért Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény diákjai 
tánccal szórakoztatták a jelenlévőket. 
Szerényi Béla, Savanya István és Dora 
Áron pedig népdalokat adtak elő. A ren-
dezvény alkalmából kiállítás is nyílt, 
amely Bársony Mihály életútját kísérte 
végig.

Száz éve született a tekerőlant-készítő mester

Köszönet a kiállításért
Minden kedves tiszaalpári vendéglá-

tónak és támogatónak ezúton is szeret-
nénk még egyszer köszönetet mondani 
az Idea Nemzetközi Kiállításért a saját és 
kiállító társaim nevében. A legszebb és 
legérdekesebb kiállítás volt az életünk-
ben. A tartalmas programok, a mindenre 
aprólékosan kiterjedő figyelem nagyon 
meghatott bennünket. Az egyik legmeg-
lepőbb és legmeghatóbb látogatást a 
templom, a zárda, a Pax Otthon és a cso-
dálatosan ápolt, gondozott környezete je-
lentette. Egy csöpp mennyország, ahogy 

Illés Renike írta a vendégkönyvembe. A 
másik az aranykezű gobelin művészek 
kiállítása volt. Szépséges alkotásokat lát-
tunk az idén is. Maga a kiállítás, a vizsolyi 
biblia nyomtatása, és minden különleges 
élmény volt. Tudjuk. hogy óriási munkát 
jelentett ez, és nem kevés szervezőmun-
kát. Kívánjuk, hogy a Jóisten gazdagon 
fizesse vissza ezt az áldozatos munkát. 
Amennyiben voltak akadályoztatások és 
kellemetlenségek, kérjük. hogy felejtsék 
el, mivel tudniuk kell, hogy ott, ahol a jó 
ügyért dolgoznak és a szeretet nevében 

másokért tevékenykednek, ott az ördög is 
szeret bomlasztani. Kívánunk mindenki-
nek minden jót és további hasznos munkát 
a mindennapi életben. Áldja meg az Úr 
Tiszaalpár nagyközség valamennyi polgá-
rát és teljesüljön minden kívánságuk, vál-
janak valóra terveik! Nyerjék el mielőbb 
a városi rangot hivatalosan is, ugyanis a 
gyakorlatban máris sokkal jobbak, mint a 
városi ranggal dicsekvő más települések. 
Őszinte és tiszta szívvel küldjük üdvözle-
tünket. Szeretettel: Szlávikné Buzás Irén 

és kiállító társai
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Száz évvel ezelőtt Alpáron szüle-
tett Bársony Mihály a népművészet 
mestere. Ebből az alkalomból az idei 
évben számos olyan esemény törté-
nik Tiszaalpáron, ami a nevéhez kötő-
dik. A Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodában Bársony Mihály zenés napot 
tartottak. Meghívott vendégeik vol-
tak: Horti Sándor nyugalmazott tanár 
és Bársony Mihály lánya, Bársony 
Andrásné tanítónő. 

A délelőtt folyamán két népi hang-
szert mutattak be az óvodás gyerme-
keknek, a tekerőlantot, népies nevén 
a „nyenyerét” és a citerát. A hang-
szeres előadásban a 2002-ben megje-
lent Bársony Mihály daloskönyvben 
fellelhető népdalokkal ismerkedhettek 

a gyermekek. A zenés nap sikeré-
hez hozzájárult az óvónők előkészítő 
munkája is, mert már hetekkel előtte 
megtanították a kicsiket a hangszeres 
előadásban felcsendülő dalok ritmusá-
ra, szövegére. Az óvoda aulájában 170 
gyermek énekelte közösen a „Látod 
babám azt a tearózsát” és a „Haragszom 
az olyan szóra” kezdetű vidám, tréfás 
dalt. A népi hangszerek varázslatos 
ereje azonnal megmutatkozott, hiszen 
a zene hallatára pillanatok alatt üte-
mesen kezdtek járni a kicsi kezek és 
lábak. A népdalokban mindig olyan 
érzések fogalmazódnak meg, amelyek 
generációról generációra átadhatók. 
Nincs korhoz kötve, nem kell semmit 
magyarázni, csupán megélni és átadni. 

Az óvoda pedagógiai programjának 
céljai között szerepel a közvetlen kör-
nyezeti értékek megismerése, az érték-
őrzés. Olyan gyermekek nevelése a 
cél, akik érzelmekben gazdagok, szü-
lőföldjükhöz, településük gyökereihez 
kötődnek, értik a hagyományok üze-
netét. Fontosnak tartják, hogy az óvo-
dás gyermekek halljanak arról, hogy 
Mihály bácsi a népművészet mestere, 
a község szülötte, és a citera és teke-
rőlant készítéssel világhírűvé vált. A 
gyermek mindent könnyen befogad, 
jót és rosszat egyaránt. Az őket körül-
vevőknek (szülőknek, pedagógusok-
nak) csak az a dolguk, hogy mindig 
csak a jót közvetítsék, és mindig csak 
tiszta forrásból merítsenek.

Bársony Mihály zenés nap az óvodában

EGYHÁZI SOROK
-  Júniusban hétköznapokon az esti 

szentmisék végén a Jézus Szíve litániát 
imádkozzuk.

- Június 7-én vasárnap Úrnapja/ Jézus 
Szent Testének és Vérének ünnepén kör-
menetet tartottunk. Alpáron a 9 órás, Új-
falun pedig a 11 órás szentmise végén.

- Június 12-én pénteken, Jézus Szíve 
ünnepén lesz a Zárdatemplom búcsúja.     
Az ünnepi szónok és főcelebráns Ger-
gely Gellért ezüstmisés tihanyi bencés 
atya lesz. A szentmise kezdési időpont-
ja: 17 óra.

- Június 14-én vasárnap lesz a hittano-

sok tanévzáró szentmiséje, a Te Deum.
Alpáron 9, Újfalun 11 órakor. A 

szentmisék után kapják meg a diákok 
hittanbizonyítványukat.

-  Kérjük a jegyeseket, hogy házas-
ságkötési szándékukat minél előbb je-
lezzék a plébániákon!

A trianoni eseményekre emlékeztek
A hagyományokhoz híven az Árpád 

téren a trianoni emlékmű előtt szerették 
volna megtartani a megemlékezést, de 
a borús időjárás miatt a tornaterembe 
helyezték át. 

Mindössze néhány tíz felnőtt és a 
szereplő diákok voltak jelen június 4-
én délután a megemlékezésen. A nem-
zeti gyásznap alkalmából ezúttal is dr. 
Vancsura István állt a mikrofon elé. 
Mindenki azt hitte, hogy a polgármester 
mondja majd az ünnepi beszédet, aho-
gyan azt megszokták már tőle. Ezúttal 
azonban „segítséget” kért. Lipusz Zsolt 
elmúlt évi beszédét hallgathatták meg 
az érdeklődők. A sors fura fintora, hogy 
az újságírót, szerkesztőt pontosan azon 
a napon helyezték végső nyugalomba. 
Mindössze 51 éves volt. Dr. Vancsura 
István méltatta eddigi munkásságát, 
majd magnó felvételről hallható volt, 
mit mondott egy évvel korábban a nem-
zeti gyásznap alkalmából. Ezt követően 

az általános iskolások mutatták be mű-
sorukat. A jól szerkesztett és előadott 
program hűen tükrözte azt, mi is történt 
1920-ban Trianonban. A falra feltett 
kép megmutatta milyen volt és milyen 

lett, hogyan szakították szét Magyaror-
szágot. A megemlékezés az Árpád téren 
fejeződött be, ahol a különböző szerve-
zetek, pártok képviselői megkoszorúz-
ták a trianoni emlékművet.
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Befejeződött az év a tiszaalpári 
Tündérrózsa óvodában is. A nagycso-
portosok elballagtak, ők már szeptem-
bertől iskolások lesznek. A ballagást a 
hagyományokhoz híven egybekötötték 
a családi nappal.

Szépen felöltöztek a búcsúzó óvo-
dások. Kis műsorral is kedveskedtek 
a szülőknek, nagyszülőknek. Ilyenkor 
természetesen előkerülnek a virágok, 
amelyet a ballagók és az óvó nénik 
is kapnak. A ballagás után családi 

program következett, melynek első 
részében a Langaléta Garabonciások 
szórakoztatták nem csak a gyereke-
ket, de a felnőtteket is. Gulyás Lász-
ló vezetésével nagyon jó produkciót 
mutattak be. Amikor vége lett a mű-
soruknak, Kiss Mária intézmény-
vezető köszöntötte a jelenlévőket. 
Öt éve, mióta az új óvoda elkészült, 
hagyomány az, hogy átadnak olyan 
elemet az udvarukban, amit a szülők 
összefogásával tudtak megvalósítani. 

Az első évben adták át a kemencét, a 
másodikban az ivó kutat, a következő 
két évben pedig udvari játékokat. Az 
idei év új szerzeményei az informáci-
ós táblák, amelyeket az udvar külön-
böző részeiben helyeztek el. Az óvo-
dáért alapítvány a szülők és a szülői 
munkaközösség segítségével tudták 
beszerezni a táblákat. Az óvodaveze-
tő köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik lehetővé tették, hogy ezek a fej-
lesztések megvalósulhattak. Árverés-
re bocsátották azokat az udvari játé-
kokat, amelyek már nem kellenek az 
óvodának. Szerencsére voltak olyan 
szülők, akik licitáltak rá. 

Az ebédet külön-külön oldották 
meg a csoportok. Mindenütt volt olyan 
szülő, nem is egy, aki vállalta azt, hogy 
főz bográcsban, vagy süt serpenyőben. 
Nem csak a gyerekek, de a szüleik is 
jóllaktak a finom falatokkal. Ebéd után 
következett a vetélkedés. A gyerekek-
nek különböző feladatokat kellett telje-
síteni. Nem egy feladatnál sorba kellett 
állni, olyan sok jelentkező volt. Ter-
mészetesen a feladatokban a szülők is 
részt vettek. A délután jó hangulatban 
telt el.

Óvodás ballagás családi nappal

Negyvenéves házassági évforduló
Négy évtizeddel ezelőtt fogadott 

örök hűséget egymásnak Novák Lajos 
és felesége Barna Judit. Házasságuk-
ból két fiúgyermek, Zoltán és Gábor 
született, akik négy unokával: Anikó, 
Ákos, Levente, Dorina örvendeztet-
ték meg őket. Az eltelt időszak alatt 
sok mindenen átestek. Volt rossz és 
jó időszak is az életükben, de kitar-
tottak egymás mellett. A negyvenéves 
házassági évfordulójukat nem éppen 
szűk családi körben ünnepelték. Ott 
voltak a közvetlen rokonok, barátok, 
ismerősök, és ahogyan az egy lakoda-
lomban szokás, ajándékokkal lepték 
meg őket.

Először a templomban erősítették 
meg frigyüket, majd a vadászháznál 
tartották az ünnepi ebédet. Az ese-
ményen négy korosztály képviseltette 
magát. Az ünnepségen természetesen 

nem maradt el a tréfa sem, ami mo-
solyt csalt a jelenlévők arcára. Bár a 
negyvenéves évforduló nem tartott 

olyan sokáig, mint egykoron a lako-
dalom, de azért mindenki jól érezte 
magát. 
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Lezárult a szennyvízberuházás kivitelezése
„Tiszaalpár Nagyközség szennyvíz-

elvezetése és tisztítása a település von-
zó természeti környezetének, felszíni 
és felszín alatti vizeinek megóvásért” 
című KEOP pályázathoz kapcsolódó 
kivitelezések, a műszaki átadás-átvételi 
eljárásokkal lezárultak. Megvalósultak 
a szennyvíztisztító telep építési munkái 
az OMS Környezetvédelmi Kft. köz-
reműködésével. A szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítését a Duna Aszfalt Kft. 
végezte. A projekt 1,89 milliárd forint 
vissza nem térítendő európai uniós tá-
mogatással valósulhatott meg a Kohé-
ziós Alap társfinanszírozásával.

A település fejlődése szempontjából 
kiemelt jelentőséggel bíró beruházás 
valósult meg 2015-re. Korszerű szenny-
víztisztító telep épült, mely ötven kilo-
méter csatornahálózaton keresztül ösz-
szegyűjtött szennyvíz tisztítását oldja 
meg magas tisztítási hatásfokkal, meg-
felelve az európai uniós irányelveknek 
és a hazai környezetvédelmi előírások-
nak. A környezetvédelem érdekében 
megvalósult beruházás akkor éri el fő 
célját, a település természeti értékei-
nek megóvását és a tiszaalpári lakosság 
életminőségének javítását, ha minden 
ingatlantulajdonos ráköt a kiépített há-
lózatra, és felelős gazdaként használja 

azt. A rákötések már megkezdődtek, a 
fenntartási időszak végéig 92 százalékos 
rákötési arányt kell elérni. Az üzemel-
tető BÁCSVÍZ Zrt. a kivitelezési mun-
kálatok előkészítésétől kezdve kíséri 
figyelemmel a munkálatokat. Aktívan 
részt vett a próbaüzem lebonyolításban, 
az üzemeltetési engedély már folyamat-
ban van. A szennyvíztisztító telep és a 
szennyvíztisztítás felszín alatti vizekre 
és a befogadóra gyakorolt hatásnak el-
lenőrzésére mintavételi pontok kerültek 
kijelölésre, és két monitoring kút felál-
lítására is sor került, ezzel is biztosítva 
a környezetvédelmet.

A beruházás fontosabb műszaki 
elemei:

A szennyvíztisztító telep korszerű, 
eleveniszapos biológiai tisztítású, és 
500 köbméter napi terhelést bír el, mely 
hosszú távon biztosítja a felmerülő igé-
nyeket. A szennyvízcsatornánál 28.151 
folyóméter gravitációs főgyűjtő és gyűj-
tőcsatorna, 3.508 folyóméter nyomott 
vezeték, 18.586 folyóméter gravitációs 
bekötőcsatorna, 323,5 folyóméter nyo-
másalatti szennyvízcsatorna és 131 fo-
lyóméter bekötővezeték valósult meg. 
A beruházás mintegy 4500 lakost érint 
és 1980 ingatlan bekötését jelenti. 

Színes műsor a záró rendezvényen
Befejeződött Tiszaalpáron a szenny-

vízberuházás. A műsorral egybekötött 
záró rendezvényt az általános iskola 
tornatermében tartották. 

Tolnai Tünde projektmenedzser 
köszöntötte a jelenlévőket, majd pedig 
dr. Vancsura István polgármester. Ezt 
követően színes műsor várta a jelenlé-
vőket. Először a Bársony Mihály Nép-
dalkör dalcsokrát hallgathatták meg az 
érdeklődők, majd egy vers következett 
a helyi általános iskola növendékének 
előadásában. A kis citerások is bemu-
tatkoztak Bársony Rózsa vezetésével. 
Az ötödik osztályosok szalaggyakorla-
tot mutattak be. A Kaláka együttes Há-
rom székláb műsora a gyermekeknek 
szólt. A neves zenészek több hangsze-
ren adtak elő megzenésített verseket. 
Nagy érdeklődés kísérte a Jövőnkért 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

növendékeinek néptánc bemutatóját. A 
különböző korosztályú gyerekek kiváló 
programot mutattak be. A legkisebbek 
még csak első osztályosok voltak, vagy 
talán még óvodások, míg a nagyobbak 

már felnőttek. Produkciójuk viszont 
nagyon tetszett a közönségnek. Addig, 
míg a tornateremben zajlott a műsor, a 
gyerekek kézműves foglalkozáson ve-
hettek részt az aulában.
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Majálisoztak a nyugdíjasok
Az elmúlt időszakban már rendsze-

ressé vált, hogy mindig május utolsó 
hétvégéjén rendezik meg a településen 
a helyi nyugdíjas klubok majálisát. Ez-
úttal a bokrosiakat is meghívták rendez-
vényükre.

A Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
hívta meg közösségi házukba a másik 
két nyugdíjas klub tagjait, valamint a 
bokrosiakat a majálisra. A kora délután 
kezdődő programon a klub elnöke, Bo-
ros Béláné köszöntötte a jelenlévőket, 
majd a klub életéről mondott néhány 
gondolatot. Amint azt elmondta, alap-
értékeik közé tartozik a szeretet, az 
egymás iránti tisztelet, a megbecsülés 
és a példamutatás az utókor számára. 
A klub jó működésében nagy szerepet 
játszanak az önkormányzat, a helyi vál-
lalkozók, az önkormányzati képviselők, 
akik anyagilag és erkölcsileg is segítsé-
get nyújtanak. A többi helyi klubbal is 
jó a kapcsolatuk, rendszeresen talál-
koznak, megbeszélik programjaikat, 
részt vesznek egymás rendezvényein, 
tapasztalatot cserélnek és jókat beszél-
getnek. Boros Béláné azt kívánta, hogy 
a kialakult barátság maradjon meg, míg 
a klub fennáll. Dr. Vancsura István pol-
gármester is köszöntötte a jelenlévőket 

és kellemes kikapcsolódást, jó szórako-
zást kívánt mindenkinek.

A közösségi ház udvarán terítettek 
meg, ahol Barna Sándor és Kézsmárki 
László jóvoltából négy bográcsban is 
főtt a birkagulyás. Mindenki annyiszor 
szedhetett, amennyiszer akart, mert volt 
bőven a finom ételből. Utána mákos és 
diós bejglit szolgáltak fel. Addig, míg 
a nyugdíjasok ebédeltek, Baranyi János 
és ifj. Barna Sándor szórakoztatta mu-
zsikájával a jelenlévőket. Az ilyenkor 
szokásos műsor sem maradt el. A klubok 

tagjai táncos, verses, humoros produk-
ciókat mutattak be nagy közönségsiker-
rel. Tiszaalpáron mindig aktívan veszik 
ki részüket az ilyen fajta társasági élet-
ből az idősek. Akadt olyan fellépő, aki 
közelebb volt a kilencven évéhez, mint 
a nyolcvanhoz. A jelenlévők legidősebb 
tagja a 95 éves idős Barna Sándor volt, 
aki már a műsor befejezése után énekelt 
a mikrofonba Baranyi János hegedű kí-
sérete mellett. Sanyi bácsi több olyan 
nótát is eldalolt, amit csak kevesen is-
mertek a jelenlévők közül.

Kórustalálkozón vettek részt

Laurinyecz Pál, kunszentmártoni 
kántor az elmúlt év karácsonyi koncert-
jének kapcsán meghívta a Jubilate Deo 
Énekkart az idén negyedik alkalommal 
megrendezett kunszentmártoni egyházi 
kórustalálkozóra. 

A jeles eseményre május 16-án 

szombaton, Nepomuki Szent János ün-
nepén került sor. A találkozóra kilenc 
templomi énekkar érkezett: Hódme-
zővásárhelyről három, Békéscsabá-
ról, Csongrádról, Szentesről, valamint 
Tiszaföldvárról egy-egy kórus. A nap 
közösen végigénekelt gregorián szent-

misével kezdődött, mely után követke-
zett a kórusok egyéni bemutatkozása. 
Énekkarunk latin és magyar nyelvű 
gregorián énekeket adott elő.

Ámulatba ejtett bennünket a Hód-
mezővásárhelyről érkezett Fecske kórus 
leánykáinak szépen kiművelt gregorián, 
valamint korai többszólamú műsora, és 
a Békéscsabai Szentháromság kórus 
profi előadásmódja. Az egyéni műsorok 
végén megemlékeztünk a 100 éve elha-
lálozott Mosonyi Mihály, Liszt-kortárs 
zeneszerzőről. A házigazdák a helyi 
művelődési központban remek gulyás-
leves ebéddel várták a megéhezett éne-
keseket.

A program délután is folytatódott, az 
érdeklődők Szakály Ágnes művésznő 
Bach előadását hallgathatták meg. Szép 
élményekkel, lelkiekben is feltöltődve 
érkeztünk haza.
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RENDHAGYÓ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA
„Tanárnőnek tisztelettel jelentem, az 

osztály létszáma 41 fő, igazoltan hiány-
zik 8 fő, a temetőben pihen 13 fő, jelen 
vannak Bartus Ilona, Bódi Zsuzsanna, 
Bodor János, Bodor Piroska, Czinege 
Mária, Gyapjas Ilona, Győri Julianna, 
Ivicz Éva, Kanalas András, Kása Imre, 
Kecskeméti Imre, Kecső Erzsébet, Ke-
repesi Katalin,Kolláth István, Kopjás 
Mihály, Kovács Piroska, László Zoltán, 
Magó László, Pető Katalin, Pintér Er-
zsébet, Vereb Sándor.” Ezekkel a sza-
vakkal kezdődött az osztályfőnöki óra 
Szőke Antalné Piroska néni Táncsics 
utcai házának udvarán. Rendhagyó az 
osztályfőnöki óra, mert az utolsó 46 
évvel ezelőtt volt. Azóta sok víz lefolyt 
a Tiszán, sok-sok érdekes dolog történt 
az 1969-ben végzett 8. a osztály tanu-
lóival. Sokan elköltöztek a faluból, van 

aki Tengizig jutott. Erről és még sok-
sok emlékről szólt a délután, amely 
az iskolában folytatódott és a Tiszatáj 
vendéglőben ért véget.  Jó volt látni 
újra az osztálytársakat, feleleveníteni 
a régi emlékeket és köszönetet monda-

ni az osztályfőnökünknek. Azzal a re-
ménnyel búcsúztunk egymástól, hogy 
biztosan nem kell újabb 46 évet várni a 
következő találkozóra. 

Az osztály nevében:

Szepesi Zoltánné

Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzata nevében dr. Taricska Tibor 
alpolgármester 90. születésnapja al-
kalmából köszöntötte a Szent Bene-
dek Lányai apácarend kolostorában 
Veronika nővért (Zsigó Margitot).

A nővér Koháriszentlőrincen szü-
letett (ma Nyárlőrinc) 1925. június 
7-én. Az alpolgármester a virágcso-
kor mellett átadta azt az emléklapot, 
amit Orbán Viktor miniszterelnök írt 
alá.

KÖSZÖNTÉSA könyvtár
legújabb könyvei
Felnőtteknek:
Lacey Baker: Mint a mennyországban
Bártfai Barnabás: Word a gyakorlatban 
Beney Zsuzsa: „Nem látta senki más” 
– Versközelben
Arthur Benjamin: Fejszámolás 

Paulo Coelho: Házasságtörés 
Julie Garwood: Hosszú búcsú 

M. Kiss Csaba: Czeizel Endre – Két 
életem, egy halálom 
Leslie Lawrence: Kukoricaistennő énekel 
I-II.
Peer Krisztina: Mi bántja a gyerek lelkét? 

Popper Péter: Érteni és elengedni
Posta Renáta: Pénztárcabarát paleolit éte-
lek hedonistáknak 
Aranka Siegal: Bűnbakok 

Danielle Steel: Pegazus
Strumpf András: Szörényi – Rohan az idő
Flora Thompson: Candlefordi kisasz-
szonyok
Gyermekeknek:
Katherina Applegate: Ivan, az egyetlen 
Andrea Beständing: Focikönyv  
Wolfgang Nieländer: Hajók 

Nógrádi Gábor: Ellopták a biciklimet! 
Timo Parvela: Ella a tengeren
Morgan Rice: A hősök küldetése 

Morgan Rice: Királyok sorsa 

Morgan Rice: Sárkányok dühe
Ursula Weller: Autók, teherautók

Felhívás
Tiszaalpár 15. alkalommal nevezett be a Virágos Magyarország versenybe. Eddig 
minden évben jó szerepelt, sok szponzori díjat kapott már a település. Jó lenne, ha 
2015- ben is eredményesen szerepelnénk. A zsűrizés 2015.  június 15. és július 31. 
között lesz. A község lakóit arra szeretnénk kérni, hogy előkertjeiket hasonlóan 
gondozzák, mint az előző években.

aTiszaalpári Faluvédő-és Szépítő Egyesület vezetősége
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GYEREKEK FOGTÁK A HALAKAT
Az Alpári Tisza Horgászegyesü-

let horgászversenyt rendezett a Holt-
Tiszán a gyermeknap alkalmából. A 
BÁCSHOSZ részéről Kovács Sándor 
ügyvezető elnök köszöntötte a résztve-
vőket. Közel 80 gyermek horgász ver-
senyzett 5 korcsoportban az elsőségért, 
valamint külön családi kategóriában. A 
gyülekező alatt frissen sült hallal kínál-
tuk az érkezőket. Támogatóink jóvol-
tából némi aprósütemény is került az 
asztalokra. 

Egyperces csendes felállás-
sal tisztelegtünk nemrégen elhunyt 
horgásztársunk, Mihalik Tibor em-
lékére. Ő minden évben támogat-
ta gyermeknapi rendezvényünket.  
Számozott csokoládéval sorsoltuk ki a 
horgászhelyeket. 9,30 – 12,00 óráig tar-
tott a verseny, amely végén mérlegelés 
következett. Egyik kedves vendégünk 
közel félórás bábelőadással szórakoz-
tatta a gyerekeket. A finom ebéd elfo-
gyasztása után következett az ered-
ményhirdetés.

Minden gyerek kapott ajándékot. 
Az első öt helyezettet korcsoporton-
ként serleggel díjaztuk. Külön díjaztuk 
a legtöbb és a legnagyobb halat fogót, 
valamint a legfiatalabb versenyzőt. A 

díjazottak közös fényképezése után 
egy-egy fagyival zártuk gyermeknapi 
rendezvényünket.

Helyezést elért versenyzők, 6 év 
alatti kategória: 1. Besszer Levente, 2. 
Hódi Szabó Alexandra, 3. Nagy Alexa 
Anna, 4. Tóth Márk, 5. Popper Jázmin.

6-10 éves lányok: 1. Madla Rita, 2. 
Popper Réka, 3. Deák Fanni, 4. Márton 
Zsanett, 5. Pintér Petra. 10-15 éves lá-
nyok: 1. Faragó Nikoletta, 2. Ottó Dorina, 
3. Patai Adrienn, 4. Bíró Cintia, 5. Baksa 
Nóra. 6-10 éves fiúk: 1. Kelemen Áron, 
2. Novák Kristóf, 3. Fazekas Zoltán, 4. 
Novák Patrik, 5. Győri András.

10-15 éves fiúk: 1. Kelemen And-

rás, 2. Szeri Gábor, 3. Ottó Tamás, 4. 
Cserkó Ádám, 5. Oláh Kristóf. Családi 
kategória: 1. Vidéki, 2. Nagy, 3. Gulyás 
család.

Legnagyobb halat fogó versenyző: 
Kelemen András. Legfiatalabb horgász: 
Mizere Dániel. Legtöbb halat fogó: Fa-
ragó Nikoletta.

Köszönjük a támogatók ajándékait 
és a verseny lebonyolításában résztve-
vők munkáját.

Június 26-án 17 órakor a művelődé-
si házban horgászvizsga lesz! Jelentke-
zési határidő június 20.

Alpári Tisza Horgászegyesület

vezetősége

Kedves Zoltán!
Fotóidból nyílt kiállításod 

alkalmából köszöntelek. Talán 
nem is tudod, hogy mily nagy 
ajándék meglátni és megláttatni 
a szépet. Különösen akkor, ha 
ezzel emléket állítasz a helynek, 
ahol születtél; az embereknek, 
akik körülötted élnek, élhető-

vé teszik a tájat, a természetet, 
amely félelmetesen tökéletes. 
Ám ember nélkül mit ér? Kezed 
nyoma nem vész el, mert a rá-
fordított időnek jó a hozadéka.

Köszönettel mindazok ne-
vében, akiket ez az istenáldotta 
föld táplál: 

Szőkéné Piroska néni

Olvasói levél Szemerédi Zoltánhoz

AKCIÓS ÁRON
ereszcsatornázás, bádogozás, 

horgonyzott csatorna
szerelése anyagárral 1500,- Ft/fm.

Érdeklődni: 20/923-17-19.
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Hetedik helyen fejezték be a bajnokságot
Befejeződött a 2014-2015-ös labdarú-

gó bajnokság a megyei II. osztály Északi 
csoportjában. A felnőtt csapat 32 pontot 
szerezve a hetedik helyen végzett. Ma-
gyar Attila az eddig még nem közölt mér-
kőzéseket értékelte.

- A 20. fordulóban az erősen átala-
kult Pálmonostorával játszottunk. Sajnos 
a mérkőzés alapján elmondható, hogy 
megérdemelt hazai győzelem született. 
Már az első félidőben vezethetett volna 
Pálmonostora, de tizenegyest hibáztak. 
Mezőnyfölényben játszottak, mi pedig a 
döntetlen megszerzésére rendezkedtünk 
be. Sajnos a 92. percben egy általunk 
vitatható tizenegyesből gólt kaptunk. 
A reklamáló játékosunkat, Jelenfi Im-
rét kiállította a játékvezető. Mivel volt 
egy kis lökdösődés Nagy-Gál Róbert és 
Hekkel Zsolt is kiállítás sorsára került, 
míg az ellenfelünknél Kátai Tamás. Nem 
szép befejezése volt ez a találkozónak. 
Pálmonostora-Tiszaalpár 1-0 (0-0). Ifjú-
sági eredmény: 1-7 (0-3)

- A következő találkozót a Kiskunfél-
egyházi Vasutassal játszottuk. A kiállítá-
sok és sérülések miatt nagyon tartalékosan 
álltunk fel. A mérkőzés előtt elfogadtuk 
volna az egy pontot is, de a látottak alap-
ján ott hagytunk két pontot. Az első fél-
időben Pásztor Gyula kapásból, a kapufa 
érintésével lőtt a hálóba. Mezőnyfölény-
ben játszottunk, és három nagy helyzetet 
is kihagytunk. Ahogyan az ilyenkor lenni 
szokott, a második félidőben kiegyenlítet-
tek, majd a vezetést is megszerezték. Utá-
na támadtunk az egyenlítésért, és Gálfi 
Misi révén be is találtunk a kapuba. Ezt 
követően főleg a hazaiaknak voltak hely-
zeteik, de az eredmény nem változott. 
Kiskunfélegyházi Vasutas-Tiszaalpár 2-2 

(0-1). Ifjúsági eredmény: 0-0.
- A 22. fordulóban Jakabszállás láto-

gatott hozzánk, és mindössze egy csere-
játékossal érkeztek. Nem igazán mutat-
tak komoly ellenállást az első félidőben, 
szinte végig az ő térfelükön volt a labda. 
Néhány nagyon szép gólt lőttünk ebben a 
játékrészben. A szünetben már 4-0-ra ve-
zettünk. Bíztam abban, hogy nem fogunk 
leállni és a második félidőben is gólokat 
fogunk rúgni, de csak kettő sikerült. Ennél 
lehetett volna több találatot is elérni, mert 
egy motiválatlan csapattal találtuk ma-
gunkat szembe. Tiszaalpár-Jakabszállás 
6-0 (4-0). Ifjúsági eredmény: 2-2 (0-0)

- A következő héten a nagyon jó játék-
erőt képviselő Lajosmizséhez látogattunk. 
Nagyon nagy iramú, jó mérkőzést játszot-
tunk. A találkozó elején a hazaiak ragad-
ták magukhoz a kezdeményezést, uralták 
a játékteret, gyors támadásokat vezettek. 
Negyedóra elteltével egy szerencsés gólt 
szereztek, mert a játékos kezéhez is ért a 
labda. Ezt követően magára talált csapa-
tunk, több szép támadást vezettünk és két 
kapufát is lőttünk. A második játékrész-
ben is kiegyenlített játék folyt, és Borsi 
Sándor révén ki tudtunk egyenlíteni. A 
mérkőzés végén mind a két csapatnak 
voltak lehetőségei, a hazaiak három nagy 
helyzetet is kihagytak. Egy jó csapat ellen 
értékes pontot szereztünk. Lajosmizse-
Tiszaalpár 1-1 (1-0). Ifjúsági eredmény: 
3-0 (0-0)

Ezután következett a Kiskunfélegy-
házi HTK II. elleni találkozó. A sorsolás 
szeszélye miatt a megyei I. osztályú csa-
patuk azon a hétvégén nem játszott, így 
hét játékos abból a csapatból érkezett és 
így álltak ki ellenünk. Mezőnyfölényben 
játszottak, de csak az első félidőben tör-

téntek említésre méltó események a talál-
kozón. Mi hagytuk ki az első ziccert, de 
utána ők lőtték az első gólt. Utána is volt 
lehetőségünk, de az is kimaradt és egy 
nagy egyéni hibából ismét gólt szerez-
tek. Ezután akadtak még helyzeteik, de 
már nem esett több gól. A második félidő 
csendes, lagymatag játékot hozott. Igazá-
ból a vendégek játékán nem látszott meg, 
hogy hét magasabb osztályban játszó játé-
kosuk is pályára lépett. Tiszaalpár-KHTK 
II 2-0 (2-0).

A záró fordulóban Nyárlőrincre utaz-
tunk. Jó lett volna a bajnokságot úgy 
zárni, hogy pontot, pontokat szerzünk, 
de nem úgy sikerült. Ellenfelünk tarta-
lékosan állt fel, de nálunk sem tudott já-
tékra jelentkezni Ország Tamás. Az első 
félidőben szögletet követően lemarad-
tunk Bali Gáborról, aki hat-hét méterről 
teljesen üresen fejelhetett a kapunkba. 
Kavarodást követően újabb gólt kap-
tunk. Igazából az első játékrészben nem 
is voltak helyzeteink és ez az eredmény 
teljesen megérdemelt volt. A második fél-
időben magunkra találtunk, és végre azt 
játszották a fiúk, amit megbeszéltünk, így 
nekünk is adódtak lehetőségeink. Be is ta-
láltunk a kapuba, de a játékvezető szerint 
lesgólt rúgtunk. Jobban játszottunk, mint 
az első játékrészben, de gólt nem sikerült 
szereznünk. A találkozón Fábián Róbertet 
beszéd miatt kiállította a játékvezető. Saj-
nos azon a találkozón nem sikerült pon-
tot, pontokat szereznünk, így fejeztük be 
a bajnokságot. Nyárlőrinc-Tiszaalpár 2-0 
(2-0). Ifjúsági eredmény: 1-1 (0-0)

Megyei III. osztályú eredmények: 
Tiszaalpár II-Kunadacs 1-0 (0-0). 
Tiszaalpár II-Ágasegyháza 3-1 (2-1). 
Hetényegyháza-Tiszaalpár II 12-1 (5-1).

Tájékoztatás
Az önkormányzat korlátozott 

darabszámban rövidesen díjta-
lanul kap a Homokhátsági Re-
gionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás szervezé-
sében, komposztáló edényeket. A 
cél a komposztálás népszerűsítése, 
ezért háztartásonként egy igényel-
hető díjmentesen a készlet erejéig. 
Igények fogadása a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán 06-76/424-
133-as telefonszámon. 

TÁJÉKOZTATÓ
ügyfélfogadás időpontjainak megváltoztatásáról

A Tiszakécskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának (6060 
Tiszakécske, Béke utca 135.) ügyfélfogadási rendje 2015. június 15. napjá-
tól megváltozik. 

A korábbi szerdai meghosszabbított ügyfélfogadás ezentúl hétfői napokon 
történik, a járási hivatal többi osztályának ügyfélfogadási időpontjával egy-
ségesen. 

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje 2015. június 15-től: 
Hétfő: 08.00 – 18.00, Kedd: 08.00 – 12.00, Szerda: 08.00 – 15.00, Csütör-
tök: 08.00 – 15.00, Péntek: nincs ügyfélfogadás.
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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.

LAKÁSBIZTOSÍTÁS kötési
AKCIÓ június-júliusban! 

Ha nincs lakásbiztosítása.
Ha több éve nem nézette át biztosítását…
Ha sokat fizet…
…hozza el meglévő kötvényét biztosító 
társaságtól és évfordulótól függetlenül! 
Olcsóbbat, korszerűbbet ajánlhatok!
A kalkuláció ingyenes!

Helye: művelődési ház,
I. emelet, Tiszaalpár

Ideje: minden héten
csütörtökön 13-16 óráig

Némethné Faragó Erika 06-30/325-4988
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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

MŰANYAG  NYÍLÁSZÁRÓK
FORGALMAZÁSA ÉS 

BESZERELÉSE

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK:

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részé-
re, teljes körű APEH- és TB-ügyintézés-
sel, képviselettel. Havonta tájékoztatást 
kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, 
a könyvelést, így pontosan tudja követni. 
Igény szerint a könyvelési anyagért elme-
gyek. AZ IRODA NYITVA TARTÁSA 
hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. 
Kérem, válasszon engem, ha családias kör-
nyezetet és nem „tömeg-könyvelőirodát” 
keres.

ÉRDEKLŐDNI: 06/30/266-8536

TV-LCD-MONITOR –  SZERVIZ
 

Minden típusú televízió, híradástechnikai eszköz, an-
tenna, számítógép, javítása, garanciával korrekt áron. 
Rövid határidővel-rugalmas időpont egyeztetéssel.

 

- Televízió (képcsöves, LCD, Plasma),
- Monitor – Számítógép
- DVD-CD lejátszó, Videomagnó
- Rádiók, Hifi-tornyok, Erősítők, Kazettás magnók, Lemezjátszók
-  Távirányító 
- Antenna, Mindig Tv, antenna- és számítógép hálózatok

Javítása, szerelése. Helyszíni kiszállás és garanciális javítás.
 

TÁVIRÁNYÍTÓ SZAKÜZLET
 

Távirányítók kaphatók eredeti és után gyártott típusokban, 
szinte minden készülékhez.

 

VIDEO DIGITALIZÁLÁS
 

Családi, Esküvői  és egyéb Video kazetták – Video felvételek,
fényképek digitalizálása DVD-re írása professzionális

eszközökkel és minőségben. 
Ne hagyja elveszni emlékeit!!!

 ____________________________________________________________

Tel.  06-30/6552453

       06-30/4567715

Mail. tvservice@freemail.hu
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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 foglaltakért a kiadó sem-
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat 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!

Akiket nagyon vártunk: Bartók Balázs Benett (anyja neve: 
Szabó Melinda), Lajos Norbert és Lajos Ádám (Czitfl Viktória), 
Peringer Máté (Rozmán Erika). Balogh Sándor Dominik 
(Molnár Anikó), Dávid Anna (Antal Anikó).
Akiket elveszítettünk: Bársony Jánosné Horváth Irén (1939), 
László Sándorné Kocsis Anna (1924), Németh Mihályné 
Fazekas Julianna (1948).

* Tiszaalpáron albérletet keresek. Tel.: 06/70/501-7630.
* Tiszaalpáron a központtól 5 percre, a Dózsa György utcában családi 
ház eladó. Irányár: 3,6 M forint. Érd: 06/70-3141988.
* Szüleim mellé gondozónőt keresek napi 24 órában Tiszaújfalura. 
Érd.: 06/70/453-8700.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Munkácsy utca 15. sz. alatt. Érd.: 
70/338-7015.
* Ház eladó Tiszaalpár, Katona J. u. 31.sz. alatt (Polyákfalu), irányár 
3.200.000,- Ft. Érd.:30/721-0029, 76/425-700.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5. sz. alatt. Tel.: 76/424-
019.
* Akciós Áron ereszcsatornázás, bádogozás, horganyzott csatorna sze-
relése anyagárral 1.500,- Ft/fm. Érd: 20/923-1719.
* Üzlethelyiség kiadó. Szent Imre tér 13. Érd.: a helyszínen vagy a 
76/424-581 telefonszámon. 
* Gyermekbiciklik, bébihinta jó állapotban eladók. Érd.: 76/424-146.

Faber Gabona Kft.
Terményfelvásárlás

és kereskedelem
Biztonság és Tervezhetőség

Termény felvásárlás Tiszaalpáron
a volt Búzakalász Szövetkezett mellett, 

a Kántor hegyen!
Gördülékeny átvétel, rövid fizetési határidő!

 

Árak és feltételek: Kovács Imre 06-30/3288-911
fabergabonakft@gmail.com


