
„CSALÁD - akár egy fa ágai, mind-
annyian különböző irányba növünk, de 
a gyökerünk mindig ugyanaz marad.”

Családi napot tartottak a PAX-
Otthonban. Az ország minden részéről 
érkező vendégeket az otthon dolgozói 
apró ajándékkal várták. 

Az igazgatónő Parádi Lászlóné 
köszöntőjében hangsúlyozta a csa-
lád fontosságát. „A család olyan szó, 
amelynek a jelentésében benne van 
a biztonság, a sziklaszilárd alap, az a 
hely, ahová hazamehetünk, amelyben 
felnőhetünk..., amelyből kirepülhetünk, 
de mégis emlékszünk rá és belekapasz-

kodhatunk... Ilyen a mi Otthonunk is, 
igaz, mi nem tudjuk pótolni az igazi 
család és otthon melegét, de biztonsá-
got, védelmet, gondoskodást nyújtunk 
lakóinknak.”

Ezt követően a lakók műsora követ-
kezett, ami híven tükrözte az igazgatónő 
szavait. „Jussanak eszükbe az elhangzott 
szavak a nehéz pillanatokban, merít-
senek belőlük erőt, ahogyan az Önök 
hozzátartozója is merít erőt abból, hogy 
Önök vannak nekik, és jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket.”

A délelőtt különleges színfoltja volt, 
mikor a dolgozók, lakók és hozzátar-

tozók közösen engedtek fel lufikat a 
család, a szeretet, a hit és a remény 
jelképeként. Az ebéd elfogyasztása 
után a dolgozók elmaradhatatlan tánca 
következett, majd a lakók mutattak be 
egy fergeteges mesejátékot. A nap ese-
ményei nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy a családi és baráti kötelékek meg-
erősödjenek, a családtagok közelebb 
kerüljenek egymáshoz, örömteli élmé-
nyekkel, emlékekkel gazdagodhassa-
nak. 

Az intézmény köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik hozzájárultak e nap 
sikeres megrendezéshez.

Családi Nap a paX OtthONbaN
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Megújul a tornaterem teteje
Már több alkalommal szóba került 

testületi üléseken az általános iskola tor-
naterme tetőszerkezetének a felújítása. 
Most lehetőség nyílik arra, hogy pályá-
zati pénzből megvalósuljon a beruházás. 
Az önkormányzat azt szeretné, ha meg-
újulna a tetőszerkezet, és nem ázna be. A 
beruházás12,7 millió forintból valósulna 
meg, amihez 2,2 millió forint önerő biz-
tosítása szükséges. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy biztosítja a szükséges 
önerőt, a pályázatot beadták. 

Újra aszfaltozzák az utcát
Nincs olyan település az ország-

ban, ahol ne szeretnék azt, hogy az 
utak, az utcák burkolata ne lenne jobb. 
Tiszaalpáron is van több olyan utca, 
amelyen lehetne változtatni, lehetőség 
szerint szilárd burkolattal ellátni. Az 
utak felújítását, aszfaltozását szinte csak 
pályázati pénzből tudják megvalósítani 
a települések, mert arra nincs fedezetük, 
hogy önállóan tudjanak vállalni egy-
egy utcát. A képviselő-testület döntött 
arról, hogy a „Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása” elnevezésű pályázati 
kiírásra pályaművet nyújt be a Táncsics 
Mihály utca újraaszfaltozására. A pályá-
zati kiírásban meghatározott minimáli-
san biztosítandó önerő az igényelhető 
maximális támogatás alapján: bruttó 4,9 
millió forint. Ezzel szemben a támo-
gatási összeg bruttó 15 millió forint. A 
pályázati kiírásban meghatározott mini-
málisan biztosítandó saját erő mértékét 
az önkormányzat biztosítja.

A Klik működteti továbbra
is az iskolát

Amint az közismert, az önkormány-
zat tulajdonában lévő általános iskolát 
az elmúlt években a Klik (Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ) működtet-
te. A képviselők több alkalommal is tár-
gyaltak arról, hogy visszavegyék-e és az 
önkormányzat működtesse tovább, vagy 
ne. Erre ugyanis most nyílt lehetőség. 
Mind a két verzió mellett voltak érvek és 
ellenérvek. Dr. Vancsura István polgár-
mester név szerinti szavazást kért ebben 
az ügyben. Mivel csak nyolcan voltak 
az ülésen (Kézsmárki László hiányzott), 
hárman igennel, öten pedig nemmel sza-
vaztak. Ez pedig azt jelentette, hogy az 

önkormányzat a saját tulajdonában álló, 
az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott általános iskola felada-
tainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetését nem képes vál-
lalni, és benyújtja kérelmét a működ-
tetési kötelezettség alóli felmentésre. 
Felhatalmazták a polgármestert, hogy az 
ezzel kapcsolatos nyilatkozatot írja alá.

 
Új külsős tag

Papp Mónika, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság külsős tagja lemon-
dott megbízatásáról. Éppen ezért a kép-
viselőknek új tagot kellett választaniuk 
a megüresedett helyre. A testület három 
nem és öt igen arányban úgy döntött, 
hogy az elmúlt ciklusban az elnöki pozí-
ciót betöltő ifj. Barna Sándor legyen 
a bizottság külsős tagja. Ugyanilyen 
arányban döntöttek az mellett is, hogy 
ne kilenc, hanem csak nyolctagú legyen 
a bizottság, így egyelőre még várni kell 
arra, hogy alakul a bizottság taglétszá-
ma.

Új konyha épülhet
Már több alkalommal is szerepelt 

a képviselők előtt a konyha felújítá-
sa, bővítése, hogy jobb körülményeket 

tudjanak biztosítani az ott dolgozók-
nak. Úgy tűnik, siker koronázza azt a 
kezdeményezést, mely szerint bővülhet, 
szépülhet, korszerűsödhet az étkezést 
biztosító intézmény. Az önkormányzat 
ugyanis pályázatot nyújtott be „A gyer-
mekétkeztetés feltételeit javító fejlesz-
tések támogatása” címmel, ami egy új 
konyha építését jelenti az Alkotmány 
utcában. A beruházáshoz 122,8 millió 
forint pályázati pénzt nyert az önkor-
mányzat, amihez 6,4 millió forintot 
kell biztosítania. A kivitelezési munkák 
hamarosan elkezdődhetnek.

Új tető a művelődési házon
Napelemek kerülnek a művelődési 

ház tetejére (ezért kellett kivágni a pla-
tánfákat), amit pályázati pénzből valósít 
meg az önkormányzat. A pályázat meg-
valósítása közben a kivitelező jelezte, 
hogy a meglévő hullámpala tető teher-
bírása nem megfelelő, illetve az átfú-
rás következtében megrepedhet, mivel 
nemcsak napelemeket, hanem napkol-
lektorokat is felszerelnek. Éppen ezért 
az önkormányzat árajánlatokat kért a 
tetőhéjazat cseréjére. A napkollektorok 
befejezési határideje július 31., a napele-
meké pedig augusztus 31.

A testületi ülésről jelentjük

Az önkormányzat még 2012-ben 
nyújtott be pályázatot a középületek 
energetikai fejlesztése címmel, és nyert 
is rá összeget. A pályázat megvalósítása 
közben derült arra fény, hogy a polgár-
mesteri hivatal csatornarendszerénél és 
ablakainak párkányainál gondok van-
nak. A párkány rossz állapotban van, a 

csatornarendszer pedig több helyen rozs-
dásodik, korrodálódik. A hivatal épü-
lete az elmúlt időszakban megszépült, 
energiatakarékosabbá vált. A pályázat 
tervezésekor a tervező nem látta a most 
felmerülő problémákat. Az önkormány-
zat árajánlatokat kért a csatornarendszer 
és a párkányozás cseréjére.

Párkány- és csatornacsere a hivatalnál
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diákok munkán
A képviselő-testület már több kis-

kunfélegyházi, kecskeméti és csongrádi 
oktatási intézménnyel kötött együttmű-
ködési megállapodást, hogy a törvény 
előírásainak megfelelően ezen intéz-
mények tanulói Tiszaalpáron tudják 
teljesíteni az ötven órás közszolgálati 
munkát. A Szolnoki Műszaki Szakkö-
zép- és Szakiskola tanulói is szeretnék 
az ötven órás kötelező munkát a tele-
pülésen tölteni. Ehhez a testület hozzá-
járult.

Változtatni kellene a bérleti díjon
Dr. Vancsura István polgármester 

több alkalommal is szót emelt már az 
mellett, hogy a Holt-Tisza bérleti díján 
változtatni kellene. Az önkormányzat-
nak ugyanis olyan szerződése van a 
Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun 
Megyei Szövetségével, mely alapján a 
szövetség a halászati jog és a horgászati 
célú hasznosítás ellenértékeként ötszáz 
forintot fizet hektáronként . Ez pedig 
mindössze 67 ezer forint díjat jelent 
évente. A polgármester olyan javaslattal 
élt, hogy nagymértékben emeljék meg a 
bérleti díj összegét. Ehhez, az ilyen jog-

területre specializálódott jogász segítsé-
gét szeretné igénybe venni.

Nem lesz egyelőre fólia kertészet
A régi víztorony helyén 1400 négy-

zetméter hasznos alapterületű fűtetlen 
fólia kertészet valósulhatna meg, ami 
alkalmas lenne virágpalánták, konyha-
kerti palánták előállítására, a gyermek-
étkeztetés primőr igényeinek részbeni 
biztosítására. Hasznosan ki tudná egé-
szíteni a közmunka programot, amivel 
a szabadföldi kertészkedés előtt és után 
biztosítana elfoglaltságot több ember 
számára. A virág és zöldségkertészet 
után a fóliakertészkedést is megtanul-
hatnák a közmunkások, valamit csatla-
kozhatnának a Tankert oktatási lehető-
séghez. Ez a felvetés azonban nem kapta 
meg a megfelelő számú szavazatot.

Díjazták a jól végzett munkát
Az elmúlt időszakban egyre több dán 

csoport érkezett Tiszaalpárra, akik meg-
nézték a települést. Az önkormányzat ko-
rábban döntött arról, hogy Ajtai Elemérné 
vezesse, irányítsa a csoportokat, és mu-
tassa be nekik Tiszaalpár nevezetessége-
it. Ezért a munkáért alkalmanként ötezer 

forint juttatásban részesült. A legutóbbi 
testületi ülésre részletes, tartalmas beszá-
molót készített az elvégzett munkájáról. 
A képviselők úgy ítélték meg, hogy az a 
munka, amit Ajtai Elemérné végez en-
nél az összegnél többet ér, és javasolták, 
hogy a duplájára emeljék meg. 

A július 2-i bizottsági ülésen olyan 
dolog történt, ami már nem először for-
dult elő bizottsági és testületi üléseken. 
Győri István képviselő nem tartotta be a 
parlamenti formát. Több alkalommal ki-
kelve magából, nem egy esetben trágár 
szavakat használva szidalmazta, vádol-
ta a polgármestert. Dr. Vancsura István 
először csak kérte, hogy próbáljon a bi-
zottsági ülésnek megfelelően viselked-
ni, de a szép szó nem hatott. Továbbra 
is olyan dolgokat vágott a fejéhez Győri 
István, amit már nem tudott eltűrni. Fel-
állt a helyéről és azt mondta, hogy ezt 
a stílust nem lehet elviselni, és elhagyta 
a termet. A bizottsági ülés a polgármes-
ter nélkül folytatódott. A testületi ülésre 
azonban visszatért, így nem maradtak el 
az előterjesztésekben szereplő napirendi 
pontok. Vancsura István elmondta, hogy 
az ülésről készült videófelvételt el fog-
ják küldeni a kormányhivatalnak.

Tizenhatodik alkalommal szervezte 
meg a Lakiteleki Népfőiskola az Együtt 
egymásért napot, amelyre közel ezren 
érkeztek a megye különböző települé-
siről, köztük Tiszaalpárról is. 

A megjelenteket Lezsák Sándor, az 
országgyűlés alelnöke köszöntötte, és 
tájékoztatta őket arról, hogy a népfő-
iskola milyen változatos programokat 
tud nyújtani az oda érkezőknek. Amint 
azt elmondta, minden lehetőséget meg-
adnak annak érdekében, hogy a megyé-
ben a fogyatékkal élők mindennapjait 
erősítsék, hogy legyen sikerélményük. 
Hanó Mihály, a Mozgáskorlátozottak 
Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 
elnöke arról beszélt, hogy nagy jelen-
tősége van a népfőiskola által nyújtott 
programnak, mert egy évről évre javuló 
folyamatról van szó. Köszönetét fejezte 
ki mindazoknak, akik segítséget nyúj-
tanak nekik. Szép gondolatnak nevezte 
azt, hogy együtt egymásért tesznek az 
emberek, mert az csak jó lehet.

A programban különböző települé-
sek mutatkoztak be. Nagy érdeklődés 
kísérte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
zenekarának bemutatkozását, akik a 
Lakiteleki Önkéntes Tűzoltóság zene-
karával közösen is eljátszottak néhány 

számot. Minden évben nagy figyelem 
kíséri a Sárai Rita vezetésével működő 
Gördülő tánccsoport (kerekes székes 
tánc) műsorát. Az akadálymentes napot 
az elkövetkezendő évben is megrendezi 
a népfőiskola.

Együtt egymásért a népfőiskolán



4. oldal                                                          2015. július

Ismét eltelt egy hónap a bizottsági 
megbeszélés óta. Egyre közelebb kerü-
lünk az évfordulóhoz, amit szeretnénk 
mindannyian méltóan megünnepelni.

Biczók Mihály, a bizottság elnöke 
ismertette a felkészülés történéseit kez-
dettől fogva, hogy mit vállalt az óvoda, 
az iskola, a Bársony Mihály Népdalkör, 
és mi az, amit teljesítettek. Mondhatjuk, 
hogy a lelkes óvónők, tanítók, tanárok, 
Horti Sándor és a népdalkör minden 

eddigi vállalását teljesítette. Közben az 
önkormányzat ünnepi ülésén Szerényi 
Béla tanár, népzenekutató emlékezett 
meg Mihály bácsiról.

A gobelin kiállítás résztvevői elkészí-
tik Mihály bácsi portréját. A kecskeméti 
Hirös napokon jurtában mutatták be a 
tekerőlantot, emlékezve Mihály bácsira.

A feladatokkal megbízottak nyáron is 
aktívan készülnek az őszi 100 éves cente-
náriumra. Miska bácsi szobrának helyét is 
kijelölték. Amikor elkészül, a faluba bár-
mely irányból érkezőt is köszönteni fogja. 
Az alkotótábor résztvevői is Bársony 
Mihályra fognak műveikkel emlékezni, a 
festők, a grafikusok, a tűzzománc készí-

tők, a kisplasztikások, plakett készítők 
mind-mind vállalták az emlékezés ápolá-
sát. Felmerült az a javaslat, hogy legyen 
Bársony Mihály Alapítvány, amelynek 
köszönhetően a faluért legtöbbet vállaló 
ember emlékplakettet kapna. Meghirdetik 
az ének-zenei versenyt is. 

Mivel az idő pilleszárnyon gyorsan 
repül, sokasodnak a teendők. Addig is 
mindenki a maga tenni akarásával segít-
se, hogy minél emlékezetesebb legyen ez 
az ünnep.

A mi feladatunk továbbra is: „Őrizni a 
hagyományt, őrizni a tüzet.”

Tisztelettel az Önök hírnöke: 
Szederkényi Zoltánné Ceni néni

A Bársony Mihály Centenáriumi Év hírei

Megkezdődött a huszonkettedik alkotótábor
Ez már a huszonkettedik alkotótábor, 

amit az önkormányzat szervez, ilyenkor 
nyáron. A július 6-án kezdődött tábor, két 
hétig tart majd. Ezúttal is a budafoki Mé-
száros László Képzőművészeti Körből, 
valamint a kiskunfélegyházi Holló László 
Képzőművész Körből érkeztek alkotók, 
akiknek egy része visszatérő, de mindig 
akadnak újak is. 

Az első napon a konyha éttermében 
találkoztak a művészek Biczók Mihály 
főszervezővel, Vancsura István polgár-
mesterrel és néhány támogatóval. A két 
hét alatt huszonhárman fognak részt ven-
ni a tábor munkájában. Közülük lesznek 
olyanok, mint Vass Viola, Neuberger Ist-
ván és Török Tamás, akik a tábor szakmai 
irányításával foglalkoznak, és mind a két 
hét alatt jelen lesznek. Akadnak olyanok 
is, akik egy-egy hetet, vagy néhány napot 
töltenek majd a táborban. Korábban le-
csökkentették a tábor időtartamát tizenkét 
napra, de Vancsura István javaslatára, újra 
felemelték tizennégy napra. A polgármes-
ter a megnyitó beszédében bemutatta azo-
kat, akik a tizennégy nap alatt segítenek 
abban, hogy az alkotók jól érezzék magu-
kat. A szállásuk ezúttal is az óvodában lesz.  
Korábban ugyanis az iskola adott helyet a 
tábornak, de három éve már az óvoda vette 
át a szerepét. Igaz, hogy az intézményben 
csak a szállásuk lesz, ott alkotni nem lehet, 
de a Kádár Lajos Közösségi Ház épületé-
vel és udvarával helyettesíteni tudja ezt. A 
polgármester elmondta, hogy Tiszaalpár 
környezete olyan, amit érdemes megele-
veníteni a vásznakon. Mindenkinek jó 
munkát, hasznos időtöltést kívánt. 

Biczók Mihály külön köszöntötte az új 

alkotókat: Király Györgyöt, Mádi Orso-
lyát, Kerekes Zitát, Pető Edinát és Istenes 
Emíliát. Felhívta a figyelmet, hogy az in-
tézményekben nem lehet dohányozni. Az 
óvodában a helyiségeket úgy készítették 
elő, hogy mindenkinek megfelelő legyen. 
Azt kérte, hogy bármilyen problémájuk 
van, akkor szóljanak, hogy tudjanak in-
tézkedni. Megemlítette, hogy a 2015-ös 
év a Bársony Mihály centenárium éve. 
Azt szeretnék, ha az alkotótábor ezt ki-
emelt feladatnak tekintené, és ki-ki saját 
maga módján részt venne a megemlékezés 
előkészítésében. Itt egyebek között pla-
kettek, emléklapok, kitűzők készítésére 
gondolt Biczók Mihály, vagy más egyéb 
olyan dologra, ami emlékeztet Miska bácsi 
munkájára. Bársony Rózsa a Kádár Lajos 
Közösségi Házba elviszi majd azt a teke-
rőlantot, amin egykoron Miska bácsi ját-
szott. Az a kérés, hogy valaki, vagy vala-
kik örökítsék meg ezt a tekerőt. Ezeket az 
alkotásokat később szeretnék felhasználni 
azoknak a munkájának az elismerésére, 

akik hosszabb időszak óta részt vesznek 
a tábor munkájában. A külön programok 
között említette a Bársony Mihályról való 
megemlékezést, amikor is a népdalkör fog 
majd bemutatkozni. A másik a záró kiállí-
tás, ami július 18-án szombaton 10 órakor 
lesz a piaccsarnok épületében. A település 
lakói ezen a napon és vasárnap nézhetik 
majd meg a táborban készült alkotáso-
kat. A támogatókkal is találkoznak majd 
a művészek, mert a hagyományoknak 
megfelelően Kecső Ferenc és Barna Sán-
dor hívja meg egy-egy vacsorára a tábor 
lakóit. Biczók Mihály reményét fejezte ki, 
hogy az alkotók jó kedvvel, vidáman fog-
nak majd dolgozni. A település lakói már 
várták őket, mert sok mindenkit ismernek 
közülük. Éppen ezért ne csodálkozzanak 
azon, ha esetleg rájuk köszönnek az ut-
cán.

Ha a két hét alatt bárkinek valamilyen 
gondja, panasza, kérése, javaslata van, azt 
juttassák el hozzá, megpróbálnak segíteni, 
mondta. Mindenkinek jó munkát kívánt.
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Jeles eseménynek voltunk része-
sei a tanévzáró ünnepségen. Egykori 
kedves kollégánk Ivicz Lázárné, 
Pannika ekkor vette át aranydiplo-
máját, melyet a Bajai Tanítóképző 
adományozott számára 50 éven át 
kifejtett értékes szakmai tevékeny-
sége elismeréséül. 1965. július 1-jén 
szerzett tanítói diplomát. Az elmúlt 
50 év alatt számos kisgyermeket 
vezetett be a betűk és számok biro-
dalmába. 1978-ban dicsérő okleve-
let, majd 1981-ben kiváló úttörő-
vezetői kitüntetést kapott a Magyar 
Úttörők Szövetségétől. Pedagógiai 
munkája elismeréséül 1981. június 
1-jén dicsérő oklevélben részesí-
tette a Művelődési Minisztérium. 
Munkáját precizitás és odafigyelés 
jellemezte, nem ismert lehetetlent. 
A pedagógia és a pálya iránti elhiva-
tottsága, a gyerekek iránti szeretete 
és tisztelete, valamint kimagasló 
tanítói munkája és eredményei pél-
daként szolgálnak a jövő pedagógu-
sai számára.

Győri Istvánné intézményvezető 
évzáró beszédében értékelte az elmúlt 
tanévet, kiosztotta a jutalomkönyve-
ket a 29 kitűnő tanuló számára. Ezt 
követően dr. Csernus Tibor, a Pejtsik 
László Alapítvány kuratóriumának 
elnöke könyvjutalmat adott át annak 
a 26 kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
tanulóknak, akik országos versenyen 
az 1-10. helyezést, illetve megyei 
versenyeken 1-3. helyezést értek el. 
Jutalomban részesítette azokat a tanu-
lókat is, akik sokat tettek a közös-
ségért. Valamennyi kiváló diákunk-
nak gratulálunk, és további sok sikert 
kívánunk!

Utoljára szólt a csengő iskolánk-
ban a ballagó diákoknak! A nyolcadi-
kosok iskolai életük meghatározó pil-
lanataira visszaemlékezve búcsúztak 
társaiktól, tanáraiktól, majd utoljára 
végigjárták az iskolát. Az ünnepségen 
Györgyiné dr. Koncz Judit tankerüle-
ti igazgató oklevelet adott át Győri 
Istvánné igazgatónőnek munkája elis-
meréséül.

A Pejtsik László Alapítvány 
kuratóriumának határozata alapján 
pedagógusnak is adományozhat 
Pejtsik László díjat hosszantartó, 
kiemelkedő pedagógiai oktató-neve-
lő munkájáért. Az idei tanévben 
Bársony Andrásné, Rózsát része-
sítette a kuratórium ilyen kiemel-
kedő elismerésben. A díjat hosszú 
éveken át tartó kiemelkedő tanítói 
munkájáért, példamutató gyermek-
szeretetéért ítélte oda a kuratórium. 
Az elismerő díj elnyerése méltó 
befejezése tanítói pályafutásának, 
hiszen nyugdíjas éveit kezdi meg a 

következő tanévtől. Köszönjük az 
együtt töltött éveket, a kedves és 
mindenkit jó szóval segítő, biztató 
emberi szavait. Igazi lámpás volt a 
falu életében, a pályája kezdetén a 
tanyavilágban.

Az alapítvány Pejtsik László-díj-
jal azt a végzős diákot részesítette 
elismerésben, aki 8 éven át kiváló 
teljesítményével öregbítette az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola hírnevét. 
A  kuratórium ebben az évben Pejtsik 
- díjat adományozott Barna Martina 
8.a osztályos tanulónak, aki rendsze-
resen részt vett tanulmányi versenye-
ken, a közösségi munkából mindig 
kivette a részét, számtalan önként 
vállalt feladatot végzett el. Iskolai 
rendezvényeken, megemlékezéseken 
rendszeresen szerepelt.

Valamennyi kollégámnak, és az 
iskola tanulóinak szép nyarat, kelle-
mes pihenést kívánok!

Suba Jánosné 
igazgatóhelyettes

Aranydiploma és Pejtsik-díj átadása a tanévzáró ünnepségén

Egyházi sorok
- Kérjük a jegyeseket, hogy 

esküvőjük előtt minél hamarabb 
jelezzék házasságkötési szándéku-
kat.
- Keresztelés júliusban:
Alpári templomban július 11-

én szombaton, az Újfalui temp-
lomban  július 18-án szomba-
ton  10:00.

- Szeptemberben bérmálkozá-
si előkészítőt indítunk középis-
kolások számára, illetve felnőtt 

katekézist a bevezető szentségek 
felvételére (keresztség, bérmá-
lás, elsőáldozás).  A jelentkezé-
si lapok átvehetők a szentmisék 
után, illetve a plébániákon irodai 
időben.
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Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
minden évben megszervezi az Értékőrző 
tábort. A mostani már a tizenötödik volt.

Harminchárom diák vett részt az Ér-
tékőrző táborban. Ezúttal nem csak fel-
ső tagozatosok, de alsósok, sőt közép-
iskolások is segítettek a munkában. Az 
utóbbiak a szociális közmunka keretében 
vettek részt a feladatokban. Az egyhetes 
táborban a délelőtt munkával telt, délután 

pedig a játéké és a szórakozásé volt a fő-
szerep. – Az első napon, az iskola folyo-
sóján lévő szekrényeket ürítettük ki, és ki 
is takarítottuk – mondta Halász Mátyásné 
tanár, a tábor vezetője. Délután számhá-
borúztunk a Várdombon, de a Templom-
domb területét is igénybe vettük. Kedden 
a gyógy- és fűszernövény kertet tettük 
rendbe, illetve a falu területén lévő kő 
virágágyásokat gaztalanították a diákok. 

Délután kikerékpároztunk a zárdatemp-
lomhoz, ahol megnéztük az elmúlt év-
ben kihelyezett harmincnégy madárodút, 
hogy mennyire lakják a madarak. Egy 
előadást is meghallgathattunk a templom 
történetéről. Szerdán délelőtt a kosárfonó 
kiállítótermet és a helytörténeti kiállítást 
takarítottuk ki, és hoztuk rendbe. Délután 
pedig a Natura Hungarica által szervezett 
értékek bemutatása címmel két előadást 
hallgathattak a gyerekek. Az egyiken Bár-
sony Andrásné és Repáruk Dezső mutatta 
be a tekerőlantot, a másikon pedig Olajos 
Sándorné a sajtkészítést ismertette meg a 
diákokkal. Csütörtökön szemetet szedtek 
a táborozók a község területén. Szeren-
csére nem sok volt, mert a Te szedd! akció 
keretében megtisztítottuk a falut. Délután 
játékos foglalkozást tartott a Kiskunsági 
Nemzeti Park munkatársa, Lendvai Má-
ria. Pénteken kirándulást szerveztünk 
Kiskunfélegyházára, megnéztük a börtön 
múzeumot, a Móra házat, és bejutottunk a 
polgármesteri hivatal dísztermébe is.

Az önkormányzat hetvenezer forint-
tal támogatta a tábort, amiből az étkezést 
tudták finanszírozni. A gyerekek reggel 
kilenc órától délután négy óráig vettek 
részt a feladatokban és a programokban.

Tizenöt éve őrzik az értékeket a diákok

Névnaposokat köszöntöttek a nyugdíjasok
Hagyomány az Árpád Fejedelem 

Nyugdíjas Klubban, hogy megünneplik 
a tagok névnapjait. Július 4-én már be-
mehettek a művelődési ház nagytermébe, 
hogy ott tartsák meg az ünneplést. 

Amint azt Kiss Jánosné klubvezető el-
mondta, azoknak a névnapját ünnepelték, 
akik a közelmúltban, vagy az elkövetke-
zendő időben tartják névnapjukat. Amint 
azt hangsúlyozta, az életben fontos a ba-
rátság, de a legfontosabb a szeretet egy-
más iránt. Verssel köszöntötte a névnapo-
sokat. Szilágyi Ferenc is kis verssel szólt 
az ünnepeltekhez. Tímár Béláné szokásá-
hoz híven meglepte a jelenlévőket. Egy 
nagy kosár virággal a kezében mondta el 
köszöntőjét. Volt benne mindenféle színű, 
nagyságú nyári virág, amit utána szétosz-
tott a jelenlévő hölgyek között. 

A névnaposok ünnepléséhez hozzátar-
tozik a koccintás. Ezúttal is szerepelt rö-
vidital a menüben, amit mindenkinek fel-
szolgáltak a vacsora előtt. Kétféle ételből, 

pacalból és rántott szeletből választhattak 
a tagok és a meghívott vendégek, de az 
asztalra tett pogácsából is csemegézhet-
tek. Addig, míg vacsoráztak, kellemes 
zene szólt Varga Zsolt jóvoltából. Bár a 

meleg korlátot szabott a mozgásnak, azért 
akadtak olyanok, akik a zene hallatára 
táncra is perdültek. Ezúttal a szokásosnál 
hamarabb fejeződött be az ünneplés, de 
mindez a nagy meleg rovására írható.
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Új bajnokság, új beruházások a labdarúgó csapatnál
Augusztus közepén megkezdődik 

az újabb labdarúgó bajnoki év. Addig 
azonban még több olyan probléma is 
van, amit meg kell oldani, de egyelőre 
nem tudni, hogyan. Az elkövetkezendő 
időben azonban mindenre sor kerül. Bő 
egy hónap múlva már minden tiszta 
lesz. 

A 2014/2015-ös labdarúgó bajnoki 
évben Tiszaalpár két csapatot indított 
a bajnokságban. Az egyik a megyei II. 
osztály Északi csoportjában indult, a 
másik pedig a megyei III. osztályban. A 
hamarosan kezdődő labdarúgó idénnyel 
kapcsolatos változásokról Magyar Atti-
lát, a megye II. osztályú csapat edzőjét 
kérdeztük.

- A felkészülést július 17-én pénte-
ken fogjuk elkezdeni. Egyelőre heti két 
edzéssel és néhány edzőmérkőzéssel. 
Jobb lenne, ha az alapozást kicsit több 
edzéssel tudnánk megoldani, de ismer-
ve a játékosok munkahelyi problémá-
it, nem valószínű, hogy eredményes 
lenne. A csapatból egy távozónk már 
biztos van, Magyar Imre bejelentette, 
hogy Nyárlőrincre fog igazolni. Arról 
még nem tudok semmit sem monda-
ni, hogy kik fognak érkezni, mert na-
gyon képlékeny a helyzet. Annyi biz-
tos, hogy nagyon szűkös a két csapat 
játékoskerete. Magyar Imre helyette-
sítését Verebélyi Zolival szeretnénk 
megoldani. Úgy gondolom, hogy ő is 
ugyanazt a szintet képviseli, mint Ma-
gyar Imre. Éppen ezért nagy gondot 

nem fog okozni a pótlása. Sajnáljuk, 
hogy így döntött, de tudomásul vesz-
szük. Nem látunk még egészen tisztán, 
hogy milyen lehetőségeink lesznek. 
Különböző tárgyalásokban vagyunk, 
még a játékosokkal sem közöltük azt, 
hogy mi lesz, milyen lesz a folytatás. 
Hivatalosan neveztünk a megyei II. és 
a III. osztályba is, de azt egyelőre nem 
tudom megmondani, hogy indítjuk-e 
mind a két csapatot. Amennyiben jól 
alakulnak a dolgok, akkor mind a két 
csapatot indítjuk, és igazolunk három 
játékost, ha nem, akkor pedig csak he-
lyi játékosok játszanak majd a megyei 
II. osztályú csapatban. Úgy gondolom, 
hogy a hamarosan kezdődő bajnokság 
erősebb lesz, mint a tavalyi, tizenöt 
csapat biztosan lesz, de lehet, hogy 
tizenhat is. Éppen ezért, ha reálisan 

akarom felmérni az esélyeket, akkor a 
tíz, tizenkettedik hely elérést kell célul 
kitűznünk. 

TAO-s pályázaton belül sikerül tér-
burkolattal a pályaszélt körbekeríteni. 
Hamarosan befejeződik majd a három-
száz fős lelátónak a kivitelezése is. Nem 
mobil lesz, mert csak fix lelátót engedé-
lyeztek. Nagyjából olyan lesz, mint a 
Széktói Stadionban a KTE műfüves pá-
lya melletti lelátó. A beruházások több 
mint tízmillió forintba került, az önerőt 
az egyesület gazdálkodta ki. Július 25-
én lesz egy sport és egészségügyi nap 
a pályán, akkor szeretnénk az egész 
beruházást átadni. A beruházásokkal 
sokkal kulturáltabb lesz a pályánk, és 
remélhetőleg a térburkolatot futásra is 
fogják majd használni a település lakói  
- mondta Magyar Attila.

86 éves koráig aktívan dolgozott
Kilencvenedik születésnapját 

ünnepelte Túri Istvánné Marika 
néni. Ebből az alkalomból kö-
szöntötte őt dr. Vancsura István 
polgármester és Menyhárt Anett 
jegyző. Orbán Viktor miniszter-
elnök oklevelét is átadták.

Marika néni 86 éves koráig 
aktívan dolgozott irodasegédként 
Kecskeméten. Most is vidám és 
tevékeny, a háza előtti kertet is 
gondozza, ami ebben a korban 
figyelemre méltó.
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TŰZGYÚJTÁSi TILALOM!
Tűzgyújtási tilalom elrendelésére került sor a Bács-Kiskun megye területén

Tilos tüzet gyújtani 2015. július 4-
től a Bács-Kiskun megye területén fek-
vő erdőkben és fásításokon, valamint az 
erdőterületek illetve fásítások határától 
számított kétszáz méteren belüli terüle-
teken kijelölt tűzrakó helyeken is, vala-
mint a közút- és vasút menti fásítások-
ban, beleértve a parlag és gazégetést is!

A hirtelen nappali felmelegedés és a 
csapadékmentes, száraz időjárás miatt a 
megye erdőterületein és annak környe-
zetében – különösen a parlag- és legelő 
területekkel határos erdőkben, valamint 
a fenyvesekben - fokozott tűzveszély 

alakult ki, ezért a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal átmeneti időre általá-
nos tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Az erdőben kirándulók, a mezőgaz-
dasági területeken dolgozók, a közúton 
és vasúton utazók által eldobott égő 
cigarettacsikk és dohánynemű foko-
zott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt 
lágyszárú növényzet és erdei avar a je-
lenlegi időjárási körülmények között 
rendkívül gyúlékony és erdei vagy me-
zőgazdasági területeken közvetlen tűz-
eset forrása lehet. 

Felhívjuk a közúton és vasúton utazó-

kat, az erdőben kirándulókat, a mezőgaz-
dasági területeken dolgozókat, hogy égő 
cigaretta csikket és dohányneműt ne dob-
janak el, azt minden esetben oltsák el.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése sú-
lyos kárral fenyegető helyzetet, illetve a 
tűz káros következményeinek megelő-
zését szolgálja.

Aki a tűzgyújtási tilalomra vonatko-
zó rendelkezéseket megszegi, százezer 
forintig terjedő erdővédelmi bírsággal 
sújtható.

 Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal

AKCIÓS ÁRON
ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csatorna

szerelése anyagárral 1500,- Ft/fm. Érdeklődni: 20/923-17-19.

Harmadik hely a horgászversenyen
Ötödik alkalommal rendezte meg a 

Balla István és családja a Kölyökzson-
gást a Tőserdőben, pontosabban a Holt-
Tisza partján. „Végre itt a nyár, Tőserdő 
vár.” Ez volt a szlogenje a tőserdei Kö-
lyökzsongásnak. Balla István, Holt-
Tisza-parti horgászboltos egész napos 
programot szervezett a gyerekeknek. 
Délelőtt ötvenen jelentkeztek a hor-
gászversenyre. Természetesen szinte 
minden gyermek igénybe vette a szülői, 
nagyszülői segítséget, de ez így volt jól. 
Ismertessék meg a csemetéket a horgá-
szat szépségeivel. Bár nagy halat nem 
nagyon fogtak a versenyzők, kisebbet 
annál többet. Közülük is kiemelkedett a 
törpeharcsa, amelyet nem lehetett visz-
szadobni a vízbe. Nem úgy a többi ha-
lat, amit kifogtak a gyerekek. Azokat a 
mérlegelés után vissza kellett engedni. 
Egy teknősbéka is a horogra akadt, amit 
a kisebbek kíváncsian és érdeklődéssel 
néztek. Akadtak olyanok, akik hamar 
megunták a várakozást, a kapáshiányt, 
és inkább más elfoglaltságot találtak 
maguknak, míg mások végig kitartot-

tak. Ők fogtak is halakat. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a verseny kezde-
tét és végét is ostorpattogással jelezték. 
A mérésnél kiderült, hogy kik voltak 
azok, akik horgászás szempontjából 
eredményesnek könyvelhették el ezt a 
napot. Első lett a mindössze hároméves 
kecskeméti Farkas Levente 3360 gram-
mal. Második a szintén kecskeméti 12 

éves Lajos Zoltán 2965 grammal, míg 
a harmadik a tízéves tiszaalpári Madla 
Rita 2845 grammal. Különdíjat kapott 
a tízéves kecskeméti Varga Barbara, aki 
1400 gramm súlyú halat fogott. A tá-
mogatók jóvoltából azonban senki sem 
ment haza üres kézzel. Mintegy ezeröt-
száz forint értékű ajándékot kapott min-
den versenyző.
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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.

FELhÍVás és
MEghÍVÓ

A Bársony Mihály Centenáriumi Év alkalmából 
a rendezvényeket irányító Emlékbizottság 2015. 
szeptember 18–án pénteken Bársony Mihály nép-
daléneklő és népihangszer-játék versenyt hirdet és 
rendez Tiszaalpáron lakó felnőttek és gyermekek 
részére, a Művelődési Házban. Mindkét kategóri-
ában az első három helyezett értékes jutalomban 
részesül, és szerepelhet a szeptember 29-i Bársony 
Mihály emléknap-, és Tekerőlantos találkozón.

Felhívjuk az énekelni és zenélni tudó helyi lako-
sokat ezen egyedülálló rendezvényre történő jelent-
kezésre.

Jelentkezni lehet telefonon vagy személyesen: 
Bársony Andrásné Rózsánál: 30/684-9060, Barna 
Anitánál: 30/587-0908, Kerekes Andrásnál: 70/314-
1988, Horti Sándornál: 76/421-843 vagy 30/390-
1011.

Ezen egyedülálló eseményre tisztelettel és népda-
los kedvvel meghívjuk a nagyközség minden érdek-
lődő lakosát.
Bársony Mihály Centenáriumi Év Szervező Bizottság
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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: Csóka Viktória Vivien (anyja 
neve: Rácz Beatrix), Lakatos Márk (Szász Annamária), 
Csomán Zsombor Sándor (Csomán Ildikó), Lövei Hanna 
(Bíró Hermina Beáta).
Akiket elveszítettünk: Nemes Imre (1949), Túri 
Andrásné Kátai Piroska (1935), Némedi Varga István 
(1932).

* Szakképzett szociális gondozó és ápoló idősek gondozását 
vállalja 8 órában. Tel.: 06/70/209-4215
* Hagyatékból származó bútorok eladók. Tel.: 06/70/209-
4215
* Bontott, lehetőleg B30-as méretű téglát vásárolnék. 
Tel.:06/30/907-6059
* Eladó 87 m2 sorházi lakás. Tiszaalpár, Dózsa György u. 
68/d. Érd.: 76/424-092
* Tiszaalpár Árpádtelepen családi ház eladó. Érd.: 63/311-
744
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Munkácsy utca 15. sz. alatt. 
Érd.:70/388-7015.
* Ház eladó Tiszaalpár, Katona J. u. 31. sz. alatt (Polyákfa-
lu), 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 csa-
torna szerelése anyagárral 1.500,- Ft/fm. Érd.: 20/923-1719.
* Tiszaalpáron 3 szobás, központi fűtésű családi ház eladó. 
Csokonai u. 62. Tel.: 06/70/554-2297
* Eladó, gázpalack, kerékpár, hűtőláda, szőlőprés. Érdeklőd-
ni: 06-20-771-0856
* Egészséges 5-6 éves szobanövények eladók: jukkák, 
seflérák, könnyező pálmák, kaktuszok. Tiszaalpár, Dózsa 
Gy. u. 72. Tel.: 424-082. Sz. Tóth Lászlóné.
* Lakóingatlan részletre is eladó. Nagy telekkel, a faluban, 
fúrt kúttal. Érd.: 06/70/4343-484
* Eladó új 100x140 cm-es sarok fürdőkád (balos). Érd.: 
06/20/241-2459


