
Újból felbőgtek a motorok az 
immáron VIII. alkalommal megszer-
vezett Tiszaalpári Motoros Napon. 
Az élményekben gazdag programok-
ról a Tiszaalpári Motoros Egyesület 
tagjai gondoskodtak. 

Augusztus elsején a programok 
10 órától kezdődtek regisztrációval 
és szabadedzéssel. A motorosok és 

quadosok a délutáni verseny meg-
kezdése előtt megismerhették a 
crosspályát és gyakorolhattak rajta. 
Dr. Vancsura István polgármester 
nyitó beszédét követően 13,30-kor 
kezdetét vette a motoros felvonu-
lás, amely a település főbb utcáin 
haladt végig, nagy feltűnést keltve a 
tiszaalpári lakosok körében. A felvo-

nuló motorosok ismét nagy számban 
gyűltek össze, hiszen mintegy 150 
járgányt számoltak meg. 14 órától a 
Rétság Rider’s Team adta elő ferge-
teges motoros streethfighter showját. 
A fiúk kellőképpen felcsigázták a 
kilátogató embereket, megadva ezzel 
a hangulatot a 15 órakor kezdődő ver-
senyhez. Folytatás a 3. oldalon.

Motorverseny dagonyával
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Új fogorvos érkezett

Dr. Vidéki Erzsébet fogszakorvos 
jelezte dr. Vancsura István polgármes-
ternek, hogy értékesíteni kívánja a fog-
orvosi praxisát, dr. Tóth Zsuzsanna Olga 
fogszakorvos részére. A praxis ellátá-
sára vonatkozó véleményt az önkor-
mányzat megkérte, a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatalának Népegészségügyi 
Osztályától. A szakvélemény meg is 
érkezett a hivatalhoz. Az egészségügyi 
államigazgatási szerv nem emelt kifogást 
a praxisjog megszerzése ellen. Az elő-
szerződés testületi jóváhagyását követő-
en, a Népegészségügyi Osztály adja ki 
Dr. Tóth Zsuzsanna Olga fogszakorvos 
részére a praxisengedélyt, amely birto-
kában megköthető a végleges feladat-
ellátási szerződés az önkormányzat és a 
fogszakorvos között. Az önkormányzat 
az Alkotmány u. 7/A. szám alatti önkor-
mányzati lakást bérbe adta Dr. Tóth 
Zsuzsanna Olgának a fogorvosi praxis 
ellátásának időtartamára. 

Ingatlant vásároltak

Egyre több kérelem érkezik az 
önkormányzathoz, melyben önkormány-
zati lakás bérbe adását kérik fiatal csa-
ládok. Tiszaalpáron azonban alig van 
rendelkezésre álló, bérbe adható önkor-
mányzati lakás. özv. Farkas Mihályné 
és Zoltai Géza Mihály felajánlották az 
önkormányzatnak megvételre a Gróf 
Széchenyi István utca 2/1. számú ingat-
lanukat 350-350 000 forint értékben. Az 
ingatlan évek óta lakatlan, felújításra 
szorul. A képviselő-testület az ingatlan 
megvétele mellett döntött.

Árajánlatkérés felújításra

Az önkormányzat tulajdonában áll 
néhány, változó állapotú, akár lakhatás-
ra is alkalmas ingatlan, melyek közül 
néhány felújításra szorulna.

Ilyen lakóingatlan a Bethlen Gábor 
utca 3. szám alatt található helytörténeti 
múzeum mögött kialakított lakás, mely 
2015 tavaszától használaton kívül van.

Az ingatlan jelenlegi műszaki állapo-
ta igényel némi felújítást, amely nem fel-
tétlen szükségszerű ugyan, de egyrészt 

a későbbi állapotromlás miatti többlet-
költség elkerülése indokolttá teheti a 
jelenlegi állapotok javítását. Másrészt 
jelenlegi állapotában a lakás komfortfo-
kozata igen alacsony.

Az épület felújítása és hasznosítása 
nagyon fontos lenne, mert az önkormány-
zat saját tulajdona, amely jelen állapotá-
ban költségeket jelent, hasznot azonban 
nem hoz. Az ingatlant kétféleképpen 
lehetne hasznosítani. Egyik megoldás-
ként a lakóház helytörténeti múzeumhoz 
való csatolása lehet, a másik pedig a 
lakóház komfort fokozatának emelése, 
és ezáltal az ingatlan bérlés útján történő 
hasznosítása lehet. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy árajánlatokat kér be 
az ingatlan felújításának költségeiről. Az 
árajánlatok alapján később dönt majd az 
ingatlan további hasznosításáról.

Vállalják a fizetést

A képviselő-testület júniusi ülésén 
döntött arról, hogy az általános isko-
la működtetését nem képes vállalni és 
benyújtja a működtetési kötelezettség 
alóli felmentési kérelmet. Ezzel kapcso-
latban a tárcaközi bizottság úgy foglalt 
állást, hogy az önkormányzat jövede-
lemtermelő képessége lehetővé teszi azt, 
hogy az iskola működtetéséhez hozzá-
járuljon. Ennek összegét változatlanul 
meghagyta havi 2.087.000,- forintban. 
A hozzájárulást 2015. szeptember 1-töl 
2019. augusztus 31-ig kell fizetni. Ez a 
költség évente 25 millió forint kiadást 
jelentene, szemben azzal a kimutatással, 
melyet a KLIK-től kapott az önkor-
mányzat, ami 40,7 millió forint. A kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy vállalja 
a hozzájárulás megfizetését.

Módosították az SzMSz-t

Szükségessé vált a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló rendelet 
módosítása. Ezek közül néhány, ame-
lyem a képviselő-testület változtatott. 
Az önkormányzati képviselő a testület 
ülésén a polgármestertől (alpolgármes-
tertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől 
önkormányzati ügyekben felvilágosítást 
kérhet, amelyre az ülésen – vagy legké-
sőbb harminc napon belül írásban – érde-
mi választ kell adni. A jelenleg hatályos 

Szervezeti és Működési Szabályzatban 
az írásbeli válasz megadásának határide-
je 15 nap, ezért azt módosítani szüksé-
ges. Az önkormányzati rendelet szerint a 
képviselő-testületi hanganyagok egy év 
után leselejtezhetők, azonban az önkor-
mányzati hivatalok egységes irattári 
tervének kiadásáról szóló BM rendelet 
szerint a testületi, bizottsági, részön-
kormányzati ülésekről készült hang- és 
képanyagok nem selejtezhetők le, azt 
15 év után a levéltárnak át kell adni. Az 
Mötv. szerint a képviselő-testület dön-
téshozatalából kizárható az, akit, vagy 
akinek a közeli hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. A fenti módosítási 
javaslatokon túl 2015. június 12-én tar-
tott rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
két eltérő tartalmú döntésszületett. Öt 
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással olyan határozat született, 
amellyel ifj. Barna Sándort megválasz-
tották a Pénzügyi Bizottság külsős tagjá-
nak, a lemondott Papp Mónika helyett. A 
következő szavazásnál 5 igen szavazat-
tal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nél-
kül olyan határozatot fogadtak el, hogy 
a bizottság létszáma kilenc főről nyolcra 
csökken. Ezzel kapcsolatban megkér-
ték a Kormányhivatal Törvényességi 
Főosztály állásfoglalását. Az állásfog-
lalás lényege, hogy a két egymásnak 
ellentmondó döntést csak a képviselő-
testület tudja feloldani. A legutóbbi tes-
tületi üléseken hozott döntések alapján a 
bizottság tagjainak száma 8 fő, a bizott-
ságnak a képviselők mellett egy külső 
tagja van, Kiss Lajos személyében.

A testületi ülésről jelentjük

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Szőke 
Attila László és Solymosi Éva, Gegő 
Zoltán és Olajos Mária.
Akiket nagyon vártunk: Kovács 
Dávid Béla (Berkes Anita), Kókai 
Kitti (Réczi Tímea), Beregszászi Kata 
(Kürti Éva), 
Akiket elveszítettünk: id. Horti 
Józsefné Repáruk Anna (1927), 
Farkas István (1962), Üstös Sándor 
(1958), Lázók Lajosné Varga Eszter 
(1954), Szabóné Barna Ilona (1958), 
Kerekes Istvánné Dömötör Rozália 
(1931).
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Az első oldal folytatása.
A nevező motorosok és quadosok 

száma felülmúlt minden eddigi adatot, 
hiszen 45 adrenalinfüggő motoros kíván-
ta megmutatni tehetségét a pályán. Kö-
zülük Tiszaalpár mellett érkeztek hoz-
zánk Ásotthalomról, Balotaszállásról, 
Bordányból, Budapestről, Csongrád-
Bokrosról, Csongrádról, Domaszékről, 
Egerből, Felsőtárkányból, Hód-
mezővásárhelyről, Jánoshalmáról, 
Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról, 
Kiskunlacházáról, Lakitelekről, Mada-
rasról, Mindszentről, Szegedről, Szol-
nokról, Tiszavárkonyból, Túrkevéről 
és Váraszóról. A különböző kategóriák 
résztvevőitől egy hihetetlen izgalmas 
megmérettetést láttunk, amelyekből a 
következő eredmények születtek:

Gyermek crossmotor kategó-
ria: I. Király Zoltán (Eger), II. Baj-
zát Tas Felsőtárkány), II. Popper 
Ádám (Tiszaalpár), IV. Kutasi Martin 
(Tiszaalpár). 

Gyermek quad kategória: I. Ollári 
Ádám (Tiszaalpár), II. Bozóki Bende-
gúz (Kiskunfélegyháza), III. Popper 
Ádám (Tiszaalpár), IV. Gálfi Mihály 
(Tiszaalpár).

50 LE alatti crossmotorok felnőtt 
kategória: I. Ács Ferenc (Eger), II. 
Barna Viktor (Eger), III. Bozó János 
(Mindszent). 50 LE feletti kategória: 
I. Bajzáth Attila (Felsőtárkány), II. 
Czinege Attila (Túrkeve), III. Ács Fe-
renc (Eger).

Quad felnőtt kategória: I. Horvát 
József (Lakitelek), II. Hérány Ist-
ván (Mindszent), III. Kacziba Sándor 
(Tiszaalpár). Ebben a kategóriában VI. 
helyen végzett és ezzel elnyerte a kü-
löndíjat az egyetlen női tiszaalpári ver-
senyző, Bali Szabina.

A versenysorozatokkal egy időben 
egy újdonsággal vártuk vendégeinket az 
Erős Ember versennyel, ahol kifejthet-
ték erejüket a legmerészebbek Bartalos 
Tamás vezetésével, aki 2011-ben Ame-
rikában indult az Arnold Classic Erős 
Ember Világbajnokságon.  

Erős ember verseny: I. Gubicza 
Pál (Kiskunfélegyháza), II. Maszlag 
Máté (Csongrád), III. Molnár József 

(Szentes), IV. Szabó Tamás (Szen-
tes), V. Réczi Zoltán (Tiszaalpár), VI. 
Rácz Tibor (Kiskunfélegyháza), VII. 
Szabó Zoltán (Tiszaalpár), VIII. Tóth 
Gergő (Tázlár), IX. Bánfalvi István 
(Tiszaalpár).

Az eredményhirdetéseket a sörpör-
gő követte, amely „szédületes’’ pil-
lanatokat szerzett a bevállalós kedvű 
közönségnek. A sörpörgő eredményei: 
I. Bársony Gábor, Hekkel Zsolt, Kiss 
Ferenc. II. Hürkecz Sándor, Török Zol-
tán, Török Szabolcs. III. Bartus Bence, 
Marsalek Ákos, Lőrincz Gábor. IV. 
Bozó Norbert, Novák Gábor, Szőke 
Attila. Gratulálunk a nyerteseknek!

A nap további részében a már el-
híresült sárdagonya és sárkötélhúzás 
következett, amelynek nemcsak a gé-
pekkel rendelkezők, hanem a közön-
ség is részese volt. Az évnek ezen a 
napján a gyerekeknek megengedett a 
nyakig saraskodás, a felnőttek pedig 
visszakaphatták egy kis időre gyerek-
korukat. 

Az este folyamán fellépett a Ka-
landfarm jóvoltából a Hídvégi Band, 
akik felejthetetlen szórakozással és 
mulatozással töltötték be az éjszakát. 
A fellépést követően sem apadt az em-
berek jó kedve, így hajnalig folytató-
dott tovább a buli Dj Kopasszal és Dj 
Ficsmix-szel.

A Tiszaalpári Motoros Egyesület 
köszönetet mond a VIII. Motors nap 

támogatóinak:Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat, dr. Vancsura István, 
Barna Sándor, Dragon József, Bartók 
László – Kalandfarm, Győri László, 
Füredi Autósiskola, Tiszatáj vendéglő, 
Szatmári András, Szatmári Mariann, 
Némedi V. István, ifj. és id. Kézsmárki 
László és Zoltán, Bálint Ádám és Sza-
bolcs, Kádár Attila, Papp József, Tol-
nai Endre, Bartók István, Szabó János, 
CBA- Pici ABC.

Megköszönjük minden motoros-
nak és quadosnak a rendezvényen való 
részvételt, valamint az erős ember 
versenyen, a sárdagonyában, a sárkö-
télhúzásban, a sörpörgőben eltöltött 
felejthetetlen pillanatokat, azoknak a 
bevállalós embereknek, akik ebben 
részt vettek. Köszönjük az egész napos 
és éjszakás fergeteges hangulatot!  

Köszönetünket fejezzük ki a Gye-
rekekért Alapítványnak, hogy trambu-
linnal és arcfestéssel szórakoztatták a 
rendezvény ideje alatt a legkisebbeket, 
a Füredi Autósiskola felajánlásait és a 
szimulátorok kipróbálását. Szeretnénk 
köszönetet mondani a rendőrségnek 
és polgárőrségnek, hogy biztosították 
a motorosok felvonulását. A közön-
ségnek is köszönjük, hogy eljöttek és 
megnéztek bennünket. Reméljük, hogy 
mindenki jól érezte magát és jövőre is 
ellátogatnak Motoros Napunkra.

Tiszaalpári Motoros Egyesület

Motorverseny dagonyával
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“Az ünnep Isten ajándéka, más, mint 
a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi 
mivoltunkból kivetkőzve tiszteljük önma-
gunkban az embert.” (Wass Albert)

A mi baráti körünk is ünnepelni jött 
össze. Ünnepelni a megalakulásunk 20. 
évfordulóját. Erre az alkalomra – Kiss 
Imre javaslatára – mi is avathattunk egy 
zászlót, melyet Kéri Vencel atya szentelt 
fel.

Klubunk vezetője emlékezett az elmúlt 
időszakra, egy-egy plakettel köszönve meg 
azoknak az embereknek a munkáját, akik 
20 évvel ezelőtt mertek nagyot álmodni 
ebben a gyönyörű Tisza menti kis falu-
ban, és megalakították a Nyugdíjas Baráti 
Kört. Kiss Imre elmondta, hogy felesége, 
Marika biztatására fogadta el a lemondó 
elnök után ezt a megtisztelő feladatot. 
Marika ígérte, hogy segíti munkáját. Így is 
van, mindenben mellette áll. Megköszönte 
a klubtársaknak a sok segítséget, hisz nél-
külük nem boldogult volna. Talán mottónk 
is lehet Juhász Gyula szava: “Ha nem 
akarsz megöregedni, tarts a fiatalokkal!” 
Ezért is van velünk talán sok fiatal és fia-
talos nyugdíjas. Ez a tagság sokra képes. 
Csak címszavakban, hogy mivel is töltjük 
együtt szervezetten napjainkat. Részt vet-
tünk kártya, kugli, ki mit tud versenyeken, 
járási, megyei szinten jó eredménnyel. 
Táncos “lányaink” is szépen szerepelnek 
különböző helyi és megyei ünnepségeken. 

Hagyomány lett a halsütés a Holt-Tisza 
partján. Névnapok, nőnapok, apák napja, 
szilveszteri buli – mind-mind színesebbé 
teszi napjainkat. Csodálatos tájakra repít 
bennünket a busz. Ezek az összejövetelek, 
kirándulások még szorosabbra fűzik az 
egymáshoz kötődő barátságokat.

Arra is rájöttünk, hogy “sokszor nyitva 
kell tartani egy-egy ajtót a barátságnak, 
és a barátság mellett a segítség lépett be 
rajta”. Olyan segítség, amit szívesen adtak 
klubunknak.

Sok évi támogatásért mondott köszö-
netet az elnök a klub szponzorainak: dr. 
Vancsura Istvánnak, dr. Csernus Tibornak, 
ifj. Barna Sándornak, Papp Imrének, Farkas 
Csabának, Nagy Zoltán Róbertnénak, 
Baranyi Jánosnak, Magony Géspárnak, 
Pásztor Gyulának, Hódi Krisztinának, az 
Integrál ÁFÉSZ-nak, Kerekes Andrásnak.

Végül, de nem utolsó sorban, egyper-
ces felállással emlékeztünk meg halotta-
inkról, akiket már a föld elengedett, s az 
égen csillagként ragyognak.

Kiss Imre beszámolója után megkez-
dődött a buli. Pál Attila színművész reme-
kül összeállított műsorával kápráztatott el, 
daloltatott, táncoltatott meg bennünket. 
Pirosra tapsolhattuk a tenyerünket. Orsika, 
Vincze Icu unokája Budapestről jött le, 
hogy gyönyörű gimnasztikai gyakorlatá-
val szórakoztasson bennünket. A mi tán-
cos lábú lányaink zárták a műsort. Finom 
vacsorával folytatódott az este. Fekete 

Feri és Góg Miska családjának köszönjük 
a finom falatokat.

Mikor már elpilledtünk volna, táncba 
hívott a Baranyi zenekar talpalávalója. 
Éjszakába nyúlóan tartott ki a jó hangu-
lat. Reméljük, még sok-sok évig együtt 
köszönthetjük barátainkat, és vidáman 
ünnepelhetünk egy-egy jeles napot.

Mindenkinek köszönet, a névtelenek-
nek is, akik hozzájárultak a különös nap 
sikeres megünnepléséhez.

Klubtársaim nevében:
Szederkényi Zoltánné Ceni

Húsz éves a Nyugdíjas Baráti Kör

Találkozás 50 év után
„Az életet nem azok az emlékek jelen-

tik, melyek elmúltak, hanem azok, ame-
lyekre emlékezünk.”

Itt egy kis csapat, akik 1965-ben fe-
jezték be az 8.a osztályt, most mégis 
emlékezni jöttek össze a régi szép idők-
re, amit együtt töltöttek el az iskolában. 
Szabadszállási Erzsike és a férje, Anti, 
aki feleségének nagy segítségére volt 
időt, fáradságot nem kímélve Kopjás Ju-
lika segítségével szervezték a találkozót. 
Erzsike mindent megtett, hogy gyönyörű 
környezetben, fák ölelésében, madarak 
trillái mellett gyülekezhessenek az osz-
tálytársak.

Ahogy telnek az évek felettünk, egyre 
jobban, egyre többször jutnak eszünkbe 
barátaink, osztálytársaink. Szeretnénk 
látni, találkozni, megölelni egymást, ta-
nárunkat, tanító néninket. Közösen meg-

látogattuk Szőke Antalné Piroska nénit, 
volt osztályfőnökünket, aki sajnos éppen 
elhagyni készült szeretett faluját. „Így 
hozta a sors, de vissza fogok jönni.”

Ceni néni, aki 1-2. osztályban tanított 
bennünket beteg lett, kórházból küldte 
szeretettel jókívánságait. Megígérte, hogy 
jövőre biztos köztünk lesz.

A finom ételek fogyasztása közben 
sem állt be a szánk. Alig győztük monda-
ni, hallgatni az öt év óta eltelt eseménye-
ket. Az ebéd csúcspontja a meglepetéstor-
ta volt, amire senki nem számított.

Jóllakottan, beszélgetve indultunk le a 
Tisza-partra, szép emlékeket idézve. Hisz 
a Tisza visszaidézte gyermekkorunkat, 
szerelmeket, sétákat, vagy csak a csendet, 
ami körülvett bennünket. „Költő lelke, 
énekelve fölmagasztal, száz gyönyörű 
gondolattal. Ó, Tisza, tájad mindig áldva 

legyen!” Mi is így éreztünk romantikáz-
va. Sajnos már hét társunk csak az égi 
mezőkről nézhette vidám társaságunkat. 
A fényképek nézegetése mellett halk nó-
taszó is felhangzott, szép tiszai nóták.

Ránk eseteledett. Úgy szállt az idő, 
mint ez az ötven év. Elhatároztuk, hogy 
egy év múlva újra találkozunk. Néhányan 
csak másnap mentünk haza.

Köszönjük Erzsike és Anti ajándékát, 
amit nem tudtunk viszonozni, de a képre 
nézve ez a feledhetetlen találkozó mindig 
eszünkbe fog jutni.

„A harang dolga, hogy szóljon, a napé, 
hogy ragyogjon.” Mi pedig emlékezzünk 
erre a kellemes környezetben eltöltött fe-
ledhetetlen találkozóra.

Az osztálytársak nevében köszönjük 
Erzsike remek szervezését.

Egy „örökfiatal” a sok közül
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Nagykorú lett a kosárfonó tábor. 
Tizennyolcadik alkalommal rendezte 
meg Kanalas János népi iparművész.

Tíz évig Jakabszállás adott otthont, 
nyolc éve azonban már Tiszaalpáron vár-
ták a jelentkezőket az Országos Kosárfonó 
és Szalmafonó Táborba. A jelentkezők 
között akadtak kezdők, és olyanok is, 
akik már több éve ismerkednek a kosár-
kötéssel, szalmafonással. A szakmai 
munkát Kanalas János helyi népi iparmű-
vész irányította, segítségére volt Csáki 
Ildikó ágasegyházi szalmafonó népmű-
vész. Mind a ketten a Duna-Tisza közi 
Népművészeti Egyesület tagjai. Nem csak 
felnőttek, de gyerekek is szeretnék megta-
nulni ezt a két ősi mesterséget. A mostani 

táborba is az ország különböző részéről 
érkeztek. Bene Ibolya és Kastély Józsefné 
Izsákról, Csáki Ildikó Ágasegyházáról, 
Rávai Margit Harkakötönyből, Rada 
Erzsébet és Mayer Péter Jánoshalmáról, 
Tekes Nóra és Tekes János Kecskemétről, 
Cseményi Boglárka Kiskőrösről, Szőke 
Kata Budapestről, Balogh Gyuláné 
Hevesből, Jobbágyné Éva Barcsról, K. 
Víg Zsuzsa Albertírsáról, P. Nagy Andrea 
és Nagy Luca Isaszegről, Kírcsi Ferenc és 
Szabó Tünde Hajdúszoboszlóról. – Külön 
teremben dolgoztak a szalmások és a 
kosarasok, de volt olyan is, aki mind a 
két szakmát szerette volna megtanulni 
– mondta Kanalas János. A helyi óvónők 
is itt voltak két napig, hogy tudjanak 

szalmát fonni, amit majd megtanítanak 
a gyerekeknek. A foglalkozások reggel 
nyolc órától délután öt óráig tartottak, 
közben csak ebédelni álltunk meg. Voltak 
olyan visszajárók, akik itt kezdték el 
tanulni a kosárfonást és már egész ügye-
sen dolgoznak. Olyan is akadt, aki mind 
a tizennyolc évben itt volt és már népi 
iparművész címet is szerzett. A kezdők 
még csak a kosárnak az alját tanulták 
meg kötni, de aki már régebb óta ide jár 
és ügyesebb, az komolyabb tárgyakat is 
el tudott készíteni. Természetesen min-
denkinek segítettem, hogy szép legyen 
az alkotása. Általában egy kosarat meg 
tudtak csinálni egy nap alatt. A tábor 
végén mindenki hazavihette azt, amit 
készített. Az alapanyagot az egyesületünk 
biztosította. 

Búzából és rozsszálból dolgoztunk a 
táborban –meséli Csáki Ildikó. Az alakor 
búzának vékony szála van, abból készí-
tettünk ékszereket. A durumbúzát főleg 
díszítésre használtuk. A rozsszalmának 
van tartása, azokból az esőcsigák teste 
készült, különböző figurák, és edény-
alátétek. A szalmákat otthon a kertben 
termelem, és a megfelelő időben vágom 
le. Kis kévéket készítek belőlük, amiket 
kiszárítok, tisztítok, így teljesen válo-
gatott szalma került a tanulók kezébe. 
Az elkészült tárgyakat hosszúideig, akár 
évtizedekig is meg lehet őrizni, de védeni 
kell az esőtől és az erős napsugárzástól 
– mondta Csáki Ildikó.

Kosarat kötöttek, szalmát fontak

Egyházi sorok
- Augusztus 15.-én Nagyboldogasz-szony ünnepe szentmiserend:
Újfalu: 1:00, Zárda: 16:00, Alpár:19:00 óra

 -  Az újfalui Szent István templom búcsúja augusztus 23.-án vasárnap lesz. 
Az ünnepi szentmise kezdési időpontja 10:00 óra.
Az ünnepi szentmisét bemutatja főtisztelendő Hajagos Gyula, kiskunfélegy-
házi plébános. Ezen a vasárnapon, Alpáron csak este 18:00 órakor lesz szent-
mise.

 -  A betegek kenete szentmiséje Alpáron augusztus 29-én szombaton 19:00, 
Újfalun augusztus28-án péntek19:00 óra. Előtte 18:00 órától gyónási lehető-
ség.

 - Terményhálaadás augusztus 30-án vasárnap: Alpáron 9:00, Újfalun 11:00 
óra.

 -  Jegyesek esküvőjük előtt minél hamarabb jelezzék házasságkötési szán-
dékukat!
- Szeptemberben bérmálkozási előkészítő illetve felnőtt katekézis kezdődik.
Jelentkezni lehet a szentmisék után illetve irodai időben a plébániákon.

Ajánló a könyvtár
legújabb könyveiből

Barbara Bradford Taylor: A múlt titkai • 
Bartos Erika: Bogyó és Babóca buboré-
kot fúj • Julianne Donaldson: Edenbrooke 
• Dombauer Lászlóné: Horgolt kiegészí-
tők • Trevor Warner: Kutya testbeszéd • 
Széky János: Bárányvakság • Boldizsár 
Ildikó: Meseterápia • Sás Károly: Csil-
laghúr és barátai 2. • Balogh-Bóna Klá-
ra: Finoman cukor nélkül • Berg Judit: 
Hisztimesék • Perlai Rezsőné: Mit tanít-
sunk? • Gondolatokat vagy gondolkodva 
tanulást? • Csath Magdolna: Rendszer-
váltás a gazdaságban avagy hogyan tűnt 
el a magyar ipar? • Mike Goldsmith: 
Találmányok 30 másodpercben • Robert 
Ludlum: Trisztán árulása • Papp Dóra: 
Tükörlelkek
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Stílszerűen huszonketten vettek részt 
a XXII. Tiszaalpári Alkotó Táborban. A 
Bársony Mihály centenárium alkalmából 
a település nagy szülöttéről is megemlé-
keznek az alkotók. 

Ez volt már a huszonkettedik alko-
tótábor, amit évről évre megrendeznek 
Tiszaalpáron. A budafoki Mészáros Lász-
ló Képzőművészeti Körből, valamint a 
kiskunfélegyházi Holló László Képző-
művész Körből érkeztek alkotók, akiknek 
egy része visszatérő, de mindig akadnak 
újak is. Közöttük vannak olyanok, akik 
két hétig tevékenykedtek a táborban, míg 
mások, csak pár napot töltöttek el. – Az 
idei tábor kicsit másobb volt, mint az előző 
– mesélte Török Tamás a tábor egyik szak-
mai vezetője. Száz éve született Bársony 
Mihály tekerőlant készítő, a népművészet 
mestere. A település vezetői azt kérték 
tőlünk, hogy ebből az alkalomból külön-
böző alkotások készüljenek, amik vele 
kapcsolatosak. Megbeszéltük azt, hogy ki 
mit tud készíteni. Feketéné Papp Éva pél-

dául tűzzománc órát 
készített. Ezen kívül 
plakett, emléklap, 
és a tekerőlant, mint 
motívum is megjelent 
a linómetszeteken, 
csendéleteken, és ter-
mészetesen készült 
Bársony Mihály port-
ré is. Kaptunk egy 
tekerőlantot is Mi-
hály bácsi lányától, 
Bársony Rózsától, 
így könnyebb volt a 

helyzetünk. A két hét alatt természetesen 
mással is foglalkoztunk. Voltak olyanok, 
akik a hagyományos plain air festészettel 
foglalkoztak, vagy linómetszéssel, vagy 
éppen Tiszaalpár tájának szépségeit ke-
resték. Többen is a Kádár Lajos Közössé-
gi Házban dolgoztak, mert ők a műtermi 
festészethez szoktak, de olyan is akadt, 
aki a természetben tudott a legjobban dol-
gozni. Az étkezéseket kivéve szinte végig 
dolgoztuk a napot. Én napközben a tábor 
ügyeit intéztem és inkább este, éjszaka 
dolgoztam. Persze ha nagyon meleg volt, 
akkor kis pihenőt is tartottunk – mondta 
Török Tamás.

A hagyományoknak megfelelően ez-
úttal is kiállításon mutatták be az alko-
tók, hogy mit készítettek a két hét alatt. 
A kiállításnak a piaccsarnok adott helyet. 
A megjelenteket Biczók Mihály a tábor 
szervezője köszöntötte, de azokat a támo-
gatókat is, akik elfoglaltságuk miatt nem 
tudtak megjelenni. Amint azt elmondta, 

hosszú ideig az általános iskola biztosított 
szállást és alkotási lehetőséget a táborla-
kóknak. Az utóbbi két évben azonban az 
óvodában kaptak szállást, míg a műhely-
munkát a Kádár Lajos Közösségi Házban 
végezték. Elmondta azt is, és köszönetét 
fejezte ki azért, hogy a táborlakók kü-
lönböző alkotásokat készítettek Bársony 
Mihályról, a centenáriumi év alkalmából. 
Vass Viola készítette azt a plakettet, ame-
lyet olyan emberek kaphatnak majd meg, 
akik népzenével, néptánccal foglalkoznak, 
és Miska bácsi zenéjét, hangszerét, élet-
művét viszik tovább. Dr. Vancsura István 
polgármester csatlakozott Biczók Mihály 
köszöntő szavaihoz, és ő is megköszönte 
a tábor szervezésében végzett munkáját. 
A nagy meleg próbára tette az alkotókat, 
de ez a műveiken pozitívan jelent meg, 
hangsúlyozta a polgármester. Nagyon 
termékeny volt a két hét. Mindig találtak 
olyan témát a táborlakók, amit eddig még 
nem örökítettek meg. A tábor és a kiállítás 
természetesen több ember összehangolt 
munkája eredményeként valósulhatott 
meg. Tizenöt támogató segítette a munkát. 
Több, mint kétszázezer forint értékű élel-
met (gyümölcsöt, zöldséget, üdítőt, bort, 
pálinkát stb.) adtak össze, hogy a táborla-
kók megfelelő kiszolgálásban részesülje-
nek. Ez pedig azt jelentette, hogy felaján-
lásukkal ők is a művészetet támogatták. A 
támogatókat és segítőket oklevéllel jutal-
mazták, de egy-egy képet is átvehettek az 
alkotóktól. A hagyományokhoz híven az 
önkormányzat is kapott minden táborla-
kótól egy-egy képet.

Bársony Mihályról is megemlékeztek az alkotók

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2015. július 3-án 
köztisztaság fenntartásáról rendeletet 
alkotott (száma: 14/2015.(VII.08.)Ör. 
számú rendelet).  A rendelet értelmében 
az ingatlan tulajdonosa, használója köte-
les gondoskodni a az ingatlan és az in-
gatlannal szomszédos közterület úttestig 
terjedő teljes területének tisztántartásá-
ról, a gaz irtásáról, az ültetett növényzet-
nek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, vagy a 
közterületre kinyúló gyökerei megfelelő 
nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a 
gyalogos forgalom zavartalanságát. 

Amennyiben az ingatlan tulajdo-
nosa a közterület vonatkozásában 

tisztántartási kötelezettségének nem 
tud – különös tekintettel például idős 
korára, egészségi állapotára vagy más 
okra -, vagy nem maga akar eleget ten-
ni, akkor lehetőség van rá, hogy ezeket 
a munkálatokat – előzetes egyeztetés 
alapján – az önkormányzat dolgozói 
elvégezzék 10,5,-Ft/m2 díjtétel ellené-
ben.

A rendeletben előírt szabályok be 
nem tartása esetén a jegyző százötven-
ezer forintig terjedő közigazgatási bírság 
kiszabására, illetve a közterület-felügye-
lő, valamint a jegyző vagy a jegyző által 
felhatalmazott ügyintéző ötvenezer fo-

rintig terjedő helyszíni bírság kiszabásá-
ra jogosult. 

Felhívom Tisztelt Figyelmüket, hogy 
az ingatlanok rendben tartását, gyom-
mentes környezetet a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói ellenőrizni fogják. 

Úgy gondolom, hogy mindannyiunk 
érdeke az, hogy a település valamennyi 
utcája gondozott, parkosított, virágos, 
rendezett legyen.

Kérem, a köztisztaság fenntartásáról 
szóló rendeletben foglaltak betartására 
törekedni szíveskedjenek.

Tiszaalpár, 2015. augusztus 6.
Dr. Vancsura István 

polgármester

Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
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Hat nap a balatoni nyárban
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-

vány Magyarország kormányának tá-
mogatásával az Erzsébet Táborokban az 
utóbbi évtizedek legnagyobb gyermek-
táboroztatási programját valósította meg 
az elmúlt négy évben. A táborok prog-
ramjában olyan alapértékeket határoztak 
meg a szervezők, mint a kultúra megis-
mertetése, a környezettudatos gondolko-
dás elsajátítása, a hagyományok őrzése, 
ápolása, valamint az egészségmegőrzés.

A magyarországi helyszínek közül 
nagyközségünk tíz általános iskolai ta-
nulója (8-14 évesek) örülhetett annak, 
hogy e táborozás keretein belül hat na-
pot tölthetett a Balaton közvetlen part-
ján, Fonyódligeten. Köszönet a Római 
Szent Franciska tiszaalpári plébániai 
karitászcsoport vezetőjének, Bártol Ré-
kának, hogy megpályázta ezt a tábort, s 
a karitász átvállalta a tíz tanuló önrészé-
nek befizetését. Köszönjük Novákné Lo-
vas Erzsébetnek és Sándor Ernőnének, 
hogy a szervezési és adminisztrációs 
feladatokat lebonyolították. Köszönet 
illeti meg Kinga nővért, valamint Novák 
Róbertet, hogy a gyerekek Kecskemétre 
szállításában segítséget nyújtottak.

Feszült izgalommal várta minden-
ki, hogy elinduljon velünk az emeletes 
busz, és meg se álljunk Fonyódligetig. 
Megérkezésünkkor a programszerve-
zők ajándékkal kedveskedtek nekünk. 

Boldogan vettük birtokba a faházakat, 
ahol lányok két négyágyas, a fiúk egy 
háromágyas szobát kaptak. Az ebédlő-
ben szembesültünk azzal, hogy milyen 
sok gyerek nyaralhat itt gondtalanul. 
A tábornak 1040 lakója volt. Délután a 
tábor környékével ismerkedtünk meg. 
Az első éjszaka sehogy sem akart álom 
jönni a szemünkre. Hétfőn délelőtt az 
időjárás nem volt kegyes hozzánk, mert 
csepergő esőben foglaltuk el helyeinket 
a kisvasúton, mely elvitt bennünket Fo-
nyódra. Helytörténeti feladatot kaptunk, 
melyet a vasútállomáson és a kikötőben 
kellett megoldanunk. Legnagyobb örö-
münkre egy hajó éppen ekkor készült a 
kikötésre.

Visszatérve a táborba, délután sétát 
tettünk a Balaton partján. Megcsodálhat-
tuk, milyen nagy is a „magyar tenger”. 
Később a programszervezők segítségé-
vel jól sikerült fotók készültek minden-
kiről. Este ünnepélyes keretek között 
került sor a zászlófelvonásra, s megis-
merhettük a tábordalt is. Kedden délelőtt 
bringaakadémia keretein belül kerékpár-
ra ülhettünk, hogy kipróbáljuk ügyessé-
günket a füves akadálypályán. Annyira 
belejöttünk, hogy 6-7-szer is nyeregbe 
pattantunk. Este 8 órakor a Kávészünet 
együttes fergeteges hangulatú koncertet 
adott. Utána 21 órakor bátorságpróbára 
indulhattunk. Az öt állomáson izgalmas 

feladatokat kaptunk, és még el sem té-
vedtünk. Olyan gyorsan telt az idő, hogy 
máris elérkezett a szerdai tábori olimpia 
ideje. Délelőtt 100 m-t futottunk, hely-
ből távolugrottunk és kislabdát dobtunk. 
Ezt követően beneveztünk a csoportos 
aszfaltversenyre. Közösen örökítettük 
meg balatoni élményünket, mikor meg-
mártózhattunk a vízben. Nagyon tetszett 
nekünk a fürdőzés. Sajnos az időjárás 
miatt csak kétszer merülhettünk a hűs 
habok közé. Csütörtök délelőtt csopor-
tunk közösen készítette el az Üzenj a 
jövőnek tablóképet az utánunk követ-
kező táborlakóknak. A délutáni ki mit 
tud vetélkedőn sokan csillogtathatták 
meg tehetségüket különböző kategóri-
ákban. Még komolyzene is felcsendült 
egy aprócska kislány hegedűjátékában. 
Este aztán következett a zászlólevonás. 
Szomorúan vettük tudomásul, hogy ez-
zel lezárult életünk egyik legszebb, leg-
tartalmasabb hat napja. De nem sokáig 
búslakodtunk, mert felcsendült a zene, 
és kezdetét vette e disco. Önfeledten 
táncoltunk, nem gondolva arra, hogy új 
barátainktól másnap reggel el kell vál-
nunk, mert sok új ismeretséget kötöt-
tünk. Egy kis honvágyunk is volt, mert 
többen először voltunk távol ennyi időre 
a családunktól. Pénteken este aztán bol-
dogan ölelhettük meg szeretteinket.

Szólya Zoltánné kísérő pedagógus

Örök hűséget fogadott Istennek
Különleges esemény helyszíne volt 

augusztus elsején a zárdatemplom, ahol 
ünnepélyes keretek között tett örökfoga-
dalmat Szórádi Mária testvér. A szentmi-
sén a Szent Benedek Leányai Társaság 
alapításának évfordulójára is emlékeztek.

Ünnepi beszédében dr. Korzenszky 
Richárd tihanyi perjel hangsúlyozta – A 
hozzátartozók gyakran felteszik a kér-
dést, vajon tudja-e Mária testvér, hogy 
mire vállalkozik? A válasz egyértelmű: 
nem! Azért vállalkozik erre a szolgálatra, 
mert bízik Istenben, aki meghívta, aki ki-
jelölte számára az utat – folytatta szentbe-
szédében a perjel. Majd hozzátette, Mária 
testvér örökfogadalmával nem lemond, 
hanem vállal. 

Végezetül arra hívta fel az ünnep-
lők figyelmét, hogy mai világunkban 
különösen fontosak az igazodási pon-

tok. Fontos, hogy itt álljon az egykori 
tanyavilágban ez a kéttornyú templom, 
ami irányt mutat. Fontos, hogy legyenek 

olyan emberek, mint a bencés nővérek, 
akik az igazra, a jóra és a szépre taníta-
nak minket.
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Tekerő szólt a Gondozási Központban

A tiszaalpári Gondozási Központ la-
kóinak énekeltek és zenéltek a népdalkör 
tagjai. Bársony Mihály életét lánya, Bár-
sony Rózsa mutatta be az időseknek.

A Bársony Mihály centenárium al-
kalmából a településen egyre több olyan 
esemény történik, ami a népművészet 
mesterét mutatja be. Ezúttal a Gondozási 
Központ lakói ismerhették meg Mihály 
bácsi életét, munkásságát, méghozzá sa-
ját lánya elmondásából. Bársony Rózsa 
elmesélte, hogy édesapja földmunkás 

családból származott, középgazdasággal, 
állattartással foglalkoztak. Mihály bácsi 
nem tanulhatott tovább, mert abban az 
időben csak az első gyerek tanulhatott. 
Bátyjából suszter, vagyis cipész lett. Mi-
hály bácsi szeretett volna tovább tanulni. 
A bizonyítványa, a tehetsége alkalmas 
lett volna rá, de még sem tehette ezt meg. 
A sors mégis úgy hozta, hogy tudott ta-
nítani, igaz, nem végzett pedagógus-
ként. Sok fiatalt megtanított a tekerőlant 
szeretetére és készítésére. Kamaszként 

sokat fúrt, faragott, barkácsolt, játéko-
kat, kocsikat készített, amiket eladott. A 
befolyt összegből tekerőt vásárolt, ami 
az egyszerű emberek hangszere volt. A 
tekerőn megtanult játszani, és a készíté-
sét is elsajátította. Összesen 214 darabot 
készített. Bársony Rózsa elmondta még, 
hogy a tekerő gyümölcsfából készül, erős 
hangja van, ami nem mindenkinek tetsz-
het. Elmagyarázta azt is, hogyan kell rajta 
játszani. Lakodalmakban, disznótorokon, 
névestéken, fosztásokon használták. Egy 
történetet is elmondott. Telefonon hívta 
egy férfi, aki elmesélte, hogy korábban 
Tiszaalpáron lakott. A lakodalmában Mi-
hály bácsi játszott. Sírva mondta el azt a 
történetet, hogy ugyanazon a napon, ami-
kor volt az esküvőjük, ötven évvel később 
halt meg a felesége. 

A hagyományos Bársony Mihály Te-
kerőlantos Találkozón ezúttal felavatják 
a település nagy szülöttjének a szobrát 
is. Az életút ismertetése után megszólalt 
a tekerő Bársony Rózsa és Horti Sándor 
tolmácsolásban, míg Baranyi János hege-
dűn, Frits Tiborné Piroska pedig citerán 
játszott, miközben a népdalkör néhány 
tagja énekelte a hangszereken megszólalt 
dalokat. Egy idő után velük énekelték a 
lakók és az ápolók is.

AKCIÓS ÁRON
ereszcsatornázás, bádogozás,

horgonyzott csatorna
szerelése anyagárral 1500,- Ft/fm.

Érdeklődni: 20/923-17-19.

FELHÍVÁS SÁrKÁNyHAjó VErSENyrE
2015. augusztus 22-én 10-15 

óráig az Alpári-holtág szabad 
strandján sárkányhajó verseny ke-
rül megrendezésre.

A verseny ideje alatt a helyszínen 
ökörsütés is lesz.

A sárkányhajó verseny 2 db 20 
fős, jól felszerelt (evezőlapát, men-
tőmellény, kormányos) hajóval fog 
zajlani.

A versenyhez várjuk cégek, intéz-
mények, egyesületek, baráti társasá-
gok női, férfi vagy vegyes csapatai-
nak nevezését.

Jelentkezni lehet 2015. augusztus 
19-ig Kerekes András szervezőnél a 
06-70/442-3155-ös telefonszámon, 
vagy a Polgármesteri Hivatal 06-
76/424-133-as telefonszám 101-es 
mellékén.

Meghívó
IV. Fürge ujjak
kézimunka és

kézműves kiállításra
A kiállítás helyszíne: Árpád Művelő-
dési Ház, Tiszaalpár
Ideje: 2015. augusztus 21. – szeptem-
ber 4.
A kiállításra várjuk minden kedves al-
kotó kedvű tiszaalpári és környékbeli 
lakos textilből, üvegből, fából, gyöngy-
ből, patchwork és dekupázs technoló-
giával stb. készült munkáját.
Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 
15.
A kiállítandó alkotások beszállításának 
időpontja: 2015. augusztus 17. 08:00-
12:00
A kiállítás megnyitója: 2015. augusz-
tus 21. 17:00
Jelentkezni lehet: Török Józsefné, Tel.: 
06/30-957-3594
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Jelentkezz most akár helyszínen is hetente induló tanfolyamunkra. 
Helyszín: Tiszaalpár Művelődési Ház Kamaraterem minden héten szerdán 17:30-18:30

Kategóriák: A,A1,A2,B,BE,C,CE,D,DE, földmunka, GKI, ÁNV, gépkezelő
Süveges Autósiskola, Tel.: 30/347-2912.

Felkészülés, egészségnap, tisztújító ülés a sportegyesületnél
Július 24-én megkezdte felkészülését a 

2015/2016-os szezonra a megyei II. felnőtt 
és ifjúsági, valamint a megyei III. osztályú 
csapatunk is.

U-9-es, U-11-es, valamint U-13-as csa-
patunk, nem is hagyta abba az edzésmun-
kát, ők nem tartottak szünetet, folyamatosan 
edzettek a fiatal játékosok a nyár folyamán 
is. U-11-es, illetve U-13-as csapataink fo-
lyamatosan járnak különböző tornákra, júli-
us 4-én és 5-én a tiszakécskei strandon már 
strandfoci kupán is részt vettek.

Az edzői posztokon annyi változás tör-
tént, hogy a most már U-19-es csapatunk 
élén Fábián Istvánt Bakos István váltotta. 
Játékoshiány miatt U-16-os csapatot nem 
indítunk, viszont most először elindulunk 
az U-14-es bajnokságban, Haticza Imre ve-
zetésével.

A megyei II. és III. osztályú bajnokság 
augusztus 15-én és 16-án kezdődik.

A csoportbeosztások a következőkép-
pen néznek ki:

Megyei III. osztály Északi csop.: 15 csa-
pat: ÁGASEGYHÁZA SE, APOSTAG KSE, 
BALLÓSZÖGI KSE, DUNAEGYHÁZA 
DSE, DUNAVECSEI SE, FÜLÖPHÁZI SE, 
FÜLÖPSZÁLLÁSI SE, HELVÉCIAI VÁL-
LALKOZÓK SE, KECSKEMÉTI LC-KTE 
SI II., LADÁNYBENEI FC, ORGOVÁNYI 
KSE, SOLTI FC, SZABADSZÁLLÁSI SE, 
TASS KSE, TISZAALPÁRI SE II.

Megyei II. osztály Északi csoport: 16 
csapat: BÓCSAI BL SE, BUGAC KSE, 
HELVÉCIAI SE, HETÉNYEGYHÁZI 
SC, IZSÁKI SÁRFEHÉR SE, 
JAKABSZÁLLÁS KSE, KEREKEGYHÁ-
ZI SE, KIS, KUNFÉLEGYHÁZI HTK II., 
KISKUNFÉLEGYHÁZI VASUTAS SK, 
LAJOSMIZSEI VLC, LAKITELEKI TE, 
NYÁRLŐRINCI LSC, PÁLMONOSTORA 
SE, TISZAALPÁRI SE, TISZAKÉCSKE 
VSE II., VÁROSFÖLDI SE

Bár a felkészülést sérülések nehezítik, a 
vezetők mindent megtesznek, hogy a csapa-
tok a lehető legjobb összeállításban tudja-
nak kiállni a bajnoki mérkőzésekre. Néhány 
új játékos biztosan lesz a keretekben, de 
majd a bajnokság kezdetén fogunk teljesen 
tiszta képet látni.

július 25-én egészségnapot rendeztünk 
Ismét nagyon jól sikerült a futballpá-

lyáján tartott egészségnap, amiért szeret-
nénk köszönetet mondani a sportegyesület 
elnökségének és mindenkinek, aki valami-
lyen formában részt vett a szervezésben és 
a lebonyolításban, illetve magán az esemé-
nyen, a programokban. A délelőtt folyamán 
kispályás labdarúgó torna került megrende-
zésre, amit egy kézilabda mérkőzés követett 
Tiszakécske csapata ellen. Ezután követke-
zett az Alpár - Újfalu öregfiúk mérkőzés. 
Vetélkedőkre is sor került a következő vég-
eredményekkel:

11-es rúgó verseny eredményei, gyerek 
kategória: I. helyezett Fábián Balázs, II. he-
lyezett Dobos Dániel, III. helyezett Kovács 
István. Női kategória: I. helyezett Fábián 
Istvánné, II. helyezett Kanalas Edina, III. 
helyezett Parádi Lászlóné. Férfi kategória: 
I. helyezett Czimer Gábor, II. helyezett 
Baranyi Jenő, III. helyezett id. Pásztor Gyu-
la. 

Traktorgumi-forgató verseny: I. he-
lyezett Réczi Zoltán, II. helyezett Szentesi 
Szilveszter, III. helyezett Bíró Barna.

Talicskatologató verseny: I. helyezettek 
Hekkel Zsolt és Hürkecz Sándor, II. helye-
zettek Csík István és Baranyi Jenő, III. he-
lyezettek Túri Zsolt és Szentesi Szilveszter.

Kötélhúzó verseny: I. helyezettek 
GIZDÁK (Fábián István, Palócz Gábor, Ke-
lemen Norbert, Kiss Nándor), II. helyezet-
tek PINDÚR-PANDÚROK (Parádi László, 
Szentesi Szilveszter, Túri Zsolt, Borsos 
György), III. helyezettek FANTASZTIKUS 

NÉGYES (Kürti Mária, Hucz Szilvia, Sipos 
Erika, Árpási Éva). Gratulálunk nekik!

22.00 órától vette kezdetét a tűzijáték, 
ami természetesen ismét nagy sikert aratott. 
Ezután a hajnalig tartó szabadtéri buli kö-
vetkezett.

Nem utolsó sorban ez a nap volt az, ami-
kor a nagyközönség is láthatta, illetve ki is 
próbálhatta a lelátónkat, ami pályázati úton 
kerülhetett megvalósításra, nem pedig ön-
kormányzati pénzből.

Augusztus 2-án, vasárnap az Árpád Mű-
velődési Házban tartott tisztújító ülést az 
ASE elnöksége.

Az ülésen résztvevők az elmúlt négy év 
értékelésén túl a csapatok jelenlegi helyze-
téről is hallhattak, illetve véleményüket, ja-
vaslataikat megoszthatták egymással. Utol-
só napirendi pontként az elnök, illetve az 
elnökségi tagok megválasztására került sor. 
A szavazás végeredménye a következőkép-
pen alakult, elnök: Parádi László. Elnökségi 
tagok: Kacziba Sándor, Patak Sándor, Ma-
gyar Attila, Víglási Tamás, Fábián István, 
Tarjányi András. Sikerekben gazdag elkö-
vetkezendő négy évet kívánunk!

Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a 
Facebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) né-
ven.

Reméljük, továbbra is megtisztelnek 
minket azzal, hogy kijárnak a hazai, illetve 
elutaznak velünk a vidéki mérkőzéseinkre 
is. Hazai mérkőzéseken pedig teljen meg az 
a lelátó! HAJRÁ ASE!

Fotó: Tiszaalpári SE Facebook oldala
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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

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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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.

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.

LETTÜNK!
Üzletünk megtalálható:

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

Az üzletünkben keresse a TOP 100-al jelölt termékeinket, 
amelyet tartósan alacsony áron kínálunk Vásárlóinknak.

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!

WWW.GOODSMARKET.HU

* Szakképzett ápoló idősek ápolását, gondozását, felügyeletét, 
ház körüli munkát vállal. Tel.: 06/20/621-8080

* Rekamié két személyes, ágyneműtartós, megkímélt állapot-
ban eladó. A két fekhely külön is nyitható. Ár: 20.000 Ft. Érd.: 
06/30/589-0488

* Szakképzett óvodai dajka gyermekfelügyeletet vállal hét-
köznap Tiszaalpáron. Tel.: 06/70/209-4215

* Szakképzett szociális gondozó és ápoló idősek gondozását 
vállalja 8 órában. Tel.: 06/70/209-4215

* Hagyatékból származó bútorok eladók. Tel.: 06/70/209-
4215

* 5 mázsa teherbírású, rendszám nélküli utánfutó (személy-
gépkocsihoz) eladó jó állapotban. Tel.: 06/30/221-9922.

* Albérlet kiadó igényesnek. Kaució szükséges. Tel.: 
06/30/300-4387.

* Idősek gondozását saját otthonukban vállaljuk. 24 órás fel-
ügyelet, teljes ellátás. Tel: 06/30/300-4387.

* Eladó ház, régi építésű, részben felújított 1,2 millió. tel.: 
30/3004387.

* Szennyvíz vezeték kiépítése, rövid határidővel. Rászorulók-
nak részletfizetés. Tel.:06-30/300-4387.

* 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 (Polyákfalu), 
irányár: 3.200.000 Ft. Érd.: 30/721-2029, 76/425-700.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5 sz. alatt. Tel.: 
76/424-019.

* Akciós áron ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csa-
torna szerelése anyagárral 1500,-Ft/fm. Érd.: 20/923-1719.

* Eladó, gázpalack, szőlődaráló, szőlőprés (sutú), mázsa. Ér-
deklődni: 06-20-771-0856.

* Eladó 10 db új mintás fehér üvegtégla, 400,-Ft darabja. Érd.: 
30/22-77-132.

* Eladó Grundig televízió olcsó áron. Érdeklődni: 06-30/9687-
194-es számon.

* Kerékpár után is akasztható kisméretű kézikocsi és személy-
gépkocsira TETŐBOX eladó. Tel.: 06/30-221-9922.

* Személygépkocsi utánfutó (piros) jó állapotban, magasító-
val, vámzárólható szürke ponyvával közel 2 év műszakival első 
tulajdonostól eladó. Tel.: 06/30-221-9922

* Terménydaráló közép kategóriás, jó állapotban eladó. Tel.: 
06/70-659-4528.


