
Szent-Györgyi Albert nevét vette fel 
a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános 
Iskola 36-os számú tanterme. Az ötlet 
Halász Mátyásné tanárnőtől származik. 

Felső oktatási intézmény, általános 
és középiskola már viseli a Nobel-díjas 
tudós nevét, de szaktanterem még nem. 
Halász Mátyásné földrajz-biológiai sza-
kos tanár nyugdíjba vonulása előtt szer-
ette volna azt, ha tanterme, ahol több száz 
diákot tanított, felvenné a neves profess-

zor nevét. – Szent-Györgyi Albert az a 
Nobel-díjas kutató, aki Magyarországon, 
pontosabban Szegeden végezte kutatásait 
paprikából, ezért úgy gondoltam, hogy 
ennek a térségnek, régiónak legnagyobb 
embere megérdemli azt, hogy ne csak 
egyetemet, közép- és általános iskolát 
nevezzenek el róla, hanem egy szaktan-
termet is – mondta Halász Mátyásné. 

A 36-os osztályterem november 10-
től most már az ő nevét viseli. A tan-

terem ajtója fölé Palatinusz Pál, helyi 
fafaragó faragta ki a tudós képmását. 
A művet dr. Vancsura István leplezte 
le. Az átadásnál a nemzetiszínű szal-
agot pedig Győri Istvánné igazgató vágta 
át. Az ünnepség alkalmából az intéz-
mény diákjai ismertették Szent-Györgyi 
Albert életútját, munkásságát, és néhány 
mondását. Az osztályteremben a diákok 
által készített a tudóst ábrázoló kép is 
található.

Nevet kapott a szaktanterem
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Kik fizetnek talajterhelési díjat?
Tiszaalpáron elkészült és véglege-

sen átadásra került a csatorna-beruhá-
zás. Törvény tartalmazza a talajterhe-
lési díj megfizetésének szabályait, amit 
az önkormányzat rendeletben állapít 
meg. Talajterhelési díjfizetési kötele-
zettség azt terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem 
köt rá és helyi szennyvízelhelyezést 
- ideértve az egyedi zárt szennyvíztá-
rozót is - alkalmaz. Amennyiben a köz-
csatornát év közben helyezik üzembe, 
a díjfizetési kötelezettség a közcsator-
na üzembe helyezését követő 90. nap-
tól terheli. Nem terheli díjfizetési köte-
lezettség azt, aki külön jogszabályok 
szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési 
kislétesítményt, illetve egyedi szenny-
víztisztító kisberendezést alkalmaz. A 
talajterhelési díj alapja: a szolgálta-
tott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében 
a méréssel igazolt felhasznált, illetve 
mérési lehetőség hiányában az átalány 
alapján meghatározott víz mennyisége, 
csökkentve a külön jogszabály szerinti 
locsolási célú felhasználásra figyelem-
be vett víz mennyiségével. Mentességre 
azok számíthatnak, akik a településen 
élnek, 70. életévüket már betöltötték 
és nettó havi jövedelmük nem éri el a 
nyugdíjminimum 200 százalékát. Az 
ingatlan tulajdonosát önadózóként az 
adóévet követő év március 31-ig ter-
heli a bevallási kötelezettség az önkor-
mányzat felé. A talajterhelési díj meg-
fizetése negyedévenként esedékes a 
bevallási határidővel egyidejűleg.

Megújulhatnak az orvosi rendelők
A Területfejlesztési Operatív 

Program keretén belül a pályázati lehe-
tőségek közül Tiszaalpár fontosnak tart-
ja a felnőtt és gyermek orvosi rendelők 
napelemes rendszerrel való ellátását, 
az I-es számú orvosi rendelő egészség-
ügyi szolgálatának bővítéséhez kap-
csolódó épület átalakítását. A pályázat 
előkészítő szakaszában elsősorban a 
tervezési feladatokat kell megkezdeni, 
amihez szükséges felmérni az orvosi 
rendelők méretét és a fejleszteni kívánt 
épület meghatározását, valamint szük-
séges a megfelelő engedélyek beszer-

zése is. A két házi orvosi rendelőben 
akadálymentes és személyzeti mos-
dókat alakítanának ki. A napelemes 
rendszer kiépítése pedig a felnőtt házi 
orvosi rendelőkön kívül a gyermek 
orvosi rendelőnél is megtörténne. A 
tervek elkészítéséhez öt szakembernek 
küldték el az ajánlattételi felhívást.

Pénz a tűzoltóságnak
A Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. Ebben kettőszáz-
ezer forint támogatást kérnek 2016-ra. 
Az összeget működési, technikai fel-
tétetek javítására szeretnék fordítani, 
hogy szakmai tudásukkal és eszköz-
állományukkal meg tudjanak felelni a 
kihívásoknak, és növelni tudják műkö-
désük hatékonyságát. Az összegről a 
2016. évi költségvetésből nyújtandó 
támogatások tárgyalásakor dönt majd 
a testület.

Tájékoztatást kérnek
Az augusztusi testületi ülésen dr. 

Vancsura István polgármester arról tájé-
koztatta a képviselőket, hogy a várossá 
nyilvánítási pályázat nem nyert. 2015-
ben egyetlen községet sem találtak 
arra alkalmasnak, hogy városi rangot 
kapjon. Ez a településeket arra sar-
kalta, hogy összefogjanak. Az össze-
fogást dr. Pásztor László Erdőkertes 
község polgármestere indította el, ami-
hez Tiszaalpár is csatlakozott. A tele-
pülések a miniszterelnökséget veze-
tő minisztertől tájékoztatást kérnek a 
városi cím odaítélésénél alkalmazott 
követelményi rendszer szigorítása 
miatt, mivel a jogszabályi módosítás 
a kérelmezőket hátrányosan érintette. 
Tiszaalpár képviselő-testülete felkérte 
Pásztor Lászlót arra, hogy a települést 
is képviselje ebben a témában.

Értékesítik a felesleges tárgyakat
Az önkormányzat épületeiben, intéz-

ményeiben egyre nagyobb számmal 
találhatóak feleslegessé vált tárgyak, 
nemcsak a selejtezésekből, hanem a 
nyertes pályázatok eredményekép-

pen is. Jelentős mennyiségben van-
nak sehová fel nem használható ajtók, 
ablakok, könyvtári polcok, bútorok. 
Ezeknek a tárgyaknak a tárolása hosz-
szú távon nem megoldható. Nemcsak 
a helyet foglalják el feleslegesen, de 
az idők folyamán az állaguk is romlik. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
ezeket a tárgyakat a lakosság számára 
értékesítik. Így nemcsak a tárolásukkal 
járó probléma oldódik meg, hanem a 
lakosság jutányos áron juthat olyan 
darabokhoz, melyeket otthonukban fel 
tudnak használni. Egy három főből 
álló bizottság az értékesítésre váró tár-
gyakhoz megállapít egy árat, amit a 
piac területén értékesítenek. Az így 
befolyt összeget a településüzemelte-
téshez szükséges szerszámok pótlására 
is fordíthatják.

Változások negatív irányban
Jogszabály módosítás alapján 2016. 

január 1-jétől a családsegítés csak 
gyermekjóléti szolgáltatással integrál-
tan, egy szervezeti és szakmai egy-
ségben működhet. Települési szinten 
a család- és gyermekjóléti szolgálat, 
járási szinten a család- és gyermekjó-
léti központ keretében. Mindkét szol-
gáltatás továbbra is önkormányzati 
feladat marad. A szakmai rendeletek-
ben kerül szabályozásra a részletes 
szolgáltatástartalom, valamint a fel-
adatellátás tárgyi és személyi feltételei. 
A családsegítés tekintetében módosul 
a feladat-ellátási kötelezettség szabá-
lya. A családsegítés biztosítása már 
nem lakosságszámhoz kötött, hanem 
minden esetben biztosítania kell az 
önkormányzatnak. A családsegítés 
keretében végzett tevékenységek pon-
tosításra kerülnek. Továbbra is lehetsé-
ges a más települési önkormányzattal 
kötött ellátási szerződés, vagy társulás 
útján történő feladatellátás. A szak-
mai változások mellett a finanszírozási 
feltételek is változni fognak 2016-tól 
az önkormányzatra, a társulásra nézve 
negatív irányba.

Új szerkesztője lesz a Hírmondónak
Szentirmay Tamásnak,  a Tiszaalpári 

Hírmondó felelős szerkesztőjének meg-

A testületi ülésről jelentjük
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bízatása december 31-gyel lejár. Ezért 
az önkormányzat pályázat kiírását ter-
vezte az elkövetkezendő időszakra. 
A pályázat benyújtásának határideje 
november 18. lett volna, az elbírá-
lásáról a testület döntött volna ez év 
december 31-ig. A bizottsági ülésen 
olyan javaslat született, hogy ne írjanak 
ki pályázatot, hanem nevezzék ki Győri 
Anikót 2016. január 1-től a Hírmondó 
szerkesztőjének. A testületi ülésen a 
képviselők elfogadták a javaslatot. 

Térburkolat az udvaron
A polgármesteri hivatal belső udva-

ra, valamint a Dózsa György utca 2. 
sz. előtt lévő terület felújításra szorul. 
A felújítás során a korábban betonnal 
borított területekre térburkolat elhelye-
zését, a zöld területek újrafüvesítését 
tervezi az önkormányzat. Az előzetes 
felmérés szerint 735 négyzetméter tér-
burkolat kiépítése szükséges. A fenti 
munkák elvégzéséhez három vállalko-
zótól kért árajánlatot az önkormányzat.

Járási Esélyteremtő Program
Tiszakécske önkormányzatának 

mint járásszékhelynek nyílt lehetősé-
ge arra, hogy a Járás Esélyteremtő 
Programtervét megalkossa. Ezáltal 
hosszútávon támogatja a helyi straté-
giai programok kidolgozását, illetve a 
társadalmon belül jelenleg megjelenő 
szociális, kulturális, gazdasági különb-
ségek megoldására nyújt lehetőséget. A 
pályázaton nyert a város önkormányza-
ta. Ahhoz, hogy elindulhasson a kölcsö-
nös kommunikáció és elérhető informá-
ciókhoz jusson

Tiszakécske, illetőleg a járás, az 
esélyteremtő programterv megalkotá-
sához kerekasztal beszélgetések való-
sultak meg, amelyeken a járáshoz 
tartozó önkormányzatok, nemzetiségi 
önkormányzat, a településeken működő 
civil szervezetek, gazdasági társasá-
gok, egyházak képviselői vettek részt. 
Alapvető cél egy olyan dokumentum 
létrehozása volt, amely a járás egész 
területén kifejti hatását a jövőben. A 
benyújtott és megvalósított pályázat 
tervezett gazdasági hozadéka az, hogy 
a létrejövő járási esélyteremtő prog-
ramterv elkészítése a jövőre nézve nagy 
előnyt jelenthet további pályázatokban 

való részvételhez. Előreláthatólag a 
dokumentum megléte előfeltétele lesz 
pályázatokon való indulásnak.

Az esélyegyenlőség egyre mélyebb 
és szélesebb körű társadalmi tudatosu-
lása érdekében Tiszakécske és a járás 
települései összhangban az esélyegyen-
lőségi programtervben rögzítik, illetve 
egyesítik az öt település helyi esély-
egyenlőségi programjaiban részben fel-
lelhető, részben pedig azon túlmutató 
feladatokat. A járás települései az esély-
egyenlőséggel kapcsolatos tevékenysé-
gek során mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy az egyes programok, 
projektek és intézkedések kidolgozá-
sában az érdekelt célcsoportok és civil 
szervezetek aktív szerepet játszanak, 
elősegítve ezzel a település lakosságá-
nak ilyen irányú szemléletváltását is. A 
Járási Esélyteremtő Programterv elfo-
gadása akkor válik véglegessé, ha azt 
valamennyi, a pályázatban résztvevő 
települési önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja. A programterv mint-
egy 130 oldalból áll, az megtekinthető 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

A szabadság napját ünnepelték
A hagyományokhoz híven ezúttal 

is méltó módon emlékezett meg a tele-
pülés az 1956. október 23-án kezdődő 
szabadságharcról.

Az elképzeléseknek megfelelően az 
Árpád téren lett volna a megemlékezés, 
de végül is az általános iskola torna-
csarnokában gyűltek össze az emléke-
zők. A Himnusz közös eléneklése után 

dr. Vancsura István polgármester állt 
a mikrofon elé és mondta el ünnepi 
beszédét. Visszaemlékezett az 59 évvel 
ezelőtt történtekre, az akkori esemé-
nyekre, a megtorlásra. Ezt követően az 
általános iskolások műsorát láthatták a 
jelenlévők. Amint azt már megszoktuk, 
most is színvonalas produkciót adtak 
elő, ezúttal a nyolcadik osztályosok. 

Felkészítőjük Maróti Pálné, Bondár 
Enikő és Halász Mátyásné volt.

A műsor befejeztével az ünnep-
lők átsétáltak az Árpád téren lévő 
emlékműhöz, ahol az önkormányzat, 
az intézmények, a pártok és a civil 
szervezetek képviselői elhelyezték 
koszorúikat, majd pedig mécseseket 
gyújtottak.
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Tisztel Tiszaalpári Lakosok és Közületi Partnerek!
Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint a 

térség hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatója ezúton tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot és Közületeket, hogy 
elindítja a 2 kukás gyűjtési rendszert, 
annak érdekében, hogy a háztartások-
ban képződött hulladék mennyisége 
minél magasabb arányban hasznosul-
jon, csökkentve ezzel a lerakóba kerülő 
hulladékmennyiséget.

Az eddig megszokott módon 
(1 kukás rendszer) a hulladékgyűj-
tő edényzetekbe kevert (biológiailag 
bomló és csomagolási hulladék) tele-
pülési hulladék került gyűjtésre, az új 
rendszerben, ezen hulladékot a további-
akban 2 felé szükséges gyűjteni. Így a 
képződött hulladék minél nagyobb ará-
nyú hasznosítása, még 1 db edényzet 
(sárga fedéllel ellátott) ingyenes kiosz-
tásával valósul meg háztartásonként, 
melybe az úgynevezett csomagolási 
hulladék gyűjthető.

Ezen sárga fedéllel ellátott 
edényzetbe együttesen az alábbi cso-
magolási hulladékok kerülhetnek:

- műanyag (pl. PET palack, öblí-
tett tejfölös, joghurtos doboz, műanyag 
zacskó, reklámtáska, PP, HDPE jelzésű 
flakonok),

- papír (p1. Újságpapír, szórólap, 
irodai papírhulladék, tiszta csomago-
lópapír),

- fehér és színes üveg (pl. befőttes-, 
ásványvizes-, boros-, sörösüveg),

- fém (alumíniumos italos doboz, 
alufólia, fém konzerves doboz).

Az összegyűjtött csomagolási hul-
ladék ezt követően 2 hetente ürítésre 
kerül azon napokon, amelyen a hagyo-
mányos edényzet ürítése (kedd) is törté-
nik Tiszaalpár közigazgatási területén. 

Két kukás gyűjtés érdekében, 2 
hetente 2 db hulladékgyűjtő gépjármű-
vet indít, 2015. december 1. napjával a 
szolgáltató. Természetesen emellett a 
biológiailag lebomló hulladék gyűjtése 

a jelenleg is használt edényzetben tör-
ténik, a bevett gyakorlat szerint, ezen 
biológiailag lebomló hulladék a cso-
magolási

hulladék gyűjtésére szolgáló 
edényzetbe nem keverhető. A szolgál-
tatás és a díjfizetés változatlan for-
mában megy tovább. A sárga fedéllel 
ellátott edényzetek átvehetők ingye-
nesen, lakcímkártya felmutatásával 
2015. november 16. napjától, az alábbi 
helyen, Tiszaalpár lakosának és közü-
leteinek:

Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzata,

6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.

Segítő együttműködésüket megköszön-
ve

Dr. Vancsura István
Agatics Roland

polgármester  ügyvezető igazgató
FBH-NP Nonprofit KFT

Hulladékot gyűjtöttek az óvodások és iskolások
Minden tanévben két alkalommal 

gyűjtenek hulladékot a tiszaalpári álta-
lános iskolások és óvodások. Ezúttal is 
papírt, fémet és műanyagot szállítottak el 
az intézmény udvaráról.

Az elmúlt év őszén közel kétszáz 
mázsa hulladékot gyűjtöttek össze az 
óvodások, és az általános iskolások, 
valamint a szüleik, nagyszüleik. Ezúttal 
kicsit kevesebbet, 152 mázsát. Minden 
alkalommal a papír a legnagyobb meny-
nyiség, de azért a több mint 15,5mázsa 
PET palack is megsüvegelendő. Bár a 
településen, több helyen is van szelektív 
hulladék gyűjtőhely, ettől függetlenül 
vannak olyan családok, ahol folyama-
tosan gyűjtik a papírt és a műanyagot, 
hogy ilyenkor le tudják adni. Akadtak 
olyanok, akik kerékpárral, utánfutóval, 
kisebb és nagyobb autókkal, vagy éppen 
talicskával érkeztek az iskola udvarára, 
az általuk összeszedett hulladékkal. A 
pedagógusok mérés után külön írták az 
osztályok teljesítményét, mert az általuk 
begyűjtött hulladék után járó pénzt meg-
kapják. Ezt az összeget hozzáadják majd 
a tavaszi kirándulásokhoz. 

A gyűjtés öt órája alatt hatalmas 
sürgés-forgás volt az iskola udvarán. A 
mérésben és a pakolásban a szállító cég 
munkatársai segédkeztek, hogy gyorsab-
ban haladjon az átvétel. A pedagógu-
sok pedig a regisztrálásban vettek részt. 
Osztályonként és óvodai csoportonként 
írták fel azt, hogy ki hány kilogrammot 

hozott. A leadott hulladék árából szárma-
zó összeget ugyanis külön-külön fogják 
majd felhasználni.

Óvoda gyűjtésének eredményei: PET 
palack: 685kg, papír: 3169kg, fém: 586kg. 
Az iskolások gyűjtése: PET palack: 1775 
kg, papír 10400 kg, fém 1050 kg.
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Minden évszaknak megvan a szép-
sége. A tavasz a sarjadást, a nyár a ser-
dülést, az ősz a beérést, a tél az elmúlást, 
vagyis az öregkort jelenti. 

Mi nem az elmúlást, hanem az öregek 
napját jöttünk össze megünnepelni. 
Ünnepelni a szép öregkort és minden 
névnapost, akik jól akarják viselni a tél 
szépségeit is. Néha dideregve, fázva, de 
jókedvűen, feledve azt, hogy fejünk felett 
elszállnak az évek.

Meglepetést szereztek műsorukkal 
Bondár Enikő tanárnő 7. osztályos tan-
ulói és Bársony Rózsa tanítónő citerá-
sai. Köszönjük műsorukat. Kedves sza-
vakkal köszöntötte Kiss Imre klubunk 
tagjait, mindenkinek jó egészséget 
kívánva. A jókívánságokhoz csatlako-
zott dr. Vancsura István polgármester úr 
is. Külön köszöntötték a nyolcvan éven 
felülieket: Kovácsné Marikát, aki alapító 
tag volt, a lánya Hódmezővásárhelyről 
hozta el ünnepségünkre. Minden nő 
kapott egy-egy szál szeretetvirágot, és 
a férfiak is kaptak ajándékot, hiszen ők 
is ünnepeltek voltak. Muzsikné Klárika 
verssel köszöntötte a megjelenteket. 
A köszöntések és a gyerkőcök műsora 
után halk zene mellett megérkezett a 
finom vacsora, amelyhez Győri László és 
felesége, Évike teljesen ingyen ajánlották 
fel az igazi, tanyán hizlalt malacot. Isten 
tartsa meg szokásukat! A szakácsaink 
ismét a jól összedolgozó páros, Góg 
Miska és Fekete Feri voltak, akik most is 
remekeltek. A tíz ujjunkat is megnyalhat-
tuk. Volt bőségesen sütemény, pogácsa 

és a finom vacsorát jófajta itókákkal is 
leöblíthettük. Finom volt Magony Gazsi 
pálinkája is. A finom vacsora után, hogy 
ne hízzunk, és hogy a kalóriák ne kös-
senek, hangosabb lett a zene, a Baranyi-
Barna-Szepesi összetételű zenekar húzta 
a talpalávalót. Csodálatos módon a fájó 
térdek, derekak mind meggyógyultak, 
és ropni kezdtük a táncot. Eszünkbe sem 
jutott, hogy nyavalyogjunk.

Hála Istennek, vannak köztünk fiata-
lok is, akik jó hatással vannak ránk, seg-
ítenek velünk feledtetni éveink számát. 
„Az éneklés azért is fontos, mert hidat épít 
lélektől lélekig.” Mi aztán nem kíméltük 
a hangunkat. Énekeltünk, táncoltunk, míg 
bírta a lábunk. Mindannyian örülünk az 

ilyen alkalmaknak, becsüljük a mosolyt 
és elfelejtjük a fintort is, ha néha ilyen is 
van. Várjuk a következő bulit!

Köszönjük azoknak a nőknek, fér-
fiaknak, akik névtelenül terítettek, 
mosogattak, felszolgáltak, hogy mi 
ehessünk – munka nélkül. Bearanyozták 
ezt a kellemes napot, délutánt és estét, 
hogy kellemesen éreztük magunkat a 
közös névnapon.

Ez az ünnep is 
„Elmúlt, mint száz másik pillanat,
De mi tudjuk, mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak.”
(Hemingway)

Mindenkinek mindent köszönünk!
Szederkényi Zoltánné Ceni klubtag

A Nyugdíjas Baráti Kör névnapi bulija

Egyházi sorok
November 1-től  hétköznapokon az 
esti szentmisék kezdési időpontja 17 
óra.
Az alpári templomban  vasárnap es-
ténként NEM LESZ szentmise a téli 
időszámítás idején.

Értesítjük az érdekelteket, hogy a 
tiszaalpári felső és az újfalui teme-
tőkben a sírhelyek megváltási ideje 
25 év. (1990. január 1. napja előtti 
megváltások), melyek érvényességi 
ideje lejárt.
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, 
hogy a lejárt sírhelyek újraváltása 

céljából szíveskedjenek felkeresni 
a plébánia hivatalokat (Szent István 
u.3., illetve Rákóczi u. 17.) és gon-
doskodjanak a sírhelyek újraváltásá-
ról.
Amennyiben a lejárt sírhelyek meg-
váltása 1 év türelmi idő (2016. de-
cember 31.)
után nem történik meg, úgy a sírhe-
lyeket felszámoljuk és újra értékesít-
hetjük.

November 22-én vasárnap Krisztus 
Király ünnepén véget ér az egyházi 
év.

November 29.  Advent 1. vasárnapja 
az új egyházi év kezdete.

Aki szeretné a jövő évre megrendel-
ni az Új Ember illetve a Keresztény 
Élet katolikus hetilapokat, valamint 
az Adoremust, az jelezze e szándékát 
a szentmisék után, valamint a plébá-
niákon irodai időben.

Keresztelési időpontok: az alpári 
templomban november 14-én szom-
baton 10 órakor, az újfalui templom-
ban pedig november 21-én szomba-
ton 10 órakor.



6. oldal                                                    2015. november

Minden év őszén összejövetelt tart a 
tiszaalpári Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klub. Ezúttal nem egyedül szórakoz-
tak, meghívták a szomszédos település, 
Lakitelek nyugdíjas klubjának tagjait is. 

A művelődési ház előterében har-
monika hangjával köszöntötték az 
érkezőket, a nagyteremben pedig terített 
asztalt várta a nyugdíjasokat. – Az ilyen 
összejövetelek még jobban elmélyítik a 
barátságot a két klub között – mondta 
köszöntőjében Szilágyi Ferenc, a házi-
gazdák nevében. Korábban a klub tag-
jai voltak Lakiteleken, ahol nagyon jól 
érezték magukat. Ezt viszonozták most a 
meghívásukkal a tiszaalpáriak. Szilágyi 
Ferenc elmondta, hogy 2014-ben a far-
sangi mulatságon Novák Zoltán fela-
jánlott egy bárányt a tombolába, ami 
mostanra megnőtt, találkozott egy fém 

pengével és egy bográcsban landolt. Ifj. 
Barna Sándor szintén tett egy bárányfe-
lajánlást a tombolába. A sors szeszélye 
folytán mind a két bárányt egy személy 
nyerte meg, Tógyerné Kiss Éva, aki már 
a megnőtt állatokat ajánlotta fel a mostani 
vacsorára. 

A műsorban 
először az általános 
iskola tanulói léptek a 
színpadra, majd pedig 
a klub tagjai adtak elő 
verseket és felcsend-
ült a furulyaszó is. 
Egy vidám házasság-
kötésnek is szemtanúi 
lehettek a jelenlévők 
Kiss Jánosné, Tímár 
Béláné és Kerekes 
András jóvoltából. 

A műsort tapssal köszönték meg a két 
klub tagjai és a meghívott vendégek. Ezt 
követően tálalták fel a birkákból készült 
vacsorát. Az esten Szepesi István húzta 
a talpalávalót, mert a nótázás és a tánc is 
hozzátartozik egy ilyen nyugdíjas esthez.

Nyugdíjasok vidám összejövetele

A Tündérrózsa Óvoda egyik fő felada-
ta között szerepel a gyermekek egészség-
es életmódjának ezen belül az egészséges 
táplálkozásának megalapozása.

A „Zöld óvoda” címet elnyerve, 
még több feladatot vállalunk fel ennek 
érdekében. A heti rendszeres gyümölcs 
vagy zöldségnapok beiktatásával, 
egészséghét megtartásával, gyümölcsök 
zöldségek változatos felhasználásával 
(sütemény, lekvár, csalamádé készítése), 
helyi termelők termékeinek (sajt, paprika, 
szőlő) fogyasztásával.

A gyermekeket ismervén tudjuk, hogy 
többször részesítik előnyben az üdítőket, 
mint a tiszta vizet. Az óvodában ünnepek, 
jeles napok (születésnap, karácsony, 
anyák napja, Márton-nap) alkalmával 
felkerülnek az asztalra az üdítőitalok, 
melyeket különféle tartósítószerekkel és 
adalékanyagokkal látnak el. Több gyer-
meknél a szülők már jelezték, hogy nem 
ihat belőle az allergiát okozó összetevők 
miatt.

Ennek a megoldására láttunk esé-
lyt, amikor szülői kezdeményezésre, 
tartósítószer-mentes italok készítésére 
szánta el magát csoportunk. Az üdítőkhöz 
az éppen szezonális gyümölcsöket (alma, 
körte) és sütőtököt használtunk fel. 
Készítése közben számtalan fejlesztési 
lehetőség adódott a gyermekek körében. 
Matematikai tartalmú tapasztalatokat 
szerezhettek (halmazképzés a gyümölc-

sök szétválogatásával, darabszámlálás, 
nagyság és mennyiség szerinti összeha-
sonlítással), a darabolással fejlődött szem-
kéz koordinációjuk. Munkavégzés közben 
visszaemlékezhetnek a gyümölcsökről 
tanult mondókákra, dalokra, versekre.

A gyümölcsöket feldarabolás és rövid 
főzés után botmixerrel pépesítettük és 
hígítottuk. A tartósítás egy speciális 
befőző automatával történt, mely segít-
ségével elkerülhettük a tartósítószerek 
használatát. Az eredmény: több hónapra 
elegendő, egészséges és finom üdítőital, 
amit örömmel és jóízűen fogyasztan-

ak a gyerekek, annak tudatával, hogy 
elkészítésében jelentős szerepük volt.

További céljaink között szerepel, 
egy óvodai befőző automata beszerzése, 
amivel a többi csoportnak is lehetősége 
lenne ezt az eljárást kipróbálni.

Köszönjük az ötletet és a meg-
valósításban való közreműködést Csernák 
Zsoltnak és feleségének Brigittának, 
valamint a Csiga csoportos szülőknek, 
akik segítettek a hozzávaló alapanyagok 
előteremtésében.

Gyovainé Konfár Krisztina
óvodapedagógus

Egészséges italokat fogyasztanak az óvodások



- A könyvkultúra, ezen belül a 
könyvtárak támogatását szolgáló 
Márai-program révén az idén már ötö-
dik alkalommal részesül intézményünk 
könyvtámogatásban. A közel 200.000 
Ft értékű támogatásból 91 darab 
dokumentumokot szereztünk be, ame-
lyek már hozzáférhetők az olvasóink 
számára. 

- November 3-án eredményhirde-
téssel zárult az iskoláskorúak számára 
meghirdetett olvasási versenyünk. A 
fődíjat, a tortát, Kása Eszter 5. osztá-
lyos tanuló nyerte meg hibátlan meg-
fejtésével, de valamennyi résztvevő 
kapott ajándékot. Támogatóink voltak: 
ifj. Fonyó Béláné (Fonyó bolt), Katona 
József Könyvtár (Kecskemét).

- November 5-én családias hangula-
tú író-olvasó találkozón látta vendégül a 
könyvtár Duláné Zsíros Zsanett írónőt. 
A Jeanette Chere néven publikáló írónő 
beszélt az íróvá válásának folyamatáról. 
az olvasás szerepéről az életünkben, és 
bemutatta A remény szerelmesei és A 
sivatag ura című romantikus regénye-
it. Az előbbi regényből egy példányt a 
könyvtár ajándékba kapott, amit a mű-

faj szerelmesei hamarosan megtalálhat-
nak a polcunkon. 

Legújabb könyvbeszerzéseink
Jeffrey Archer: Tolvajbecsület, 

David Baldacci: A nulladik nap, Nicolas 
Barreau: Álmaim asszonya, Bartos Eri-
ka: Bogyó és Babóca rokonai, Gary 
Chapman: A jól működő család 5 jel-

lemzője, Hercsel Adél: Magyar szere-
tők, A magyar helyesírás szabályai (12. 
kiadás), Colleen McCullogh: Hiányzó 
holttestek, Nagy Lajos, Cs. –Császi Il-
dikó, N.: Magyar nyelvjárások, Oravecz 
Nóra: Összekötve, Matti Rönkä: Határ-
járó (skandináv krimi), Rachel Renée 
Russel: Egy zizi naplója 3., Edward B. 
Schiffer: Hogyan szeress? Geronimo 
Stilton: Rémálom a múzeumban.
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Tájékoztató a Gondozási Központban 
nyújtott szolgáltatásról

Könyvtári hírek

FELHÍVÁS
Tűzzománc ékszerké-
szítő tanfolyamra várja 
a jelentkezőket Feketéné Papp Éva 
keramikus. A foglalkozások idő-
pontja minden héten, szombaton, 
15:30 órától a Művelődési házban. 
Jelentkezni lehet: 06/30-957-3594 
vagy 06/70-365-3357 tel.számon.

FELHÍVÁS
Megalakult az Alkotó Kéz Klub. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki 
heti egy alkalommal, csütörtökön 
15:30 órától szeretne hasonló kre-
atív társaságban eltölteni néhány 
órát: ötleteket gyűjteni, mintákat 
cserélni, új technikákat tanulni, cso-
portosan kiállításokon részt venni, 
kiállítani vagy csak szemlélődni.
Jelentkezni lehet: 06/30-957-3594 
vagy 06/70-365-3357 tel.számon

Intézmény a következő alapszolgál-
tatást is nyújtja elsősorban azoknak az 
idős személyeknek, akik otthonukban 
önmagukat teljes mértékben nem képe-
sek ellátni és nincs aki rólunk gondos-
kodjon. Ennek az ellátásnak a neve házi 
segítségnyújtás.

Házi segítségnyújtás keretében az 
intézmény szakgondozója segítséget 
nyújt az önálló életvitel fenntartásában: 
- Alapvető ápolási, gondozási feladato-

kat végez. Személyi és - lakókörnyezeti 
higiénés körülményeinek megtartá-
sában közreműködik. Ügyeinek inté-
zésében segít (bevásárlás, gyógyszer 
felíratás és kiváltás, hivatalos ügyeinek 
intézése).

A szolgáltatással kapcsolatban bő-
vebb felvilágosítás kérhető a Gondo-
zási Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 
71. szám alatt, telefonon: 76/ 424 – 055 
számon.

Köszönet a szüreti mulatságért
Az ősz a szüreti mulatságok és fel-

vonulások ideje. Így intézményünkben 
is megrendezésre került bográcsozás 
keretében a „szüreti mulatság”. Ezen 
alkalomból a Bársony Lovasudvar 
felajánlásának, Bársony Anett és se-

gítőinek köszönhetően a Gondozási 
Központ lakói lovaskocsikázásáson 
vehettek részt Tiszaalpár utcáin, nagy 
örömet okozva ezzel az időseknek, 
melyet ezúton is szeretnénk megkö-
szönni.



8. oldal                                                      2015. november   

Adventi mézeskalács díszítés
2015. november 27-én 15.00 órától

Maszlag Tiborné mézeskalács-készítő és oktató foglalkozást tart felnőttek részéra.
Helyszín: Bokrosi Általános Iskola szabadidős helyisége.

A foglalkozás költsége: 2000 Ft
(mely tartalmazza az elkészített mézeskalácsokat).

Részvétel: Előzetes bejelentkezéssel: 30/501-7257.

Tartós élelmiszereket, ruhákat gyűjt a karitászcsoport
Július végén Szólya Zoltánné Éva kí-

séretében 10 tiszaalpári általános iskolás 
fiú és lány nyaralhatott a Balaton mellett 
a Katolikus Karitász által szervezett Er-
zsébet-táborban. Önmagáért beszél az, 
amit egyikük mondott az odautazás során: 
„Évike néni, tessék elképzelni, én vagyok 
az első a családban, aki nyaralni megy!” 
Köszönjük a Bencés nővéreknek, hogy se-
gítettek elvinni a gyerekeket Kecskemétre, 
ahonnan busszal utaztak tovább, és hogy a 
hazaszállításban is ugyanígy részt vettek.

A balatoni nyaralás során olyan össze-
tartó kis csapat alakult, hogy mindenképp 
érdemesnek tartottuk, hogy lehetőséget 
kapjanak a rendszeres találkozásra, sőt a 
csapat bővülésére. Ezért az ősz folyamán 
több alkalommal tartottunk számukra 
szombat délutáni találkozókat székhelyün-
kön, a Munkácsi utcai KaritászPontban. 
Az október 3-i szalonnasütés különösen 
jól sikerült!

Az őszi szünetben, október 28-án kéz-

műves délutánt rendeztünk gyerekeknek a 
művelődési házban. Falevelekből üdvözlő-
lapot, zokniból hóembert, a természet őszi 
kincseiből ajtódíszt, dióhéjból pólyásbabát 
készítettünk 25 gyerek társaságában. Jól 
éreztük magunkat. Köszönjük az önkor-
mányzatnak és a polgármester úrnak, ami-
ért rendezvényeinknek díjmentesen helyet 
biztosítanak a művelődési házban.

November második felétől tartós élel-
miszereket gyűjtünk templomainkban. A 
bejárat mellett kihelyezett papírdobozok-
ban helyezhetik el adományaikat: cukrot, 
lisztet, rizst, olajat, tésztát és egyéb hosszú 
lejáratú élelmiszereket. Ezeket a téli idő-
szakban szeretnénk szétosztani a rászoru-
ló családok között. Tavaly télen Önöknek 
köszönhetően mindig tudtunk valamit adni 
azoknak, akik hozzánk fordultak segítsé-
gért.

A hónap végén kezdetét veszi a kará-
csonyi ünnepkör. Minden adventi vasár-
napot megelőző szombat este 18 órakor 

közös gyertyagyújtást tartunk a szökőkút-
nál felállítandó adventi koszorúnál. Rövid 
műsorral igyekszünk adventi hangulatot 
teremteni a várakozás heteiben. Advent 
első hétvégéjén, november 28-án szomba-
ton este a gitáros lányok műsorát hallgat-
hatjuk meg. Szeretettel várunk mindenkit!

A Munkácsi utcai KaritászPontban 
továbbra is minden hónap 1. és 3. szom-
batján 9-10 óra között várjuk azokat, akik 
az adományba kapott ruhákból, cipőkből 
szeretnének maguknak és családtagjaik-
nak válogatni. Adományokat ugyanezeken 
a napokon 10-11 óra között veszünk át, 
vagy a 30/475-9655 telefonszámon előre 
egyeztetett időpontban.

Isten áldjon meg mindenkit, aki ruha-
neművel, bútorral, élelmiszerrel, pénzzel 
vagy bármilyen módon rajtunk keresztül 
segítette a településünkön élő, kevésbé 
szerencsés körülmények közé született 
embertársainkat!
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Weboldal: www.szamitastechnika.890m.com 

E-mail: gyori.tamas10@gmail.com 

Név: Győri Tamás 

Telefon: 06-30-205-2441      Elérhetőség: 0-24 órában 

Szolgáltatások: 
- Számítógép javítása hibakeresés, karbantartás 
- Hálózat kiépítés (kis és nagyhálózatok) 
- Egyedi számítógép konfigurációk összeállítása vevő igényeinek megfelelően 
- Rendszerszervezési, - karbantartási és hardver szaktanácsadás 
- Adatmentés, digitalizálás, cd-dvd írása, reklámfilm és különféle reklám anyagok készítése 
- Honlapkészítés, arculat tervezés 
- Domain regisztráció, webtárhely szolgáltatás 
- Adatfeldolgozási szolgáltatás 
- Informatikai oktatás felnőttek számára (kezdő és haladó szint) 

Az informatika teljes területén rendelkezésre állunk! 
 

 

 

Számítógép Szerviz 
 

Felhívás 
Az Univer Product Zrt. Magyaror-
szág egyik meghatározó élelmiszeripari vállalkozása 
Kecskemét vonzáskörzetéhez tartozó települések lakói 
számára hosszútávú munkalehetőséget kínál az alábbi 
munkakörökbe: 
- Élelmiszeripari gyakorlattal rendelkező szakmunkás 
- Sütőipari szakmunkás 
- Betanított munkás 
- Műszerész 
- Géplakatos /Karbantartó 
- Villanyszerelő 
- Szezonális jelleggel targoncavezető 

A betöltendő munkakörökről részletes felvilágosítás 
kérhető Rádi Máriától munkanapokon 08.00-16.00 
óráig az alábbi telefonszámon: 30 / 225 76 77 

Várjuk továbbá tájékoztatónkon:
Időpont: 2015. november 24. (kedd) 16.00 óra
Helye: Árpád Művelődési Ház, Tiszaalpár, Dózsa Gy. 
u. 2.

Könyvelés reális áron
Egyéni és társas vállalkozások,

mezőgazdasági őstermelők könyvelését,
teljes körű ügyintézését vállalom.

Magánszemélyek SZJA bevallását is
elkészítem.

A vállalkozás gazdasági helyzetéről,
fizetési kötelezettségeiről igény szerinti

tájékoztatást adok.

20 éves szakmai tapasztalat
MEGBÍZHATÓSÁG

PONTOSSÁG
TELJES DISZKRÉCIÓ

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

Tiszaalpár, Esze T. u. 31.
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Alkalmi, divatos és hagyományos frizurák, 
kontykészítés, dauer, festés, melírozás, fonás, 

hosszabbítás. 
Tel: 06-20/522-66-30 


Teljes körű bőrápolás minden 
korosztálynak,fiatalító-,tisztító kezelések, 

A.H.A.-kúra,nappali és alkalmi 
sminkkészítés,gyantázás. 

AKCIÓ!
Teljes körű arcápoláshoz AJÁNdÉK 10 

perc szoli!!! 


Cellulit kezelő-,hát-,teljes test-
,arcmasszázs,mézes-cukros testradírozás. 

ÚJdONSÁG: 
Kollagén indukciós kezelés! 

Tel.:06-30/495-77-17 
Ű

Japán manikűr,műköröm készítés,gél lakk 
AKCIÓ! 

A 3. műkörömépítés vagy töltés fél 
áron,melyet ajándékutalványként is 

megvásárolhat szeretteinek! 
Hozd magaddal Anyukádat,barátnődet és 

mindketten 15% kedvezményben 
részesültök! 

Tel.:06-70/371-03-58 


Biztonságos barnulás, D-vitamintermelés, téli 
depresszió ellen. 

AKCIÓ! 
Bérlet mellé AJÁNdÉK szemöldök 

formázás! 


Egészség fenntartása, test és a lélek 
relaxálása,immunrendszer erősítés. 

ÓRIÁSI SZAuNAKEdVEZMÉNY! 
Vásároljatok ketten bérletet és 25% 

kedvezményben részesültök  
+ AJÁNdÉK 2 alkalom szauna!!! 


Természetes napsugárzást sugárzó hő
felgyorsítja az oxigéncserét,javítja a 
vérkeringést,erőteljes méregtelenítés.  

Tel: 06-20/430 86 08 

Szeretettel várjuk a szépülni és pihenni  
vágyó régi és új vendégeinket! 






AJÁNDÉKOZZON 

EGÉSZSÉGET, 
SZÉPSÉGET 

SZERETTEINEK! 
SZALONUNKBAN 

KÜLÖNBÖZŐ 
AJÁNDÉKUTALVÁNY 

KAPHATÓ! 
dECEMBER 20-IG EGYES 

BÉRLETEKRE 20-30% 
KEdVEZMÉNY!!! 
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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

Z-G FAKER KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA
* Akác
* Bükk
* Tölgy
* Gyertyán
* Lignit barna szén

Érd.: 06/20/912-1009
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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

* Házat vásárolnék Alpáron  1.200. 000 - 1. 500. 000 Ft ér-
tékben.  Érdeklődni az esti órákban a következő telefonszámon: 
06-70 /571-8515. 

* Családi ház eladó. Központi fűtéses, 3 szobás, fürdőszo-
bás. Irányár: 5.900.000 Ft. Tiszaalpár, Csokonai u. 68. Tel.: 
06/70/554-2297.

* Cégünk számlaképesen vállal esztergályos, marós és laka-
tosipari munkákat, egyedi igények kielégítésével, rövid határ-
idővel, kis, közép, nagy szériában is. Tel.: 06-70-670-5571.

* Nagyméretű új babzsákfotelek eladók. Karácsonyi aján-
déknak különösen kiváló, gyereknek, felnőttnek. Érdeklődni: 
20/390-2918.

* Eladó 4 db 175/70 R14 Barum Polaris 2 téli gumi kb. 10000 
km-t futott, profilmélység 6,5 mm (80 %-os), DOT: 1910. 
Irányár: 36.000,-Ft

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Molnár Zoltán és Gombár 
Evelin, Baranyi Zoltán és Kállai Vivien, Németh Zsolt és 
Győző Tilla, Patai Csaba és Szatmári Mariann
Akiket nagyon vártunk: Kovács Zoé Amira (anyja neve: 
György Gyöngyi), Csernák Csanád (Medek Brigitta), 
Somodi Attila (Somodi Andrea), Rigó-Sinkó Zselyke 
(Sinkó Veronika), Keleti Mira (Mohácsi Annamária).

Könyvelő irodába
önállóan dolgozni tudó

mérlegképes könyvelőt
keresek.  

Jelentkezni: 
konyveles2138@gmail.com

fényképes önéletrajzzal


