
Az év legszebb ünnepéhez közeledve 
egyre hangsúlyosabban éljük meg a 
szeretet, az összetartozás, a segítőkész 
emberi kapcsolatok jelentőségét. Számba 
vesszük az eltelt évünk eseményeit, 
főként annak szívmelengető, kedves 
momentumait. 

A Mikulás-napot megelőző örömte-
li várakozásra feltette a koronát az 
óvoda szülői közössége által szervezett 

jótékonysági bál eseménye, amelyen – 
nagy örömünkre – sok kis óvodásunk is 
részt vett velünk. A rendezvényt megelőző 
lázas készülődés megérte a fáradságot, 
mert a külsőségeiben is színvonalas 
bálterem egy jól szervezett, családias 
és vidám hangulatú bál helyszínéül 
szolgált, ahol kicsi és nagy egyaránt 
remekül érezte magát. Az esténk sik-
erének másik – legalább ennyire fontos 

– kulcsa az a sok-sok önzetlen segít-
ség, amelyet támogatóinktól kaptunk. A 
köszönet duplán megilleti őket, hiszen 
egész évünk folyamán ott állnak mögöt-
tünk – látva vagy láthatatlanul – de 
mindig, minden lehetséges eszközükkel 
segítenek bennünket kitűzött céljaink 
megvalósításában.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Jótékonysági bál az óvoda javára
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Megszüntették Győri István bizott-
sági tagságát

A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságnak összesen 8 tagja volt. A 
polgármesteren és alpolgármesteren
kívül valamennyi képviselő érintett 
volt benne, valamint egy külsős tag, 
Kiss Lajos. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy Győri István önkor-
mányzati képviselő pénzügyi és gaz-
dasági bizottsági tagságát megszünte-
ti. A törvény értelmében a bizottság 
elnökének és tagjainak megbízatása a 
képviselő-testület által történő meg-
választással jön létre, a képviselő-
testület megbízatásának időtartamára. 
A bizottság elnökét és – az elnökkel
együtt számított – tagjainak több mint 
a felét az önkormányzati képviselők 
közül kell választani. Nem lehet a 
bizottság elnöke vagy tagja a polgár-
mester. A képviselő-testület a bizott-
ság személyi összetételét, létszámát
a polgármester előterjesztésére bár-
mikor megváltoztathatja, a kötelező-
en létrehozandó bizottság kivételé-
vel a bizottságot megszüntetheti. Dr. 
Vancsura István azzal a javaslattal 
élt, hogy Győri István bizottsági tag-
ságát szüntesse meg a képviselő-tes-
tület. Ehhez az SZMSZ-t is módo-
sítani kellett, még pedig úgy, hogy 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagjainak számát 7 főben határozzák 
meg. Indoklásként az előterjesztés-
ben az szerepelt, hogy a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság ülésein az utób-
bi időben szinte minden alkalommal 
felmerült az igény arra vonatkozóan, 
hogy a bizottság összetétele megvál-
tozzon Győri István bizottsági tagsá-
gának megszüntetésével. A képvise-
lő-testület elfogadta a polgármester 
előterjesztését.

Társulásban marad a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgálat

Korábbi testületi ülésen már szó 
volt arról, hogy jogszabály módosítás 
alapján 2016. január 1-jétől a család-
segítés csak gyermekjóléti szolgálta-
tással integráltan – egy szervezeti és 
szakmai egységben – működhet: tele-
pülési szinten a család- és gyermek-
jóléti szolgálat, járási szinten a csa-
lád- és gyermekjóléti központ kere-
tében. Mindkét szolgáltatás továbbra 
is önkormányzati feladat marad. A 
családsegítés tekintetében módosul a 
feladat-ellátási kötelezettség szabá-
lya. A családsegítés biztosítása már 
nem lakosságszámhoz kötött, hanem 
minden esetben biztosítania kell az 
önkormányzatnak, ha polgármeste-
ri hivatalt működtet vagy a közös 
önkormányzati hivatal székhelye a 
településen van. A családsegítés kere-
tében végzett tevékenységek ponto-
sításra kerülnek. Az integráltan lét-
rejövő szolgáltatás település szinten 
elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az 
ellátandó terület nagysága (járás/tele-

pülés) szerint differenciált szolgálta-
tási tartalommal. Az új feladatmeg-
osztás a következők szerint alakul. 
Az önkormányzatok feladatkörében
marad a lakóhely szintű minimum-
szolgáltatások, általános segítő fel-
adatok biztosítása. A hatósági fel-
adatokhoz kapcsolódó, gyermekek 
védelmére irányuló tevékenységek, 
valamint a speciális szolgáltatások 
biztosítása a járásszékhelyek települé-
si önkormányzataihoz kerül. A járás-
székhely településen működő szolgál-
tató illetékességi területe a hatósági 
feladatokhoz kapcsolódó szolgálta-
tások, valamint a speciális szolgál-
tatások vonatkozásában kiterjed a 
járást alkotó települések lakosságára.
Továbbra is lehetséges a más telepü-
lési önkormányzattal kötött ellátási
szerződés vagy társulás útján történő 
feladatellátás. A szakmai változások
mellett a finanszírozási feltételek is 
változni fognak 2016-tól. A társulás
települései 2015-ben az állami nor-
matívából gazdálkodtak, nem kellett
egyik tagtelepülésnek sem saját bevé-
teleiből befizetnie a társulás részére 
ezekre a feladatokra. A társulásban
részt vevő települések polgármeste-
rei a társulás további működtetése 
mellett szavaztak. A képviselő-testü-
let is úgy döntött, hogy a családse-
gítés és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat továbbra is a Szociális
és Gyermekjóléti Önkormányzati 
Társulás keretében látja el.

A testületi ülésről jelentjük

Tájékoztató a Gondozási Központban 
nyújtott szolgáltatásról

Az intézmény a következő alap-
szolgáltatást is nyújtja elsősorban 
azoknak az idős személyeknek, akik 
otthonukban önmagukat teljes mérték-
ben nem képesek ellátni és nincs aki 
rólunk gondoskodjon. Ennek az ellátá-
snak a neve házi segítségnyújtás.

Házi segítségnyújtás keretében 
az intézmény szakgondozója segít-
séget nyújt az önálló életvitel fen-
ntartásában: - Alapvető ápolási, gon-

dozási feladatokat végez. Személyi 
és - lakókörnyezeti higiénés 
körülményeinek megtartásában 
közreműködik. Ügyeinek intézésében 
segít (bevásárlás, gyógyszer felíratás és 
kiváltás, hivatalos ügyeinek intézése).

A szolgáltatással kapcsolat-
ban bővebb felvilágosítás kérhető a 
Gondozási Központ, Tiszaalpár, Dózsa 
Gy. u. 71. szám alatt, telefonon: 76/ 
424 – 055 számon.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani id. Popper 
József felajánlásáért, aki 
ebben az évben is több al-
kalommal ellátta gyümölcs-
csel a Gondozási Központ 
lakóit.
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Tisztelt Olvasó!
Utoljára tartja a kezében azt a 

Hírmondót, amit én szerkesztettem. 
December 31-el lejár a szerződésem, 
átadom a helyem másnak.

Két turnusban közel tíz évig szer-
kesztettem az újságot. Ez alatt az idő 
alatt nagyon sok helyi emberrel meg-
ismerkedtem, volt,  akivel barátságot 
is kötöttem, és természetesen olyan is 
volt, akiben csalódtam. El kell mon-
danom – volt olyan időszak – ami-
kor kifejezetten élveztem azt, hogy a 
tiszaalpári emberek között lehettem. 
Sokat segítettek nekem abban, hogy 
mi kerüljön bele az újságba. Óhajukat, 
kérésüket megpróbáltam teljesíteni, és 
ők hálásak voltak ezért. Aztán voltak 
olyanok is, akik nem tudták elfogadni
a munkámat és rossz szemmel nézték 
azt, hogy nem helybéli szerkeszti a 
helyi újságot. Szerencsére ők voltak 
kevesebben. Ők nem azt nézték, hogy 
milyen az újság tartalma, hogy csak 
helyi emberekről szóló események, cik-
kek vannak benne. Számukra én min-
dig is kívülálló maradtam. Aztán voltak 

olyanok is, akik bepereltek, de nem 
jártak eredménnyel, hiszen nem nekik 
adtak igazat. Persze ezek az idő táv-
latában csak apró eseménynek tűnnek, 
de akkor bizony elgondolkodtam azon, 
hogy szükségem van-e nekem erre. A 
szakma szeretete, a tiszaalpári embe-
rek többségéhez fűződő jó kapcsolata-
im arra ösztönöztek, hogy folytassam
tovább a munkát. 

Mindig az olvasó dönti el azt, hogy 
milyen is egy újság, mégpedig azzal,
hogy megveszi. Ha jó, akkor az elkö-
vetkezendő számra is igényt tart, ha 
olyat lát benne, ami neki nem tetszik, 
akkor nem vásárolja meg. Az elmúlt 
évek eladott lapszámai azt bizonyítják, 
hogy talán nem csináltam olyan rosz-
szul az újságot. Persze ez Önöknek is 
köszönhető, mert rengeteget segítettek. 
Nem akarok most neveket emlegetni,
mert nagyon sokan lennének, de úgy 
gondolom, hogy akik segítettek, azok 
tudják, hogy róluk van szó. Ezúttal is 
köszönöm nekik.

Amióta az elmúlt számban megír-

tam, hogy 2016-tól már nem én készí-
tem a Hírmondót, sokan megszólí-
tottak, hogy ugye azért átjárok majd 
Alpárra. A válaszom az volt és most is 
az, hogy természetesen. Bár már febru-
árban elérem a nyugdíjkorhatárt, nem 
kívánok még visszavonulni. Amennyire 
igényt tart a Petőfi Népe a munkámra, 
továbbra is tudósítani fogok a fonto-
sabb helyi eseményekről. Az lcafe.hu 
internetes újságot pedig továbbra is 
folytatni fogom, ahova képgalériával
ellátott cikkek kerülhettek és kerül-
hetnek fel ezután is. Nem szakadok el
tehát a településtől, és ha hívnak, akkor 
ott leszek az eseményeken.

Az utódomnak pedig jó munkát 
kívánok. Kívánom azt, hogy legalább
olyan hosszú időt töltsön el szerkesz-
tőként a Hírmondónál, mint amilyen 
hosszú időt én eltöltöttem.

Minden tiszaalpári lakosnak áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag új esztendőt kívánok!

Szentirmay Tamás

Megakadályozták a fácánok repülését
Kürtszóval kezdődött és azzal 

is fejeződött be a fácán vadászat 
Tiszaalpáron. A közte eltelt néhány óra 
alatt harminckilenc kakas repülését
akadályozták meg a vadászok.

Tizenöt vadász, négy hajtó és 

nyolc kutya vett részt a vadászatban. 
Mielőtt elindultak volna a puskás 
emberek megszólalt a vadászkürt, 
ami után Kőrös Lajos vadászmester 
ismertette társaival, hogy ezúttal csak 
fácánra lehet lőni. Természetesen 

ez a kötelezettség a dúvadakra nem 
vonatkozott. Ezúttal azokat a bokros, 
cserjés részeket keresték fel, ahol azt 
remélték, hogy lesz fácán. Az egyik 
hajtásban kevesebb, míg a másik-
ban több fácánkakas esett. Nagy 
segítséget nyújtottak a kutyák, akik 
egy-két alkalommal összekaptak, de 
kihajtották a sűrű bokorból a madar-
akat. Nélkülük nem lett volna olyan
jó a teríték. A legszebb lövés dr. 
Dósa Bélától származott, aki nagyon 
magasról tudta puskavégre kapni a 
kakast. Teljesítményért Kőrös Lajos 
meg is dicsérte. A vadászok három 
rókát is láttak, de közülük csak egyet 
tudtak lelőni, a másik kettő el tudott 
menekülni. Három szajkó viszont 
sörét által vesztette életét.

A hagyományoknak megfelelően 
a terítéknél is megszólalt a vadász-
kürt, majd a vadászmester értékelte
a napot és csak utána osztották ki a 
kakasokat.



4. oldal                                                         2015. december

Jótékonysági bál sok vendéggel
Ezúttal is nagy érdeklődés kísérte 

az általános iskola jótékonysági bál-
ját, amit a hagyományokhoz híven a 
tornateremben rendeztek meg. A szü-
lői munkaközösség mindig a Márton 
napjához közeli hétvégén szervezi 
meg a táncos mulatságot. 

A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel nem csak a tornateremben, de 
galérián is megterítettek. A megje-
lenteket Győri Istvánné köszöntötte. 
Az igazgató beszédében reményét 
fejezte ki, hogy senki sem fog csa-
lódni a bálban és kellemesen fognak 
szórakozni. Amint azt elmondta, az 
SZMK segítségével a nyáron négy 
tantermet sikerült felújítani. Ezt a sort 
tovább szeretnék bővíteni. A mosta-
ni bevételből korszerű, a tanuláshoz 
szükséges eszközöket szeretnének 
vásárolni. A táncos mulatság sike-
réhez nagyon sokan hozzájárultak, 
akiknek köszönetét fejezte ki Győri 
Istvánné. Dr. Csernus Tibor a Pejtsik 
Alapítvány kuratóriumának az elnöke 
arról beszélt, hogy adományjegyeket 
szeretnének értékesíteni, mellyel az 
alapítvány bevételeit szeretnék növel-
ni. Arra buzdított mindenkit, hogy 
éljenek ezzel a lehetőséggel. 

Az iskola diákjai hetek óta készül-

tek arra, hogy színvonalas műsorral 
örvendeztessék meg a bál résztvevőit. 
Először a nyolcadik osztályos tanu-
lók angolkeringőt mutattak be, majd 
pedig az Alapfokú Művészeti Iskola 
néptáncos növendékei szórakoztatták 
a bál résztvevőit. A sort a nem rég óta 
táncolók kezdték, majd az ifjúsági és 
felnőtt táncosok produkciója ragadtat-
ta tapsra a jelenlévőket. Nem maradt 
el a hagyományos bécsi keringő sem, 
amit az iskola végzősdiákjai mutattak 
be, nagy sikerrel. A táncot Bondár 

Enikő tanár tanította be.
A műsor után szolgálták fel a 

marhapörkölt vacsorát, amit Kecső 
Ferenc, Kecső Róbert, Papp József 
és Szatmári András készített. Nyolc 
bográcsban kétszáz kiló húst, negy-
ven kiló gombát főztek meg. A jó 
hangulatról az Abonyi zenekar gon-
doskodott. Az esten értékes tombo-
latárgyakat sorsoltak ki. A hajnalig 
tartó mulatságon mindenki jól érezte 
magát.

Jótékonysági bál az óvoda javára
(Folytatás az első oldalról)

Név szerint: Gabi Divat, Kínai bolt, 
Baranyi Pékség, Zöldségbolt Farkas 
Csaba, Coop ABC, Mini Diszkont, 
Díva Szépségszalon, Czinege 
Manufaktúra, Detti Virágüzlet, Juhász 
Imréné Vegyesbolt, Papírbolt, Széplak 
Körömszalon-szolárium, Sóvarázs 
Kiskunfélegyháza, Zöldségbolt Hódi 
Krisztina, Árpád Fejedelem Általános 
Iskola SZMK, Nerina Szépségszalon, 
a Tiszatáj Vendéglő (a Kecső család), 
akiknek a vacsorát (a remek töltött 
káposztát), valamint Hegyi Sándorné, 
akinek a finom sütemények elkészí-
tését köszönhetjük. További adakozó-
ink: Bánkúti Natália, Csernák Zsolt, 
Bartókné Varga Edina és Bartók László, 

Dósa Krisztina, Benkóné Barcsa Nóra, 
dr. Vancsura István, dr. Vancsura 
Zoltán, Kallai Zoltánné, Feketéné 
Bagi Tünde, Rácz-Tóth Ildikó, Fekete 
Gabriella (aki egész éjjel a büfét fel-
ügyelte), Kerekes András, dr. Taricska 
Tibor és családja, akiknek szerve-
zési munkálataik mellett a tombola 
fődíjának felajánlását is köszönhet-
jük, és végül – de nem utolsó sorban 
– a Mikulás, akinek hálásak vagyunk, 
hogy meglátogatta az Ő tiszteletére 
és ünnepére szervezett bált, és hogy 
ajándékaival megörvendeztette gyer-
mekeinket. Köszönjük minden ked-
ves vendégünknek, hogy elfogadta a 
meghívást és velünk töltötte ezt a szép 
estét. Az ovis szülőknek, akik a szerve-

zésben segédkeztek, felajánlásokat tet-
tek, és azoknak is, akik gyermekeiket 
eljuttatták színpadi fellépésükre. Süni 
csoportos óvodásainknak pedig a ked-
ves, vidám színpadi műsort. Legfőként 
Zsótér Andreának, az óvoda szülői 
közössége elnökének tartozunk köszö-
nettel, aki legtöbbet tett a rendezvény 
sikeréért. Böjte Csaba szavait idézve 
kívánunk minden kedves segítőnknek 
békés, áldott karácsonyt és sikerekben 
bővelkedő, boldog új évet:

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi 
jó ember van, az kezdjen el valami jót 
tenni, és meglátja, milyen sokan oda-
állnak mellé...”

Kiss Mária

óvodavezető
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Nincsen olyan kisgyerek, aki ne 
várná a Mikulást. A Tündérrózsa 
óvodába december 5-én pénteken 
délelőtt érkezett meg a nagyszakállú.

Minden csoportban énekszó-
val várták a gyerekek, hogy minél
korábban érkezzen meg hozzájuk a 
Télapó. Jött is, és csöngettyűjével 
jelezte, hogy már közel van. A kíván-
csi tekintetek az ajtóra szegeződ-
tek, hogy mikor toppan be a várva 
várt Mikulás. Az óvó nénik leültették
egy székre, hogy megfáradt teste 
kicsit megpihenjen, és ki tudja osz-
tani a csomagokat. Előtte azonban 

még verseltek, énekeltek is a gye-
rekek, sőt azt is megmutatták, hogy 
milyen rajzokat készítettek. Akadt 
olyan csoport, ahol valamennyi gye-
rekről mondott néhány szót. Szinte 
minden óvodás bátran viselkedett. 
Nem féltek a hosszú fehér szakálltól, 
a piros köntöstől és piros fejfedő-
től. Néhányan oda is bújtak hozzá, 
hogy megsimogassa őket. A Télapó 
azonban nem tudott sok időt eltölteni 
egy-egy csoportban, mert máshol is 
várták. A gyerekek integetve köszön-
tek el tőle.

Csöngettyűvel érkezett a Mikulás EGYHÁZI SOROK
Keresztelési időpontok:
Alpári templomban dec. 12-én szomba-
ton 10:00
Újfalui templomban dec. 19-én szomba-
ton 10:00.
-   Ünnepi szentmiserend:
  Zárda Alpár   Újfalu
Dec.24./Szenteste
  21:00 18:00    24:00
Dec. 25.  9:00 11:00    16:00
Dec. 26.  9:00 11:00    16:00
Dec.27./
Szentcsalád 9:00 11:00    16:00
Dec.31./ Hálaadás
  18:00 16:00    11:00
Jan.1. / Újév 9:00 11:00    16:00

-  December 24-én Szenteste a hitta-
nos diákok misztériumjátékot adnak elő 
Alpáron és Újfalun a szentmise kereté-
ben.
-  Jövő évre (2016)  szentmise szándékok 
írathatók december 8-tól a plébániákon 
irodai időben.

TISZTELT TISZAALPÁRI LAKOSOK!
2016. január 1-től a Családsegítést és a Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását összevonják, ezután „Család- és gyermek-
jóléti szolgálat”-ként, 1 családgondozóval működő szolgáltatás marad a településen.
A zavartalan és hatékony munkavégzés miatt a következő ügyfélfogadás kerül kialakításra.

  Hétfő    Kedd   Szerda   Csütörtök   Péntek
   délelőtt  Gyermekj ólét   Gyermekj ólét  Nincs   CSALÁDSEGÍTÉS  Gyermekjólét
  8.00-10.00   10.00-12.00  ügyfélfogadás  8.00-12.00   8.00-12.00

   délután  CSALÁDSEGÍTÉS  Gyermekjólét  Nincs   Gyermekjólét   Nincs
  14.00-16.00   13.00-15.00  ügyfélfogadás  14.00-16.00   ügyfélfogadás

Természetesen krízis helyzetben lévő ügyekben haladéktalanul kereshetik a szociális segítő szakembert.
A gyermekjóléti alap feladatok Ugyanúgy tesznek ellátva, mint korábban.
A Család- és gyermekjóléti szolgálat továbbra is a megszokott helyén Művelődési Házban működik. A családsegítést igény-
lő ügyfeleket a földszint 1. szobában, a gyermekjóléti szolgálat ügyfeleit pedig az emelet 3. szobában várjuk továbbra is.
(A változás jogát fenntartjuk!)
Köszönöm megértésüket: Sándor Ernőné-családsegítő (tel: 06-70/442-31-50)

Ajánló a könyvtár
új könyveiből
David Baldacci: Kívánj csodát!
Bosnyák Viktória: A szomorú kacagány
Davide Cali: Az ellenség
Dömötör Sándor: Kedvet virágoztató 
magyar népmesék
Egészséges tisztító ételek
Fábián Janka: Búzavirág
Lee Harper: Menj, állíts őrt!
Magos Judit: Demény – Most én ugatok
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Akár tetszik, akár nem, egy évvel 
ismét öregebbek lettünk. Ez az út, amit 
ti választottatok, kedves tanítványaim, a 
legszebb, a legjobb mindennél.

„A boldogság olyan, mint egy pil-
langó. Ha hajszolod, valahogy mindig 
kicsusszan kezeid közül, de ha béké-
sen leülsz, csendben a válladra szállhat.” 
Ilyen örömöt, boldogságot találtatok ti 
egymás között.

A 46 éve végzett 8. a és 8. b osz-
tály tanulói most először találkoztak így 
együtt. Tar Marika a fő szervező minden 
évben. A kecskeméti Illés-tó Lakópark a 
találkozó helye. Itt a finom és hangulatos 
eszem-iszomról Turucz Magdi (osztály-
társ) és férje, a mindig vidám Illés Gábor 
gondoskodott. Bakos Pista igazi finom 
meggypálinkájával várta iskolatársait, 
ami meg is adta a kellő hangulatot az 
asztalon már csábítóan az éhes szájakra 
váró hidegtálak mellé. Az évenkénti talál-
kozás emlékeztet benneteket arra, hogy 
egymást soha ne felejtsétek el.

Beszélgetve lassan megtudtunk egy-
másról mindent, ami egy év alatt történt. 
A halott osztálytársakért egy-egy gyertya 
égett, és néma felállással emlékeztünk 
rájuk.

Ebéd előtt egy nagy sétát tettünk az 
Illés birtokon, gyönyörködve az őszi táj 
szépségében. Mivel várt bennünket a 
finomságokkal terített asztal, leültünk 

és elfogyasztottunk mindent. A zene is 
megszólalt, és ti, táncos lábú örökifjak, 
roptátok a táncot. Néha én is be-beálltam 
közétek nagy örömmel, kis szüneteket 
tartva. Beszélgettünk a múltról. Mennyire 
igaz, amit Nagy Ágnes a 60 előtt születet-
tekről írt: „Nem volt diszkó, a lemezről 
hallgattuk a zenét. Viszont voltak baráta-
ink, akikkel találkoztunk az utcán, foci-
pályán, vagy becsöngettünk egymáshoz, 
és be is engedtek.” Semmiféle barátság 
nem létezhetett kölcsönös tisztelet nél-
kül. Köszönöm Kiss Antinak a gyönyörű 
virágot.

A találkozóról jutott eszembe:
„Addig vagy boldog, míg van, aki 

szeret,
a bajban megfogja a kezed,
s milyen fontos is neked,
csak akkor tudod meg, ha már nincs 

veled!” 
Kívánom, ti még sokáig fogjátok egy-

más kezét, és ennek az örömnek én is 
részese lehessek!

Jövőre ugyanitt, kedves tanítványa-
im!

Szederkényi Zoltánné Ceni néni

Emlékezés a szép diákévekre

Ott jártunk, ahol a kerítés is kolbász-
ból volt! November 24-én az Árpád 
Fejedelem Nyugdíjas Klub szervezé-
sében autóbuszos kiránduláson vettünk 
részt. A busz a csodálatos, napsütéses 
időben meg sem áll Békéscsabáig.

Megérkezésünkkor az árusok már 
kínálták a jobbnál jobb, szebbnél 
szebb termékeiket. Valódi „kolbász-
hegyek” várták a látogatókat a Csabai 
Kolbászfesztiválon. Egyik ámulatból 
estünk a másikba a hatalmas mennyisé-
gű húsáru láttán. A kézműves termékek 
között láttunk cserépedényeket, méz-
csodákat. Nekem az epres-csokis méz 
ízlett a legjobban. De láttuk, hogy verik 
a vasat a kovácsok, és készítik például a 
gyertyatartót. A hangulat akkor érte el a 
tetőfokát, amikor a sátorban a résztve-
vő mintegy 600 csapat a Sylver zene-

kar talpalávalójára mulatott. Az egész 
sátorban olyan érzés volt, mintha egy 
nagy bohókás család bulizott volna. Én 

most voltam először a fesztiválon, de 
olyan élmény volt, hogy ezt sokáig nem 
fogom elfelejteni.  Jámborné Maja

Kolbászoltunk Békéscsabán
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Harmadik alkalommal rendezték 
meg az általános iskola tornatermében a 
Huligán Kupa Labdarúgó Tornát, amire 
tizenkét csapat nevezett.

A mezőnyt négy három csapatos 
csoportra osztották, akik körmérkőzést 
játszottak egymással. A csoportelsők to-
vábbjutottak, de a vigaszágról is be le-
hetett jutni a negyed döntőbe. A verseny 
alkalmával akadtak szoros eredmények, 
de nagy gólkülönbségű győzelmek is. 

A résztvevő csapatok: Mono-
Pool (Kiskunfélegyháza), ASE Ifi 
(Tiszaalpár U19), Grund 2010 (Kiskun-
félegyháza), 10-20 (Kiskunfélegyhá-
za), Brazilok (Tiszaalpár), Csontdará-
lók (Tiszaalpár), Ördögök (Tiszaalpár), 
Andritz (Tiszakécske), Titánok (Kis-
kunfélegyháza), Laki Ifi (Lakitelek 
U19), Huligánok SBC (Tiszaalpár), 
Matic (Tiszaalpár).

A győzelmet a Mono-Pool csapata 
szerezte meg, második lett a Titánok, 
harmadik a Grund 2010, negyedik pe-
dig a MATIC. A legtöbb gólt Nagy Dá-

vid (Titánok) rúgta, a legjobb kapusnak 
Túri Zsoltot (MATIC), a legjobb játé-
kosnak pedig Dékány Imrét (Grund 
2010) választották.

Huligán Kupa Labdarúgó Torna

Tisztelt 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

AKCIÓS ÁRON ereszcsatornázás, bádogozás,
horgonyzott csatorna szerelése anyagárral 1500,-Ft/fm.

Érdeklődni: 20/923-17-19.
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Megkezdődtek
a földárverések

November 23-án elindult az első 
állami tulajdonú termőföldek gazdák-
nak történő árverezése.

November 23-tól december 14-ig 
van lehetőségük a helyben lakó föld-
műveseknek a maximum 300 hektár 
mértékű állami tulajdonú földterüle-
tek egy részének megvásárlása. A gaz-
dák megelégedésére már le is zajlott
az első földek árverése a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kecskemét, 
Halasi út 34., valamint Halasi út 36. 
számú épületeiben. Az árverési eljá-
rások a lehető legnagyobb nyilvános-
ság mellett kerülnek lebonyolításra.

A december 14-ig értékesítésre 
kerülő területek listája mindenki szá-
mára hozzáférhető. Az értékesítésre 
kerülő földterületek listáját és az ár-
verések részletes szabályait tartalma-
zó hirdetmények a Nemzeti Földalap
honlapján, és a Bács- Kiskun Megyei 
Kormányhivatal honlapjain találha-
tók meg, továbbá kifüggesztés útján 
az NFA megyei kirendeltségeinél, az 
árverés helye szerinti épületben, vala-
mint az értékesítésre kerülő földrész-
let fekvése szerint illetékes (közös) 
önkormányzati hivatalok hivatali he-
lyiségeiben részletesen is megismer-
hetők.

Az árverések regisztrációja no-
vember 23-tól december 14-ig, min-
den árverési napon 8.00 órakor, illet-
ve 13.00 órakor kezdődik az árverési 
hirdetményben rögzítettek szerint. Az 
egyes napokon árverésre kerülő in-
gatlanok pontos adatai az árverési 
hirdetmények mellékleteiben találha-
tóak.

KARÁCSONYFA  ELADÓ
GYÖKERES, VAGY VÁGOTT:
EZÜST FENYŐ; KOLORÁDÓ;

TEL: 06203420268
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Jótékonysági bál sok vendéggel
Ezúttal is nagy érdeklődés kísérte 

az általános iskola jótékonysági bál-
ját, amit a hagyományokhoz híven a 
tornateremben rendeztek meg. A szü-
lői munkaközösség mindig a Márton 
napjához közeli hétvégén szervezi 
meg a táncos mulatságot. 

A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel nem csak a tornateremben, de 
galérián is megterítettek. A megje-
lenteket Győri Istvánné köszöntötte. 
Az igazgató beszédében reményét 
fejezte ki, hogy senki sem fog csa-
lódni a bálban és kellemesen fognak 
szórakozni. Amint azt elmondta, az 
SZMK segítségével a nyáron négy 
tantermet sikerült felújítani. Ezt a sort 
tovább szeretnék bővíteni. A mosta-
ni bevételből korszerű, a tanuláshoz 
szükséges eszközöket szeretnének 
vásárolni. A táncos mulatság sike-
réhez nagyon sokan hozzájárultak, 
akiknek köszönetét fejezte ki Győri 
Istvánné. Dr. Csernus Tibor a Pejtsik 
Alapítvány kuratóriumának az elnöke 
arról beszélt, hogy adományjegyeket 
szeretnének értékesíteni, mellyel az 
alapítvány bevételeit szeretnék növel-
ni. Arra buzdított mindenkit, hogy 
éljenek ezzel a lehetőséggel. 

Az iskola diákjai hetek óta készül-

tek arra, hogy színvonalas műsorral 
örvendeztessék meg a bál résztvevőit. 
Először a nyolcadik osztályos tanu-
lók angolkeringőt mutattak be, majd 
pedig az Alapfokú Művészeti Iskola 
néptáncos növendékei szórakoztatták 
a bál résztvevőit. A sort a nem rég óta 
táncolók kezdték, majd az ifjúsági és 
felnőtt táncosok produkciója ragadtat-
ta tapsra a jelenlévőket. Nem maradt 
el a hagyományos bécsi keringő sem, 
amit az iskola végzősdiákjai mutattak 
be, nagy sikerrel. A táncot Bondár 

Enikő tanár tanította be.
A műsor után szolgálták fel a 

marhapörkölt vacsorát, amit Kecső 
Ferenc, Kecső Róbert, Papp József 
és Szatmári András készített. Nyolc 
bográcsban kétszáz kiló húst, negy-
ven kiló gombát főztek meg. A jó 
hangulatról az Abonyi zenekar gon-
doskodott. Az esten értékes tombo-
latárgyakat sorsoltak ki. A hajnalig 
tartó mulatságon mindenki jól érezte 
magát.

Jótékonysági bál az óvoda javára
(Folytatás az első oldalról)

Név szerint: Gabi Divat, Kínai bolt, 
Baranyi Pékség, Zöldségbolt Farkas 
Csaba, Coop ABC, Mini Diszkont, 
Díva Szépségszalon, Czinege 
Manufaktúra, Detti Virágüzlet, Juhász 
Imréné Vegyesbolt, Papírbolt, Széplak 
Körömszalon-szolárium, Sóvarázs 
Kiskunfélegyháza, Zöldségbolt Hódi 
Krisztina, Árpád Fejedelem Általános 
Iskola SZMK, Nerina Szépségszalon, 
a Tiszatáj Vendéglő (a Kecső család), 
akiknek a vacsorát (a remek töltött 
káposztát), valamint Hegyi Sándorné, 
akinek a finom sütemények elkészí-
tését köszönhetjük. További adakozó-
ink: Bánkúti Natália, Csernák Zsolt, 
Bartókné Varga Edina és Bartók László, 

Dósa Krisztina, Benkóné Barcsa Nóra, 
dr. Vancsura István, dr. Vancsura 
Zoltán, Kallai Zoltánné, Feketéné 
Bagi Tünde, Rácz-Tóth Ildikó, Fekete 
Gabriella (aki egész éjjel a büfét fel-
ügyelte), Kerekes András, dr. Taricska 
Tibor és családja, akiknek szerve-
zési munkálataik mellett a tombola 
fődíjának felajánlását is köszönhet-
jük, és végül – de nem utolsó sorban 
– a Mikulás, akinek hálásak vagyunk, 
hogy meglátogatta az Ő tiszteletére 
és ünnepére szervezett bált, és hogy 
ajándékaival megörvendeztette gyer-
mekeinket. Köszönjük minden ked-
ves vendégünknek, hogy elfogadta a 
meghívást és velünk töltötte ezt a szép 
estét. Az ovis szülőknek, akik a szerve-

zésben segédkeztek, felajánlásokat tet-
tek, és azoknak is, akik gyermekeiket 
eljuttatták színpadi fellépésükre. Süni 
csoportos óvodásainknak pedig a ked-
ves, vidám színpadi műsort. Legfőként 
Zsótér Andreának, az óvoda szülői 
közössége elnökének tartozunk köszö-
nettel, aki legtöbbet tett a rendezvény 
sikeréért. Böjte Csaba szavait idézve 
kívánunk minden kedves segítőnknek 
békés, áldott karácsonyt és sikerekben 
bővelkedő, boldog új évet:

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi 
jó ember van, az kezdjen el valami jót 
tenni, és meglátja, milyen sokan oda-
állnak mellé...”

Kiss Mária

óvodavezető
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Alkalmi, divatos és hagyományos frizurák, 
kontykészítés, dauer, festés, melírozás, fonás, 

hosszabbítás. 
Tel: 06-20/522-66-30 
����� �����

Teljes kör� b�rápolás minden 
korosztálynak,fiatalító-,tisztító kezelések, 

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

AKCIÓ!
Teljes kör� arcápoláshoz AJÁNDÉK 10 

perc szoli!!! 
����������

Cellulit kezel�-,hát-,teljes test-
,arcmasszázs,mézes-cukros testradírozás. 

ÚJDONSÁG: 
Kollagén indukciós kezelés! 

Tel.:06-30/495-77-17 
����!�"�������#�#��!$ ���

Japán manik�r,m�köröm készítés,gél lakk 

AKCIÓ! 
A 3. m�körömépítés vagy töltés fél 

áron,melyet ajándékutalványként is 
megvásárolhat szeretteinek! 

Hozd magaddal Anyukádat,barátn�det és 
mindketten 15% kedvezményben 

részesültök! 
Tel.:06-70/371-03-58 
�""%���"����

Biztonságos barnulás, D-vitamintermelés, téli 
depresszió ellen. 

AKCIÓ! 
Bérlet mellé AJÁNDÉK szemöldök 

formázás! 
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Egészség fenntartása, test és a lélek 
relaxálása,immunrendszer er�sítés. 

ÓRIÁSI SZAUNAKEDVEZMÉNY! 
Vásároljatok ketten bérletet és 25% 

kedvezményben részesültök 
+ AJÁNDÉK 2 alkalom szauna!!! 

��!���-����
Természetes napsugárzást sugárzó h�
felgyorsítja az oxigéncserét,javítja a 
vérkeringést,er�teljes méregtelenítés. 

Tel: 06-20/430 86 08 

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

���.&���	'��
�/,
/��&��
	,)
��	��
��&�*�0&�*&�12�

��������	
�

������	������

��������		��

���	�����

	������


	�����������

	����������


�������	�

���������������


��������

DECEMBER 20-IG EGYES 

BÉRLETEKRE 20-30% 
KEDVEZMÉNY!!! 
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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

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
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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

* Eladó komplett számítógép Intel Pentium Dual Core 
processzor integrált videókártyával, 500 GB-os hdd, 2x2 
GB memória, LG dvd író, Philips 19 colos monitorral, 
Genius billentyűzettel + egérrel + Labtec hangfallal. Ár: 
55 e Ft. T: 0670/632-9229 

* Tiszaalpáron vagy Árpádtelepen részletfizetéssel há-
zat vennék. Tel.: 06/70/501-7630

* 2 db fehér, húsjellegű hízó (140-180 kg), 1 db Ducati 
rotációs kapa felújított, 1 db 380 V 3 kW 2800 fordula-
tú villanymotor, 1 db 380 V 2,2 kW 1440 fordulatszámú 
villanymotor eladó. Érd.: Almási-Szabó Tibor, Esze T. u. 
74., tel.: 06/30/353-3952

* Eladó nagyméretű  új babzsákfotel. Kiváló ajándék 
gyereknek, felnőttnek.   Érdeklődni: 20 390 2918          

* Eladó egy műfenyő. Tel: 70/933-4841.
* Új állapotban lévő 30 méter x 2 méter középszőnyeg 

reális áron eladó. Érd.: 30/693-22-34.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Munkácsy M. u. 15. 

szám alatt. Érd.: 70/388-70-15.
* Tiszaalpár Árpádtelepen családi ház eladó. Érd.: 

63/311-744.
* Akciós áron ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott 

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

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

* Családi ház eladó vagy kisebbre cserélhető, Tiszaalpár, 
Csokonai u. 68. szám. Tel.: 70/554-2297.

* 1 db anyakecske fiával, 1 db 22-es elektromos húsda-
ráló, 1db igás ló eladó. Tel.: 30/335-74-73.

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Bodri Lili (anyja neve: Bodri 
Bettina), Gáspár Martin György (Németh Alexa), 
Ferkovics Róbert Péter (Jakab Rozália).
Akiket elveszítettünk: Jusztin Istvánné Zolnai Terézia 
(1929), Szepesi Józsefné Endre Márta (1962), Albert 
László (1958), id. Laczkó Mátyás (1933).


