
Elérhetőség:30/7178-166
Hétfő 12:30 - 18:30
Kedd 7:30 - 13:30
Szerda 12:30 - 18:30
Csütörtök 7:30 - 13:30
Péntek délelőtt Iskolafogászat

Fogászatunkon az alapellátás ingye-
nes, melyekbe a következők tartoznak 
bele:
• fogszuvasodás által lyuk tömése (2 
féle ingyenes anyaggal, amalgám és 
kompozit)
• fogkőszedés, polírozás, fogsorkor-
rekció 
• trepanálás, gyökérkezelés, szűrővizs-
gálat
• foghúzás, fluoridálás, motiválás, 
szaktanácsadás 
Protézis /kivehető pótlás/ készítése 62 
éven felülieknek 50% kedvezmény 
jár.

A fogászAt orvosA: Dr. tóth zsuzsAnnA
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A tartalomból:
• Testületi ülésről jelentjük • A 
helyi értéktárról • Tájékoztató 
a talajterhelési díj fizetésével 
kapcsolatban • Anyakönyvi 
hírek • Ünnepi műsoral zárták 
a 2015-ös esztendőt a Kádár 
Lajos Nyugdíjas Klub tagjai 
• Szülői levél a farsangról • 
Minialpárfeszt! Március14! 
Tiszaalpár! • A Római Szent 
Franciska Katolikus Karitász 
Csoport 2015. évi tevékenysé-
ge • Kézilabdázz, a Tiszaalpári 
Sportegyesület kézilabda 
szakosztályánál! • Meghívó 
az Alpári Tisza Horgász 
Egyesület 2015 évi beszámoló 
Közgyűlésére • Hirdetések •

Meghívó
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata

tisztelettel meghívja az
1848-49-es forradalom és szabadságharc

emlékére rendezett megemlékezés és
gyertyagyújtásra.

Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Vancsura István polgármester

Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Bársony Mihály Népdalkör és

az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói.

A megemlékezés helyszíne és időpontja:
2016. március 11. péntek

15 óra, Árpád tér (Petőfi szobor)



Idén is támogatjuk a félegyházi 
kórházat. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testü-
lete legutóbbi testületi ülésén döntött 
a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és 
Rendelőintézet támogatásáról, mely-
nek értelében háromszázezer forin-
tos anyagi támogatásban részesíti a 
félegyházi kórházat.

Közmeghallgatást tart márci-
us 7-én, Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata. A nyilvános testületi 
ülésre a Művelődési Házba, 17:30-től 
várják a lakosokat. A közmeghall-
gatáson szó lesz egyebek mellett az 
önkormányzat 2015-ös évben végzett 
munkájáról illetve a 2016-os évre 
vonatkozó tervekről, pályázati és 
támogatási lehetőségekről is. A jelen-
lévők emellett tájékoztatást kapnak 
a csatorna-beruházással összefüggés-
ben felmerülő kérdésekre, melyek 
magába foglalják a lakossági önrész 
sorsára vonatkozó kérdéseket is.

Együttműködési megállapo-
dást kötött Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata, a Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum Középiskolája, 
Szakiskolája, Speciális Szakiskolája 
és Kollégiuma oktatási intézményé-
vel, melynek értelmében az ott tanuló 
diákok a tiszaalpári önkormányzat-
nál is letölthetik ötven órás, kötelező 
közösségi szolgálatukat.

testületi
ülésről

jelentjük

A helyi értéktárról
Községünkben is megalakult a 

helyi Értéktár Bizottság. Feladata 
összesíteni, rendszerezni és bemu-
tatni valamennyi értékkel bíró helyi 
(szellemi, emberi, tárgyi és termé-
szeti) kincsünket. A törvény sze-
rint a nemzeti értékek azonosítása, 
rendszerezése és védelme egy több-
szörösen összetett, alulról felfelé 
építkező rendszerben, a Nemzeti 
Értékek Piramisában történik. Az 
értékek felkutatása az egyes tele-
püléseken kezdődik, hiszen a helyi 
értékeket a helyiek ismerik a leg-
jobban. A települési értéktárak kin-
cseiből lehetnek majd a tájegységi, 
a megyei és a nemzeti értékek, 
esetleg hungarikumok is. A helyi 
értéktárba bárki javasolhat értéket 
úgy, hogy kitölti, és Tiszaalpár pol-
gármesterének beküldi a javaslatté-
teli űrlapot.

A javaslatok beadása folya-
matos, az első részhatáridő 2016. 
március 11. A javaslati űrlapot a 
www.tiszaalpar.hu honlapról lehet 
letölteni, ha ennek akadálya van, 
akkor a könyvtárban lehet kérni.

Mit tekintünk települési érték-
nek?
- Agrár és élelmiszer-gazda-
ság: a mezőgazdasági termékek, 
az élelmiszerek, a borászat, to-
vábbá az állat- és növényfajták 
- Egészség és életmód: gyógysze-
rek, gyógynövények

- Épített környezet: tudatos építé-
si munka eredménye
-    Ipari és műszaki megoldások: 
kézműipar, kézművesség
- Kulturális örökség szellemi és 
tárgyi javai: tánc, zene, régészeti 
lelőhelyek
- Sport: szabadidő eltöltése, szel-
lemi sport, sportolói életmű, csúcs-
teljesítmény
-  Természeti környezet: fizikai és 
biológiai képződmények, ökológiai 
rendszerek, természeti tájak 
- Turizmus és vendéglátás szelle-
mi és tárgyi termékei, pl.: turiszti-
kai szolgáltatások, programok, étel 
és italkészítési eljárások.

A Települési Értéktár Bizottság 
a lakosság közreműködésével sze-
retné megvalósítani a helyi érté-
kek felkutatását, és kér mindenkit, 
akinek tudomása van helyi érté-
kekről, javasolja azok felvételét a 
Tiszaalpári Települési Értéktárba. 
Kérem, segítse munkánkat, tegyen 
javaslatot az adatlapon, hogy az 
Ön által fontosnak tartott nemzeti 
értékekek bekerüljenek adattárunk-
ba.

Települési Értéktár
Bizottság

A bizottság elérhetősége:
Könyvtár, Tiszaalpár,
Alkotmány u. 14.
alparbibl@gmail.com
telefon: 598-816
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EgyHázI SoRoK

Anyakönyvi
hírek

Születtek: Mészáros Veronika 
Melánia (Ajtai Veronika), Németh 
Alexander Dániel (Kovács Tímea), 
Fekete Koppány Ábel (Szabó Judit).

Elhunytak: Barna Gáspárné 
Seres Ilona (1931-2016), Kása István 
(1926-2016), Dobos István (1940-
2016)

Keresztelési időpontok:
• Alpár  13-án szombat 10:00
• Újfalu 20-án szombat 10:00

   A nagyböjti idő február 10-én 
(Hamvazószerdán) kezdődik. E na-
pon illetve Nagyböjt 1. vasárnapján 
hamvaszkodáshoz járulhatnak a ked-
ves hívek.

A nagyböjti időben Alpáron csü-
törtökön, Újfalun pénteken az esti 
szentmise előtt keresztúti ájtatosságot 
tartunk.

Kérjük a jegyeseket, hogy es-
küvőjük előtt minél hamarabb 
jelezzék házasságkötés szándéku-
kat.
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TáJÉKozTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJ
FIzETÉSÉVEL KAPCSoLATBAN 

Tisztelt Tiszaalpári
Ingatlan-tulajdonosok!

A környezet és a természet védelme, 
terhelésének mérséklése, a környezet-
használóknak a környezet és termé-
szet megóvását szolgáló tevékenységre 
való ösztönzése, valamint a környe-
zet- és természetvédelem költségve-
tési forrásainak biztosítása érdekében 
az Országgyűlés megalkotta a kör-
nyezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvényt (a továbbiakban: 
törvényt). A hivatkozott törvény alap-
ján a talajba juttatott környezetterhelő 
anyagok minden egysége után 2016. 
január 1-jétől az önkormányzati adó-
hatósághoz – talajterhelési díjat kell 
fizetni.

Tiszaalpáron 2015. évben került 
végleges átadásra a szennyvízcsatorna 
hálózat. 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos 
helyi szabályokat a 22/2015. (XI.03) 
számú önkormányzati rendelet tar-
talmazza, mely 2016. január 01-jén 
lép hatályba.

A rendelet hatálya Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat közigaz-
gatási területén kell alkalmazni:

kiterjed arra a környezethaszná-
lóra (továbbiakban: kibocsátó), aki a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsa-
tornára nem köt rá, és a helyi vízgaz-
dálkodási hatósági engedélyhez kötött 
környezethasználata során a környezet 
terhelésével járó anyagot (szennyvizet) 
bocsát a környezetbe.

Az önkormányzat a talajterhelé-
si díjból származó bevételt a talaj, 
valamint a felszín alatti víz mennyi-
ségi és minőségi védelmére használ-
hatja fel.

A talajterhelési díj 2016. évi össze-
gét 2017. március 31-éig kell beval-
lani az önkormányzat által rendsze-
resített nyomtatványon és megfizet-
ni a FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél 
vezetett 51700179-10013735-ös számú 
bankszámlára (illetve készpénzátutalási 
megbízásra)

 (A bevalláshoz szükséges nyom-
tatvány a Polgármesteri Hivatal 
adócsoportjánál szerezhető be, vagy 

letölthető a www.tiszaalpar.hu hon-
lapról)

Amennyiben bevallási kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, úgy mulasztási 
bírság kiszabását kezdeményezem a 
2003. évi XCII. törvény 172. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján.

A talajterhelési díj alapja: a helyi 
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tar-
tozó szennyvízelhelyezés esetén a szol-
gáltatott víz mennyisége, illetve mérési 
lehetőség hiányában átalány alapján 
meghatározott víz mennyisége, csök-
kentve az ivóvíz meghibásodása miatt 
elszivárgott, illetve külön jogszabály 
szerint locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett vízmennyiséggel.

A: Díjfizetés alapja: kibocsátott 
vízmenyiség: ………..m3
E: Egységdíj: 1200 Ft/m3
T: Talajérzékenységi szorzó: 1,5
Fizetendő talajterhelési díj (TTD) = 
(E x A x T)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
folyékony hulladék elszállítására fel-
jogosított közszolgáltató: Laki-Gazda 
Kft. 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

A kibocsátó talajterhelési díjfizetési 
kötelezettsége azzal a nappal szűnik 
meg, amely napon:

a./ a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára ráköt, (annak bekövet-
kezésétől számított 15 napon belül kell 
bejelentést tennie az erre a célra szolgá-
ló nyomtatványon)

b./ a vízszolgáltatás igénybevétele 
a szolgáltató igazolása alapján meg-
szűnt.

Mentes a talajterhelési díj megfize-
tése alól a kibocsátó

a) a közszolgáltató által igazolt 
külön órával (főmérő vagy almérő) 
mért kerti csapon és tűzi vízmérőn 
keletkezett vízfogyasztás (kerti csap. 
a közszolgáltató által igazoltan, kizá-
rólag locsolási célra létesített, külön 
mérőórával (főmérő vagy almérő) mért 
külön vízvételező hely),

b) ha a vételezett vízmennyiséget 
üres telken folyó építkezéshez használ-
ja fel, és ezt a közszolgáltató igazolja,

c) az igazoltan technológiai célú, 

külön mérőórával mért vízfogyasztás 
után (technológiai célú vízfelhasználás: 
a közszolgáltató által igazolt vízmeny-
nyiség, amely a kibocsátó által enge-
déllyel végzett termelő tevékenysége 
során veszteség nélkül az előállított 
termék részévé válik),

d) a vízvezeték meghibásodása 
(csőtörés) következtében elfolyt, elszi-
várgott vízmennyiség feltéve, hogy a 
kibocsátó a meghibásodást a szolgálta-
tónak történő bejelentését hitelt érdem-
lően, a szolgáltatótól kapott igazolással, 
a vízvezeték megjavíttatását a szerelést 
elvégző által adott számlával bizonyít-
ja,

Mentes a 2016. adóévben a talaj-
terhelési díj megfizetése alól az a 
kibocsátó:

• akinek a talajterhelési díj alapja 
nem haladja meg a 30 m3-t, és vál-
lalja, hogy 2016. december 31-ig a 
talajterhelési díjjal érintett ingatlant a 
közcsatornára ráköti, és erre vonatko-
zóan az Önkormányzattal 2016. évben 
hatósági szerződést köt, és vállalja, 
hogy a közcsatornára rákötés elmu-
lasztása esetén a 2016. évre az egyéb 
díjkedvezmények figyelembe vételével 
számított talajterhelési díjat az adózás 
rendjéről szóló törvényben meghatáro-
zott késedelmi pótlékkal növelten egy 
összegben megfizeti.

• A talajterhelési díj bevallási köte-
lezettség alól mentesül a közszolgáltató 
igazolása alapján a tárgyévben vízfo-
gyasztással nem rendelkező kibocsátó.

Különös méltánylást érdemlő eset-
ben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben 
a talajterhelési díj megfizetésére 50 
%-os díjkedvezmény állapítható meg. 
Különös méltánylást érdemlő eset: bal-
eset, haláleset, elemi kár bekövetkezése 
a kibocsátó vagy közeli hozzátartozója 
esetében.

Mentesül kérelemre a talajterhelési 
díj megfizetése alól az a 70. életévét 
tárgyév január 1. előtt betöltő egyedül 
élő személy, akinek a nettó átlagos 
havi jövedelme tárgyévben nem éri el 
a nyugdíjminimum 200 %-át (jelenleg: 
57.000,-Ft-ot).

Dr. Vancsura István polgármester
Dr. Menyhárt Anett jegyző



Tiszaalpáron is megkezdi tevékenységét a tiszakécskei
székhelyű Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány
Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket 
arról, hogy 2016.március 01-töl 
Tiszaalpáron is megkezdi tevékenységét 
a tiszakécskei székhelyű Vagyonvédelmi 
és Bűnmegelőzési Alapítvány. Ennek 
apropóján szeretnénk bemutatni az ala-
pítványt, annak működését, főbb tevé-
kenységeit, célkitűzéseit.

Az alapítványt Tiszakécske Város 
Önkormányzata, mint alapító 1991-ben 
hozta létre azzal, hogy a vagyonvédel-
mi eszközök telepítésével, azok fel-
ügyeletével és alkalmazásával tevéke-
nyen részt vállaljon a településen élők 
vagyonbiztonságának megóvásában, az 
itt élők szubjektív biztonságérzetének 
növelésében.

Megalakulás követően az alapítvány 
kiépített, a nap 24 órájában működő, 
olyan távfelügyeleti riasztó közpon-
tot, amely több száz, családi házak-
ban, közintézményekben, üzemekben, 
boltokban, tanyákban, nyaralókban 
kiépített riasztó- rendszerek jelzéseit 
fogadja. A jelzésekre, riasztásokra tör-
ténő gyors reagálás  céljából,  állandó 
kivonuló járőrszolgálatot tart fenn az 

alapítvány.  Közhasznú szervezetünk  
aktív rendőrök alkalmazásával illetve 
nyugállományba vonult rendőrök fog-
lalkoztatásával arra törekszik, hogy a 
riasztók által küldött jelzésekre jól fel-
készült, szakmailag képzett, tapasztalt 
szakemberek intézkedjenek.

Alapítványunk megteremtette annak 
technikai feltételeit, hogy Tiszaalpár 
településen élők is kihasználják a táv-
felügyeleti riasztó- rendszerhez történő 
csatlakozással járó előnyöket. Mivel 
Tiszakécskéről a riasztásokra történő 
időbeni reagálás nem vállalható, - költ-
séghatékonyság szempontjából sem-, 
ezért az alapítvány 1.db. alapítványi 
autót helyez üzembe- tiszaalpári telep-
hellyel-csak és kizárólag az innen befu-
tó jelzések kezelésére. Ezzel biztosít-
ható, hogy a  központunkba érkező és 
intézkedést igénylő eseményekre pár 
percen belül, minden igényt kielégítő 
reagálás történjen. 

Akik már rendelkeznek kiépített 
riasztóval azok is csatlakozhatnak 
a rendszerhez, akik még nem, azok 
részére ingyenes helyszíni felmérést és 
árajánlatot adunk.

Az alapítvány non-profit szervezet, 
így a befolyó bevételeket, a működé-
si kiadásokra, a velünk együttműködő 
polgárőr egyesületek, a helyi rendőrség 
támogatására, rendszerünk korszerűsí-
tésére fordítjuk.

Reméljük rövid ismertetőnk fel-
keltette érdeklődésüket, amennyiben 
igénylik bővebb tájékoztatásunkat, bár-
milyen ezzel kapcsolatos  kérdésben az 
alábbi elérhetőségeken keresztül szíve-
sen állunk rendelkezésükre.

Kovács Béla szakmai vezető 06-20/230-
4100
Papp  Zsolt műszaki vezető 06-20/918-
6648
Központi diszpécser: 06-30/621-1881

ÜNNEPI MűSoRRAL záRTáK A 2015-öS ESzTENDőT
A KáDáR LAJoS NyugDÍJAS KLuB TAgJAI

Aktívan és mozgalmasan telt a 
Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 2015-ös 
esztendője, melynek részleteiről Boros 
Béláné, a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
elnöke számolt be decemberi évzáró 
ünnepségükön. Boros Béláné immár 
9 éve vezeti a klubot, melyet minden 
évben igyekeznek a tagok kívánságai-
nak megfelelő programokkal tarkítani. 
Éppen ezért az elmúlt évben is több 
kirándulást biztosítottak a tagoknak, 
akik hajókázással és városnézéssel töl-
tötték az erre szánt időt. A több, mint 
60 fővel büszkélkedő klubnál mindig 
kiemelt figyelmet kapnak a saját szer-
vezésű rendezvények, mint például a 
farsang, az anyák-apák napja, az idősek 
világnapja illetve a klub majálisa, mely 
tavaly négy nyugdíjas klub bevoná-
sával, közel 150 résztvevővel való-
sult meg. Boros Béláné ennek kapcsán 

megemlítette, hogy kiváló kapcsolatot 
ápolnak a testvérklubokkal, így a bok-
rosi nyugdíjas klubbal is. Az egyesület 
ez évi tervei között most is szerepet 
kapnak,- egyebek mellett- a kirándulá-
sok és baráti összejövetelek szervezése. 

A Kádár Lajos Nyugdíjas Klub köszö-
netét fejezte ki Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának tavaly évben nyúj-
tott segítségéért, és bíznak benne, hogy 
a település vezetősége a későbbiekben 
is a klub mellett fog állni.
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Dr. Tóth Zsuzsanna, férjével 
és egyéves kislányával költözött 
Tiszaalpárra, 2015 őszén, azóta látja 
el településünkön a fogorvosi teen-
dőket. A fiatal doktornő szabadidejé-
ben néptáncol és lovagol. Ez utóbbi-
nak pedig szerves része volt abban, 
hogy évekkel ezelőtt Tiszaalpárra 
látogatott. A kezdetekről és az 
elmúlt fél év tapasztalatairól dr. Tóth 
Zsuzsannával beszélgettem.

- Ha jól tudom nem Ön az egyet-
len orvos a családban. Már kisko-
rában világossá vált, hogy doktori 
pályára lép?

- Igen, valóban. Édesapám, Prof. 
Dr. Tóth Csaba, urológus sebész, 
egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem 
Urológia Klinikáján professzor 
emeritusként dolgozik. Mondhatni én 
orvosnak születtem. Édesapám mel-
lett, már 3-4 évesen tanulmányoztam 
a fényképeken az egyes betegségek 
nevét és fajtáját. Kislányként gyakran 
játszottam a kórház folyosóján és 
volt hogy apukám páciensei meg is 
jegyezték, hogy „Doktor úr! Ebből a 
kislányból bizony orvos lesz!” Aztán 
végül nem az általános orvosi felé 
mentem el, mert ott sokat kell ügyel-
ni. Belefogtam a  fogorvoslásba, de a 
szívem visszahúzott a sebészet irányá-
ba, így lettem szájsebész. Ott megint 
jött a heti kétszeri ügyelet. Ekkor a 
férjemmel úgy döntöttünk, hogy kör-
zeti orvosként dolgozom tovább.

- Hol volt az első állomás, ahol 
fogorvosként praktizált?

- A Debreceni Egyetem harmad-
éves orvostan hallgatójaként már 
kijártam Hajdúhadházára „gyakor-
nokoskodni”, az ottani rendelőben 
kezdtem el a doktor úr felügyelete 
alatt bontogatni a szárnyaimat, ez 
egy kétéves időintervallum volt. Ezt 
megelőzően a klinikán három és fél 
évet,míg Hajdúbagoson,- a klinikai 
munkával párhuzamosan- másfél 
évet töltöttem, és most itt vagyunk. 

- Megkeresték Tiszaalpárról, hogy 
épp fogorvos szűkében vagyunk? 

Vagy honnan értesült a lehetőség-
ről?

- A nővérem Bokroson él, gyak-
ran jártunk hozzájuk többek között a 
település rendezvényei kapcsán. Az 
egyik ilyen alkalomkor itt Alpáron 
pont szüreti felvonulás volt, így hát 
átjöttünk ide is. Ekkor érdeklődtem 
a testvéremnél, hogy Alpáron van-e 
fogorvosi körzet? Akkor azonban 
még dr. Vidéki Erzsébet felelt a 
praxisért. Évekkel később aztán az 
internetet láttam viszont Tiszaalpárt, 
akkor már eladó volt a praxis, így 
megragadtam a lehetőséget és 2015 
szeptembere óta vagyok az alpáriak 
fogorvosa.

- 26 éves. Tiszaalpár a harmadik 
állomás az életükben. Mit gondol 
szakmailag holt tart?

- Úgy gondolom, hogy nincs 
olyan, hogy egy orvos kész van. 
Mindig jönnek újabb és újabb ese-
tek, amikkel vagy nem találkoztunk 
még vagy egyszerűen egy új megol-
dás hatásosabbnak tűnik a korábbi-
nál. A napokban is szükségem volt 
arra, hogy utána olvassak egy-két 
eljárásnak, hiszen az egyik pácien-

sem szájhigiéniája és fogszerkezete 
nem teszi azt lehetővé, hogy a meg-
szokott technikával tudjak hosszútá-
von valami jót csinálni vele. Ha új 
anyagot rendelünk, először nekünk 
is ki kell tapasztalni az eljárást, ez 
időbe telik.

- Mindössze fél éve praktizál 
Alpáron mégis voltak dolgok, amik 
nem mentek zökkenő mentesen, 
ilyen volt, amikor az egyik kollégája 
helyettesítette Önt.

- Igen. A szóban forgó orvos 
azóta már nem áll a cégem alkalma-
zásában. Amit csinált, nem állta meg 
a helyét, nem bírtam vállalni a fele-
lősséget a munkája után. A mai napig 
járnak vissza hozzám betegek, hogy 
az általa okozott kárt rendbe tegyem. 
Természetesen ilyenkor nem kérek 
pénzt a páciensektől.

- Sokan megkerestek azzal a prob-
lémával, hogy rengeteget kell várni 
egy-egy kezelésre. Mi a bejelentke-
zés menete? 

- A rendelési idő negyven éve 
ugyan az. Viszont már most márci-
us végéig be vagyunk táblázva. Az 
első napomon közel húszan álltak 
az ajtó előtt. Nyilván, akinek akut 
problémája van elsőbbséget élvez. 
Egy beteget egy időpontra hívunk, 
a közte lévő időbe férnek be azok, 
akiknek akut problémájuk van. Őket 
is szét kell osztatunk. Türelmet kérek 
a betegektől.

- Fogorvosként, feleség és édes-
anyaként gondolom nem sok sza-
badideje van. Mégis ha tehetik mivel 
töltik szabadidejüket ?

- Kétlaki életet élünk. Hét közben 
Tiszaalpár az otthonunk, hétvégén 
azonban haza utazunk Debrecenbe, a 
szüleimhez. Lovaink és szürke mar-
háink vannak, ők jelentik a kikap-
csolódást számunkra. Emellett a fér-
jemmel mindketten nagy néptánco-
sok vagyunk, ez is nagyon hiányzik 
az életünkből. Kellene egy kis időt 
hagyni, hogy fel tudjuk fedezni a 
település rejtette lehetőségeket.

A fogászat orvosa: Dr. Tóth zsuzsanna
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Tóth Kitti 
lett a 2015-
ös év legjobb 
l a b d a r ú g ó 
játékvezetője 
Kecskeméten. 
A tiszaalpári 
hölgy életé-
ben a sport, és 
ezzel együtt a 
l a b d a r ú g á s 
gyermekkora 

óta tölt be központi szerepet. Kitti 
kislányként sajátította el a futball 
csínját-bínját, melyet később igazolt 
játékosként kamatoztathatott az Őt 
foglalkoztató egyesületeknél. Pályáját 
a tiszaalpári női csapatban kezdte, 
később Városföldön, Kecskeméten, 
de Kiskunhalason is megfordult, mint 
női futballista. A foci mellett a futsal 
is jelen volt a mindennapjaiban, így 
játékosként előbb a kiskunfélegyházi 

NB I-es, majd később a szentesi NB 
II-es futsal csapatban is megcsillogtat-
ta tudását. A játékos éveket követően, 
a játékvezetés is kezdett központi sze-
repet betölteni az életében, csak úgy, 
mint játékosként, itt is gyakran kellett 
azokkal a sztereotípiákkal megküzde-
nie, miszerint a futball nem való nők-
nek. Az évek és az elért eredmények  
mégis őt igazolják, hiszen mára, fel-
hagyva az aktív játékkal, csak a játék-
vezetésnek él, immár, mint elismert 
játékvezető, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Bács- Kiskun Megyei 
Igazgatóság, kecskeméti csoportjában.  
17 évesen szerzett játékvezetői képe-
sítést, kezdetben a partvonal mentén, 
asszisztensként segítette a játékvezető 
munkáját, mára azonban fix vezetőbí-
rónak számít,több mint ötven leveze-
tett mérkőzéssel a háta mögött. Kitti 
mindössze nyár óta tartozik a kecske-
méti játékvezetők közé, előtte közel 

4 évig a kiskunfélegyházi játékveze-
tői csoport tagja volt. A tiszaalpári 
tehetség az új kihívások reményében 
váltott területet, ahol élt az élet adta 
lehetőségekkel. Elmondása szerint a 
játékvezetőket az egyes mérkőzések 
során pontozzák. Mielőtt megválasz-
tották volna a legjobb játékvezetőnek 
sorra kapta mérkőzéseire a rango-
sabbnál rangosabb ellenőröket, akik 
8,4 illetve 8,3 pontszámra értékelték 
a pályán nyújtott teljesítményét. „ 
Borzasztó sokat jelent számomra az 
elismerés, mert mindössze fél éve 
jöttem Kecskemétre, ahol kaptam egy 
lehetőséget és egyből élni tudtam 
vele. Ez, egy esélyt jelent, hogyha így 
folytatom előrébb léphetek a ranglét-
rán.”

Kittinek, gratulálunk az elismeré-
séhez, játékvezetői karrierjéhez pedig 
sok sikert kívánunk!

Már éppen kilencedik éve, hogy a 
gyermekeim a helyi iskolába járnak. 

Évről évre megszokott programok 
sora követte egymást, ilyen volt a far-
sang is. Az idei tanév azonban újabb 
változást hozott. 

A szülői értekezleten tájékoztatást 
kaptunk arról, hogy a télbúcsúztató jel-
mezes mulatság, az eddigi formájában 
nem működhet tovább. Zártkörű lesz a 
program, a szülők, testvérek, nagyszü-
lők már nem lehetnek részesei a bemu-
tatónak és a kellemes délutánnak. 

Sajnálattal vettük mindezt tudo-
másul, hiszen ez a rendezvény több 
volt, mint egy egyszerű iskolai meg-
mozdulás, hiszen településünk szinte 
valamennyi lakója érintett volt benne. 
A közös jelmezkészítés, hozzávalók 
beszerzése, tombolatárgyak felajánlása, 
gyűjtése mind-mind hozzátartozott az 
előkészületekhez. A rendezvény közös-
ségi színtérré vált, ahol nemcsak a 
fellépő osztályok műsorszámát csodál-
hattuk, hanem lehetőség nyílt baráti 
találkozásokra, kötetlenebb beszélgeté-
sekre, mind a vendégek, mind a peda-
gógusok részéről.

… de változnak az idők, a jogsza-
bályok, amelyeket természetes be kell 
tartani, és a szülőknek el kell fogadni.

A farsang délutánján azonban felet-
tébb sértő és megalázó helyzetbe kerül-
tünk néhány anyukával.

A kislányom most első osztályos. 
Kora délután kellett őket visszavinni 
az iskolába. A jelmezét kézben tartva 
szerettem volna bemenni az osztályte-
rembe és átöltöztetni, de az épületbe 
már nem jutottam be. A portaszolgá-
latot ellátó személy, gyakorlatilag a 
testével védte a bejárati ajtót, és felsőbb 
utasításra, az iskolába járó gyerekeken 
kívül, senkit nem engedett be. Miért 
nem lehetett a gyermekemet bekísérni 
és átöltöztetni? Úgy gondolom, hogy 
minden szülő tudomásul vette, hogy a 
program a továbbiakban nem nyilvá-
nos, nem is akart senki az épületben 
maradni, csupán a gyerekeinknek sze-
rettünk volna segíteni, és néhány perc 
erejéig átlépni a küszöböt.

 Az eljárás mélységesen felháborí-
tott mindenkit, nem hiszem, hogy ez 
volt az egyedüli megoldás. 

Ez nem igazán családbarát-hoz-

záállás, pedig az iskola Pedagógiai 
Programjában ez olvasható:

„..A gyermek nevelésének két 
fő színterén, az iskolában és a csa-
ládban összhangot, kell teremteni a 
közös cél érdekében. Alapvetőnek 
tartjuk a szülőkkel való harmonikus 
kapcsolat kialakítását. A tanár-szülő 
kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, 
megbecsülésen és megértésen kell 
alapulnia…”

Nagy kár, hogy ezek csak hangza-
tos szavak, a valóság azonban nem ezt 
tükrözi. 

Úgy tűnik, hogy szülőként egyre 
inkább kiszorulunk a település egyet-
len iskolájából, nemcsak az épületből, 
hanem az egész iskolai életből! Akkor 
keresnek bennünket, ha segíteni kell, 
ha támogatásra van szükség, ha fizet-
ni kell… egyébként „nem kívánatos 
személyekként” csak a zárt kapu előtt 
várakozhatunk.

Vajon milyen lesz a folytatás? Nyílt 
nap, családi nap, évzáró, bizonyítvány-
osztás, ballagás… mind-mind szülők 
nélkül, csak zárt körben?

Zsótér Andrea

Szülői levél a farsangról

Tiszaalpári hölgy Kecskemét legjobb játékvezetője
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A népszerű fesztivál március 14-én 
ismét visszatér Tiszaalpárra. A  szer-
vezők pedig ez alkalommal is teltház-
ra számítanak. Az Alpárfeszt sikeréről 
illetve a márciusi fesztivál fellépőinek 
névsoráról Sánta Zoltánnal, a Let The 
Cigar Die gitárosával, az Alpárfeszt 
szervezőjével beszélgettem.

- Olyan nagy sikere van az 
Alpárfesztnek, hogy útjára mertétek in-
dítani a mini Alpárfesztet is?

- Szerencsére van rá igény, hogy a 
nyári Alpárfeszt előtt rendezzünk egy 
hiánypótló estet, ami már ráhangolja a 
társaságot a júliusi rendezvényre. Kez-
detben a Tiszaalpáron megrendezett 
klub koncertjeink egy baráti társaság 
igényeit elégítették ki, mostanra már 
egy nagyobb underground kör szórako-
zását is jól szolgálják.

- Tiszaalpáron nehéz rávenni a fi-
atalokat arra, hogy oda álljanak egy 
rendezvény mögé. Nektek ez sikerült. 
Ráadásul, ha jól tudom nem csak a köz-
ség lakóit vonzza az Alpárfeszt. Hogyan 
sikerült ezt elérni?

- Igen. A fesztiválra a tiszaalpáriakon 
kívül főként szegedi (dél-alföldi) mag 
érkezik, de többen jönnek Budapest-
ről is. Az alpáriak és a környékbeliek 

itt összefogást, baráti kézfogásokat, jó 
hangulatot, minőségi underground ze-
nét tapasztalnak. Kell ennél nagyobb 
kohéziós erő?!

- Mire számíthatunk most, márci-
usban? Mennyire szoktátok figyelembe 
venni az igényeket, már ha van ilyen?

- Az említett baráti társaság mellett 
az underground zene kedvelői és a ze-
nekarok baráti társaságai lesznek ott a 
Minialpárfeszten. Kb. 100 főre számí-
tok, ami nagyjából telt házat jelent a 
helyszínen. Igyekszünk az igényekre is 
figyelni, de alapvetés, hogy nem aka-
runk műanyag fesztivállá válni, arra ott 
van a többi nagyobb. Maradunk a már 
említett minőségi underground, főként 
metál és alternatív vonalon.

- Tapasztalatból mondhatom, hogy 
az, aki részt vett már egy Alpárfeszten 

nem szívesen marad le a következő-
ről. De hogyan látjátok ti, szervezők 
az Alpárfesztet? A siker nyilván való, 
nem?

- A jó társaság garancia volt rá, hogy 
mi jól fogunk szórakozni. A siker rela-
tív. Minden egyes látogató, aki pozitív 
élményekkel gazdagodik már sikert, 
örömet jelent számunkra. Ez egy nagy 
család, itt mindenki haver, ha valaki el-
jön ezt szem előtt kell tartania és ha így 
tesz, akkor minden rendben lesz.

- Március 14, a Minifeszt következő 
dátuma. Ezúttal kik lesznek a fellépők?

- A romániai GBOB tehetségkutatón 
különdíjas Dungaree, a helyi I.K.K., az 
új stúdióanyaggal jelentkező Kis Türel-
met, az újszászi Funkyard Collision és 
az öreg LAST zenekar.

Minialpárfeszt! Március14! Tiszaalpár!
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SAJTÓKözLEMÉNy
Folytatódnak a földárverések

Az állami tulajdonú földek föld-
művesek részére történő értékesíté-
sének folytatására két körben, 2016. 
március 1. napja és 2016. március 31. 
napja közötti időszakban kerül sor a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Kecskemét, Halasi út 34. számú 
épületében.

Az árverezések első körére 2016. 
március 01. napjától 2016. március 
15. napjáig kerül sor. Ebben a körben 
azon földek érékesítése zajlik le, me-
lyek az eddigi árveréseken nem keltek 
el. A második kör 2016. március 15. 
napjával kezdődik és 2016. március 
31. napjával fejeződik be. Ebben az 
időszakban pedig új földrészletek ke-
rülnek árverezésre.

A mostani árverések szabályai 

ugyanazok, mint a tavalyi év során 
lezajlottaké. Az árverésen csak hely-
ben lakó földművesek vehetnek részt. 
Minden ilyen kritériumot hatósági 
igazolványokkal kell dokumentálni. 
A licitálni kívánó személynek letétbe 
kell helyezni az adott licitálási tétel 
alapján meghatározott árverési biz-
tosítékot, valamint meg kell fizetni a 
regisztrációs díjat. Az árverésen csak 
az vehet részt, aki megfelelt a fent 
felsorolt valamennyi feltételnek. Az 
árverésen részt venni csak jogi képvi-
selettel lehet.

Az elárverezett földekre a Magyar 
Állam javára 20 éves időtartamra el-
idegenítési és terhelési tilalom, vala-
mint visszavásárlási jog kerül bejegy-
zésre.

Az árverési eljárások a lehető leg-
nagyobb nyilvánosság mellett kerül-

nek lebonyolításra. Nyilvános lesz 
maga az árverés is, melynek megtar-
tására közjegyző jelenlétében kerül 
majd sor.

Az értékesítésre kerülő földek lis-
tája bárki által hozzáférhető. A hirdet-
mények a Nemzeti Földalap honlap-
ján (www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun 
Megyei Kormányhivatal honlapjain 
(www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-
kiskun és www.bkmkh.hu) 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.

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
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Bártol Réka, a településünkön műkö-
dő Római Szent Franciska Katolikus 
Karitász Csoportjának vezetője, össze-
foglalta a 2015-ös évben végzett tevé-
kenységüket, illetve ismertette a csoport 
elmúlt évi költségvetését. Jelenleg 12 
aktív és 2 inaktív taggal rendelkeznek, 
tekintve, hogy mindannyian munka mel-
lett végezik karitászbeli tevékenységü-
ket, erejük, energiájuk erősen korláto-
zott.

A beérkezett támogatásokat kizáró-
lag Tiszaalpár lakóinak megsegítésére 
fordítják, máshol élő rászorulókat nem 
áll módukban támogatni.

Rendszeres tevékenységek:
• A tavalyi évhez hasonlóan idén is min-
den második szombaton 9-11 óra között 
az önkormányzattól megkapott épület-
ben (KaritászPont) ügyeletet tartottunk, 
adományokat fogadtunk és a rászorulók 
részére ruhákat osztottunk. 
• A rászoruló családokról nyilvántartást 
vezetünk, s ebbe jegyezzük fel az álta-
lunk nyújtott segítséget, adományokat. 
• Havonta-kéthavonta rendbe tettük, 
rendszereztük a ruhákat.
• Havonta munkamegbeszélést tartot-
tunk, amikor kiértékeltük a mögöttünk 
álló hónap tevékenységeit és megtervez-
tük az előttünk álló időszakot.
• Facebook oldalunkon rendszeresen 
tájékoztattuk kedvelőinket.

Jelentősebb események:
• Az önkormányzattól használatra kapott 
Munkácsi utcai KaritászPont épület 
helyiségeit közösségi foglalkozásokra 
alkalmasabbá tettük. Így a korábban 4 
helyiséget elfoglaló „turkálót” egyet-
len helyiségre korlátoztuk, berendeztünk 
egy klubszobát, és az önkormányzat 
jóvoltából a fürdőszoba és a konyha is 
használhatóvá vált.
• A Katolikus Karitász által kiírt gyer-
meküdültetési pályázatra benyújtottuk 
részvételi szándékunkat, amit el is nyer-
tünk. Így júliusban 10 falunkbeli gyer-
mek nyaralhatott a Balaton mellett Szója 
Zoltánné kíséretében. A közös nyaralás 
előtt és után is több foglalkozást tartot-
tunk a leendő/volt táborozók részére.
• Áprilisban a Templomdombon 250 
db, a Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő 

Egyesület által szerzett virágpalántát 
ültettünk el.
• A Jótanács Anyja Templom és az 
újfalusi Szent István templom búcsúján 
süteménnyel, üdítővel láttuk vendégül a 
résztvevőket (Bársony Sándor és család-
ja közreműködésével).
• Szeptemberben 15 db beiskolázási utal-
ványt osztottunk szét az egyházmegyei 
karitászigazgatóság jóvoltából.
• Október 3-án családi napot rendeztünk 
azon családok részvételével (közel 30 
fő), akikkel rendszerese kapcsolatban 
állunk. 
• A Katolikus Karitász által kiírt segély-
akció keretében négy család számára 
megpályáztunk egy-egy kisméretű fatü-
zelésű kályhát, amelyből kettőt el is 
nyertünk.
• Októberben kézműves délutánt tar-
tottunk a művelődési házban általános 
iskolás gyerekek részére. Körülbelül 25 
gyerek és hozzátartozójuk jött el az ese-
ményre.
• A karitász védőszentje, Szent Erzsébet 
ünnepén Erzsébet-kenyeret osztottunk a 
misén résztvevőknek mindhárom temp-
lomunkban.
• Novembertől Karácsonyig Vencel Atya 
hozzájárulásával tartós-élelmiszergyűj-
tést tartottunk templomainkban, mely-
nek során kb. 110 kg különböző élelmi-
szerhez jutottunk.
• Az adventi időszakban szombatonként 
„bolhapiacot” tartottunk a piac épületé-
ben és így tettünk szert adományokra.
• A falu központjában, a szökőkút körül 
adventi koszorút készítettünk (Matic Kft. 
és Csernák Zsolt közreműködésével) és 
az adventi hétvégéken közös gyertya-
gyújtást szerveztünk műsorral, vendég-
látással. Vendégeink voltak a Gitáros 
Fiatalok és a Bársony Mihály Népdalkör, 
két szombaton pedig mi magunk adtunk 
műsort. Előadtuk a tékozló fiú napjaink-
ra aktualizált történetét, és az Erzsébet-
táborban résztvevő gyerekek bevonásá-
val pásztorjátékot mutattunk be.
• A Jubilate Deo karácsonyi koncertjén 
idén is lehetőséget kaptunk adomány-
gyűjtésre, mi pedig süteménnyel, forralt 
borral, forró teával láttuk vendégül a fel-
lépőket és marasztaltuk egy kis beszél-
getésre a résztvevőket.
• December 28-án idősek és magányo-

sok részére karácsonyi 
műsort és vendéglátást 
tartottunk.
• Együttműködésünket 
szorosabbra fűztük a 
bencés nővérekkel. Családi és gyermek-
rendezvényeinken ők is rendszeresen 
részt vesznek, segítenek.

Eseti segítségnyújtások
• Négy, kisgyermekes család vagy idős, 
egyedülálló személy részére vásároltunk 
családonként 3-4 mázsa tűzifát.
• Két családot beteg gyermek gyógyszer-
ének kiváltásában segítettünk.
• Egy családot, ahol a fiatal édasapa 
súlyos, rákos betegségben szenvedett, 
rendszeresen segítettünk.
• Egy másik, kétgyermekes családot, 
ahol a családfenntartó kórházba került, 
szintén támogattunk, a beteget pedig 
rendszeresen látogattuk a kórházban, 
mostunk rá. Halála után minden lehet-
séges módon segítettük a hátrahagyot-
takat.
• 20 családot részesítettünk eseti élelmi-
szer-segélyben.
• Bútorokkal (főleg ágyak és szekré-
nyek) négy család életkörülményeinek 
javulásához járultunk hozzá.
• Egyéb „apróságok” (törött ablaküveg 
javíttatása, útiköltség-hozzájárulás stb)

Költségvetés:
Kezdő egyenleg: 99 290 Ft
Bevétel: 88 000 Ft (karácsonyi gyűjtés a 
piacon, rendezvényeken és Erzsébet napi 
perselypénz)
Kiadás: 62 295Ft
• 16q tűzifa 48 025 Ft
• gyógyszer kiváltásában segítség 3 csa-
ládnak 11 470 Ft
• törött ablaküveg javíttatása 3000 Ft
• 350 db Erzsébet-zsemle 5040 Ft
• saját költségek (tisztítószerek) 2000 Ft
• kisértékű segítségnyújtások 1800 Ft
Záró egyenleg: 124 995 Ft

Köszönjük a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal, Kéri Vencel plébános és minden 
támogatónk segítségét, aki pénz- vagy 
tárgyadománnyal, tevékeny segítséggel 
járult hozzá munkánkhoz. Önök nélkül 
fenti tevékenységeink nagy része nem 
valósulhatott volna meg!

A Római Szent Franciska Katolikus Karitász
Csoport 2015. évi tevékenysége
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„Lángot adok,
add tovább…”

A Palóc Társaság immár huszadik 
alkalommal hirdette meg a Magyar 
Kultúra Napja tiszteletére fogalma-
záspályázatát többféle témakörben.  
Célja a magyarságtudat elmélyítése, 
a szülőföld iránti hűség elmélyítése, a 
hagyományőrzés, az anyanyelvi kész-
ségek fejlesztése. 108 fő általános 
iskolás tanuló adott be fogalmazást 
a pályázatra Felvidékről, Őrvidékről, 
Délvidékről és Magyarországról egy-
aránt. Iskolánkból négy fő küldte el 
alkotását, és Juhász Katalin 7.b osz-
tályos tanulót a zsűri „Dicséretben” 
részesítette szívhez szóló munkájáért. 
Kati Bársony Mihály bácsi lányával, 
Bársony Rózsa nénivel készített ri-
portjával nyerte el a zsűri tetszését. 
Felkészítője: Bondár Enikő.

Kézilabdázz, a Tiszaalpári Sportegyesület
kézilabda szakosztályánál!

Tiszaalpáron közel 2 éve működik 
kézilabda egyesület, melynek alapjait 
Ivicz Lázár, az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola testnevelő pedagógusa tette 
le évekkel ezelőtt. Kitartó munkájának 
köszönhetően, 2016-ra településün-
kön is megvetette lábát a kézilabda. A 
Tiszaalpári Sportegyesület, kézilab-
da szakosztálya 1,5 éve alakult meg 
Alpáron, az eltelt időszak alatt pedig 
egyre többen csatlakoztak azok táborá-
hoz, akik hetente kétszer, másfél órára 
a kézilabdázásnak szentelik erejüket 
és idejüket. Az alapokhoz Ivicz Láz-
ár, a jövőbeli célok eléréséhez immár  
Dominics János edző  nyújt segítséget 
a fiúk számára, aki 2015, őszén vette 
át a csapat irányítást Lázártól. A szer-
dán és pénteken tartott edzések túlmu-
tatnak a hobby kézilabdázáson, hiszen 
az együttes elszántsága és tudása meg 
van ahhoz, hogy a következő szezont a 
megyei férfi felnőtt bajnokságban kezd-
jék. Ez a csapat legfőbb célja. Az indu-
láshoz azonban nem elég az elszántság 
és az akarat, amivel a csapat tagjai ren-
delkeznek, hiszen, a legtöbb sportághoz 
hasonlóan, a kézilabda is az anyagias 
sportok egyikéhez tartozik.  A Magyar 
Kézilabda Szövetség bizonyos feltéte-
lekhez köti a bajnokságban való indulás-
hoz szükséges jogokat. Ahhoz ugyanis, 
hogy az alpári együttes a 2016/2017- es 
szezont  a megyei bajnokságban kezdje, 
- az anyagi feltételek megléte mellett- 
kell, hogy szabványméretű pályával 
és mezzel rendelkezzen.  A kézilabda 
szakosztály mindeddig minden támoga-
tást megkapott a Tiszaalpári Sportegye-
sülettől, hiszen a játékhoz szükséges 
felszerelés biztosítva van számukra, to-
vábbá az edzőmérkőzések lejátszásakor 
a kézilabdázóink viselhetik az egyesü-
let tulajdonában lévő futballmezeket. A 

szabvány méretű pálya kérdésére ide-
iglenesen megoldást jelenthet az, hogy 
mind a tiszakécskei, mind a kiskunfél-
egyházi klubok felajánlották (terem-
bérleti díj ellenében) a sportcsarnokok 
használati jogát. Azonban több  kérdés 
továbbra is nyitott a csapatnál, annál a 
csapatnál mely stabil létszámmal, leg-
alább tíz fővel vág neki hétről hétre az 
erőnléti és csapatépítő edzéseknek. A 
Tiszaalpári Sportegyesület, kézilabda 
szakosztályánál a tiszakécskei tréner 
személyében adott a lehetőség a meg-
lévő tudás fejlesztésére, az ASE kézi-
labdázói pedig szeretnének jobbak és 
eredményesebbek lenni, ehhez azonban 
edzőmérkőzésekre van szükség, ahol 
összemérhetik erejüket és tudásukat más 
játékosokkal szemben. Az őszi idénytől 
ez idáig már 8-10 edzőmeccsen túl van-
nak a fiúk, melyet a felnőtt bajnokság-
ban is szereplő Kecskemét,Tiszakécske 
és Kiskunfélegyháza csapatával ját-
szottak. A csapat célja kezdettől fogva 
az volt, hogy egy minőségi, nézők ál-
tal is élvezhető színvonalat nyújtson a 
pályán. A fiúk a szurkolóikat is várják 
edzőmérkőzéseikre.

Hajrá ASE!

A klub várja azoknak a fiataloknak 
(13-45év) a jelentkezését, akik már 
megismerkedtek korábban a kézi-
labdával és úgy gondolják szívesen 
tartoznának egy csapathoz. A lelkes 
kézilabdázók ezt megtehetik min-
den héten szerdán és pénteken este 
18:00 órától az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola tornacsarnokában tar-
tott edzések keretében személyesen 
vagy Facebook-on, a „ Tiszaalpár 
Handball Club” csoporton keresz-
tül.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,

ismerősöknek és mindazoknak akik szeretett édesanyánk 
Szalkai-Szabó Imréné (szül.: Kallai Julianna).

Temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Gyászoló család 

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,

szomszédoknak, ismerősöknek, akik
Szabó gáspárné

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. 
Külön köszönet a Gondozási Központ minden
dolgozójának a gondos ápolásért és segítésért. 

Gyászoló Család
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FELHÍVáS
2016. április 29-én ismételten

megrendezésre  kerül
a goBELIN KIáLLÍTáS.

A kiállításra várjuk minden kedves alkotó kedvű 
tiszaalpári és környékbeli lakos munkáját.

Jelentkezni lehet: Török Józsefné Babikánál
Tel.: 06/70-365-3357, 06/30-957-3594 

FELHÍVáS
2016-ban is várja a jelentkezőket Feketéné Papp 
Éva keramikus tűzzománc ékszerkészítő tan-
folyamra. A foglalkozások időpontja március 5-
től minden héten, szombaton, 
16:00 órától a művelődési ház-
ban. Jelentkezni lehet: 06/30-
957-3594 vagy 06/70-365-3357 
tel.számon. 

Meghívó az Alpári Tisza Horgász Egyesület
2015 évi beszámoló Közgyűlésére

A közgyűlés helye és időpontja: 
Tiszaalpári Művelődési Ház nagyterme 
2016. február 28. vasárnap 9 óra.

Napirendi pontok: 1. Beszámoló 
a 2015 évi munkáról. Előadó: Barta 
Lajos. 2. Új alapszabály tervezet ismer-
tetése. Előadó: dr. Csernus Tibor. 3. 
Zárszámadás és vagyonmérleg ismer-
tetése, 2016. évi költségvetési tervezet. 
Előadó: Madla Jánosné. 4. Beszámoló 

az Ellenőrző Bizottság munkájáról. 
Előadó: Popper József. 5. Beszámoló 
a Fegyelmi Bizottság munkájáról. 
Előadó: Pap József. 6. Tájékoztató a 
2015 évi halasításról és az ez évi ter-
vekről valamint a SZÁK programról. 
Előadó: Kovács Sándor Bács-Hosz. 7. 
Az elhangzott beszámolók megvitatása 
és szavazásra bocsájtása. 8. Egyebek: 
hozzászólások, javaslatok.

Amennyiben a közgyűlés határozat-
képtelen lesz úgy ugyanazon a napon 
és helyen 10 órakor a Közgyűlést meg-
ismételjük! Ez esetben a jelenlévők 
létszámától függetlenül határozatképes 
lesz a Közgyűlés! A részvételére feltét-
lenül számítunk!

Horgász üdvözlettel:
az Alpári Tisza Horgász Egyesület

vezetősége



Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. 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 környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉRDEKLőDNI: 06/30/266-8536
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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: Győri Anikó
E-mail cím:  gyorianiko05@gmail.com   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.

* 2 db emeletes ágy eladó! 90x200-as jó minőségű matraccal. Ár: 
40.000,- Ft/db. Tel.: 70/316-3229.

* Eladó 1 háromkerekű elektromos bicikli, új akkumulátorokkal. 
Irányár: 130.000,- Ft. Tel.: 30/287-0732.

* 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.: 
70/338-70-15.

* Tiszaalpár Árpádtelepen családi ház eladó. Érd.: 63/311-744.
* Akciós ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csatorna szerelé-

se 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.: 70/554-22-97.
* Szüleimhez gondozónőt keresek napi 24 órában. Heti vagy kétheti 

váltással. Tiszaújfalu. Érd.: 06/70/453-8700
* Eladó 2 db beltéri és 1 db kültéri ajtó. Érdeklődni: 30/747-6900 

telefonszámon.

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.



Nagy Istvánnét, kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából (született Ivicz Ju-
lianna) január 9-én köszöntötte lakásán 
Dr. Vancsura István, településünk polgár-
mestere, Borvák Erzsébet aljegyző köz-
reműködésével. Jókívánságaikkal együtt 
átadták Orbán Viktor miniszterelnök által 
aláírt oklevelet is.

Nagy Istvánné bolti eladóként dol-
gozott férjével együtt, majd 1982-ben  
nyugdíjba vonult.

Julika néni  születésnapjára vendégül 
látta rokonait, barátait, s teljes szellemi 
frissességgel, korát meghazudtoló für-
geséggel, jókedvvel fogadta a jókíván-
ságokat. Az ebéd felért egy kisebb fajta 
lakodalommal, a főzés az Ő irányításával, 
s tevőleges részvételével történt.

A felek azzal köszöntek el egy-
mástól, hogy tíz év múlva is sze-

retnék, 100 éves születésnapján 
köszönteni Julika nénit!

A tiszaalpári nyugdíjas klub, február első hétvégéjén tartotta farsangi mulat-

ságát, mely ez alkalommal is hatalmas 
népszerűségnek örvendett a jelenlévők 
körében.

Kiss Imre, a Nyugdíjas Baráti Kör 
elnöke megnyitó beszédében elmondta, 
a farsangi mulatság nem csak a magyar 
néphagyományban bír kiemelt jelentő-
séggel, de a Nyugdíjas Baráti Kör tagjai 
számára is ez az egyik legkedveltebb kö-
zösségformáló erővel bíró rendezvény.

Az előadások színvonala tükrözte 
a nyugdíjasok produkcióikba fektetett 
energiáját. Az est nyitányaként citera és 
hegedű szó kísérte a nyugdíjasok műso-
rát, ezt követően pedig a humoros előadá-
sok, zenés, táncos produkciók kerültek a 
színpadra. A műsor zárásaként a szerep-
lők egy közös tánccal szórakoztatták a 
nagyérdeműt.

12. oldal                                                              2016. január

Bábel Balázs Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye érseke
Tiszaalpáron zárta le a megszentelt élet évét 

Gyertyaszentelő Boldogasszony feb-
ruár 2-i ünnepéhez, a megszentelt élet 
napjához kapcsolódva országszerte véget 
ért a megszentelt élet éve. Településün-
kön január 31-én, a Szent Benedek Leá-
nyai Társaság Zárdatemplomában Bábel 
Balázs, Kalocsa- Kecskeméti Főegyház-
megye érseke és Várszegi Asztrik főapát 
zárták le ünnepélyesen a Szerzetesek Évét.  
A szerzetességet középpontba állító te-
matikus évet, amely 2014. november 30-
án vette kezdetét, Ferenc pápa hirdette 
meg a világegyház számára. 

Elbúcsúztatták a telet, a Nyugdíjas Baráti Kör tagjai

Nagy Istvánnét köszöntötték születésnapja alkalmából


