
Február utolsó hétvégéjén települé-
sünk delegációja Tordára, testvértele-
pülésünkre látogatott, ahol a tiszaalpári 
fellépők felejthetetlen műsorral hálál-
ták meg a tordaiak vendégszeretetét. 
Településünk és a vajdasági Torda 
között immár harminc éve áll fenn 
testvérvárosi kapcsolat, ennek apro-
pójából utaztak az alpáriak Tordára, 
hogy az együttműködési jubileumot a 
XV. Tordai Művelődési Napok kereté-
ben megünnepeljék. Az alpári delegá-
ciót évről-évre mindig nagy szeretet 
övezi, amikor a hosszú út után, átlép-
ve az országhatárt megérkezik a szer-

biai Torda településre. A tiszaalpáriak 
már-már hazajárnak Tordára, mi sem 
bizonyítja ezt jobban annál, minthogy 
a felek barátként üdvözlik egymást 
a viszontlátáskor. A települések tag-
jai közös ebéd keretében osztották 
meg élményeiket egymással,majd ezt 
követően Magyarittabén, a IV. Ittabéi 
Kolbászfesztiválon tettek látogatást, 
ahol a szerbiai gasztronómia íz világa 
mellett, a kolbászkészítés és – sütés 
fortélyaiba is betekintést nyerhettek. A 
jó hangulatban eltöltött fesztivál után 
a csoport vissza utazott Tordára, ahol 
a helyi Művelődési Házban Dobai 

János, Torda polgármestere ünnepi 
gondolataival elevenítette fel az évti-
zedekre visszanyúló testvértelepülési 
kapcsolat legfontosabb pillanatait, 
ezt követően pedig egy díszokleve-
let adományozott Tiszaalpárnak és 
dr. Vancsura István polgármesternek- 
amit várhatóan a felek augusztusban, 
Alpáron szentesítenek alásírásukkal. 
A több szempontból is jubileumi 
műsort az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tanulóinak keringője nyitotta, 
melyet a közönség tapssal hálált meg. 
Részletekért lapozzanak a harmadik 
oldalra.

„Mi egy vérből valók vagyunk”

XXIV. évfolyam 3. szám 2016. március • Ára: 120 FtTISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG LAPJA

A tartalomból: • Testületi ülésről jelentjük • Egyházi sorok • Harminc éves a testvérvárosi kapcsolat 
Tordával • Ajánló a könyvtár új könyveiből • Tájékoztató a Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások térítési 
díjáról • Három éve működik Tiszaalpáron a Rómnai Szent Franciska Katolikua Karitász csoport • Zöld rovat • 
Anyakönyvi hírek • Farsang az általános iskolában • Farsangoztak az ÁrpádFejedelem Nyugíjas klub tagjai • Alpári 
Tisza Horgász Egyesület 2015. évi beszámoló Közgyűlése • Sakk Farsang torna zajlott Tiszaalpáron • Sakkozóink 
sikere a Diákolimpián • Nemzetközi vőfély találkozó volt Tiiszaalpáron • Köszönetnyilvánítás! Soha nem látott szín-
vonalon működik településünköna  futball utánpótlás nevelése • Fenntartói közlemény az óvodai beíratkozásról



Elfogadták településünk
2016. évi költségvetését

Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zatának képviselő-testülete februári ülé-
sén elfogadta Alpár 2016. évi költ-
ségvetését. Településünk az idei évben 
kevesebb összegből gazdálkodik, ez 
számok távlatában azt jelenti, hogy 
idén Tiszaalpár költségvetése hétszáz-
ötvenmillió forint. Dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere az összegkap-
csán megjegyezte, a hivatal által működ-
tetett intézmények (Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda, Gondozási Központ 
illetve a Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár) költségvetése biz-
tosított, valamint az önkormányzat ez 
évre tervezett feladatai és beruházásai 
is mind megvalósíthatók. Mint ismert 
településünk az elmúlt évben 105 millió 
forintos állami fejlesztési támogatás-
ban részesült, hiszen Tiszaalpár azon 
települések egyike, melyek nem vettek 
részt az adósságkonszolidációban, így a 
kormány (pályázat révén) anyagi támo-
gatásban részesíti azokat a települése-
ket, melyek eladósodás nélkül hajtottak 
végre fejlesztéseket. Tiszaalpáron ezt 
az összeget utak felújítására fordítják, 
melynek munkálataihoz a közeljövőben 
fognak hozzá. 

Közvilágítási
hibabejelentés

Tiszaalpáron is gyakran okoz prob-
lémát a település közvilágítási helyzete. 
A probléma orvoslását mi magunk is a 
kezünkbe vehetjük, ha felhívjuk az EDF 
DÉMÁSZ ingyenesen hívható ügyfél-
szolgálat hibabejelentő vonalát, a : 0640-
822-000-as számot. A bejelentéskor meg 
kell adnunk a nevünket, az érintett utcát 
illetve a házszámot. Ezt követően a 
szolgáltató munkatársai kötelesek nyolc 
munkanapon belül helyre állítani az ész-
lelt problémát (mint például: későn kap-
csolódik fel a világítás, égők cseréjének 
hiánya, egyéb problémák)

Testületi
ülésről

jelentjük
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EGyHÁZi SoRoK
Március 1.-től hétköznapokon az 

esti szentmisék kezdési időpontja 
18:00, így a keresztúti ájtatosságok 
csütörtökön illetve pénteken 17:30-kor 
kezdődnek.

Keresztelések időpontja:
Alpáron március 12.-én szombat 10:00 
óra, Újfalun március 19.-én szombat 
10:00 óra.

A jegyesek minél előbb jelezzék a 
plébániákon házasságkötési szándéku-
kat, az esküvő előtt legalább 3 hónap-
pal. A bejelentkezést személyesen is 
meg kell tenni. Nem elég ezt csupán 
telefonon bejelenteni!

Nagyböjti lelkigyakorlatos esték temp-
lomainkban:
• március 11.-én pénteken Újfalun 

18:00 óra
• március 12.-én szombaton Alpáron 

18:00 óra

A szentmisék előtt 17:00-től van 
gyónási lehetőség. A lelkigyakorlatot 
vezeti Főtisztelendő Gál József atya, 
a Kecskeméti Barátok templomának 
káplánja.

Nagyheti szertartások rendje:
 Alpár Újfalu Zárda
Virágvasárnap/márc.20.
 9:00 11:00 16:00
Nagycsütörtök/márc.24.
 19:00 17:00 18:00
Nagypéntek/márc.25.
 15:00 17:00 15:00
Nagyszombat/márc.26.
 18:00 21:00 20:00
Húsvétvasárnap/márc.27.
9:00 és 18:00 11:00 10:00

Nagyböjti gondolatok
Alig találunk olyan vallást a vilá-

gon, mely ne írna elő valamilyen böjti 
fegyelmet híveinek.

Mire való tehát a böjtölés ? A vá-
lasz sokféle lehet,és a motivációk is 
különfélék.

Lássunk néhányat:
• hogy felkészüljünk egy fontos ese-

ményre, s egészen a várakozás,a ké-
szenlét, a vágyakozás szolgálatába 
állítsuk testünket,lelkünket.

• hogy tökéletesebben tudjunk ural-
kodni önmagunk felett.

• hogy ellenőrzés alá vessük és meg-
szilárdítsuk emberi mivoltunk jó 
működését.

• hogy ápoljuk önmagunkban a nagy-

lelkűség szellemét és ráfigyeljünk 
azokra,akik

• szükséget szenvednek.
• hogy tanúsítsuk: „nemcsak kenyér-

rel él az ember”,számunkra Isten és 
a felebarát

• szeretete jelent sokkal tartalmasabb 
táplálékot.

A nagyböjti idő 40 napig tart. Éven-
ként ismétlődő ritmusban az egyház li-
turgiája a keresztények emlékezetébe 
kívánja idézni Jézus Krisztus pusztá-
ban töltött negyven napját,de ugyan-
úgy a választott nép negyven évig tartó 
bolyongását is az Ígéret földje felé.

A középkorban,sőt később is,a 
nagyböjt valóban Istennek szentelt 
„szünidőt” jelentett.

Nem tartottak zajos mulatságokat,
lakodalmakat,bezárták a színházakat,a 
törvényszékeket, és szüneteltettek 
minden nyilvános rendezvényt. Az 
egész akkori társadalom azon volt, 
hogy egymást bátorítsák a böjti fegye-
lem megtartására és a szentmisén való 
mindennapos részvételre.

Mára a katekumenek/hittanulók be-
vezetésének és a nyilvános bűnbánat-
tartásának csak az emléke maradt meg. 
A szigorú böjti fegyelem is megeny-
hült. A húsvéti előkészület tehát lénye-
gesen megváltozott,de ez nem jelenti 
azt,hogy elvesztette aktualitását.

A nagyböjtben aki csak teheti szán-
jon időt olykor a csendre. Miért ? A 
válasz az alábbi történet.

Egy magányos szerzetest emberek ke-
restek fel egy napon. Megkérdezték tőle:

- Mi értelmét látod az életednek eb-
ben a nagy magányban,csendben?

 Ő éppen azzal volt 
elfoglalva,hogy  egy mély ciszternából 
vizet meregetett.

 - Nézzetek  ciszternába ! Mit láttok 
?- mondta látogatóinak.

Azok belenéztek,s így szóltak: 
- Nem látunk semmit.
Kis idő elteltével újra felszólította lá-

togatóit a szerzetes:
 - Nézzetek a ciszternába! Mit lát-

tok?
A látogatók újra letekintettek,s ezt 

válaszolták:
- Most látjuk magunkat!
A szerzetes erre így szólt:
- Nos,látjátok,amikor a vizet 

merítettem,a víz nyugtalan volt.Most 
nyugodt,sima.

Ez a csend tapasztalata: az ember 
látja magát!
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Harminc éves a testvérvárosi kapcsolat Tordával
Február 27-én Tordára látogatott 

a tiszaalpári delegáció melynek apro-
póját a két település között, mintegy 
harminc éve fennálló testvértelepülési 
kapcsolat adta. A felek az évtizedek-
re visszanyúló kötelék jegyében baráti 
kézszorítással és öleléssel üdvözölték 
egymást, melyet közös ebéd követett a 
tordai Vadászházban. A vajdasági tele-
pülés vendégszeretete ez alkalommal 
is határtalan volt, amit a tiszaalpáriak a 
fellépésükbe fektetett energiával igye-
keztek megszolgálni. Az estet az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola tanulóinak 
keringője nyitotta, amit a Kádár Lajos 
Nyugdíjas Klub tagjainak humoros, 
zenés darabjai követtek. A XV. Tordai 
Művelődési Napok rendezvényének 
minden bizonnyal Csernák Emese volt 
a legfiatalabb fellépője (a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda, Csiga cso-
portjának óvodása) aki meséjével és 
személyiségével elkápráztatta nézőkö-
zönségét. Az iskolások produkciója nem 
ért véget a Bondár Enikő tanárnő által 
betanított keringővel, hiszen a fiatalok 
az egyik legismertebb Republic szám 
előadásával (Ezt a földet választottam) 
valamint egy magyar irodalmi csokor 
felolvasása keretében újra a színpadra 
álltak, előbbinél dr. Halász Mátyásné 

tanárnő vezetésével. Ünnepi műsorunk 
palettáját Bende Lili ének tudásával 
színesítette (aki a Bársony Mihály szü-
letésének 100.évfordulója tiszteletére 
rendezett népzenei verseny - gyermek 
népdaléneklés kategóriában 1.h. ért el). 
A műsort a Jövőnkért néptáncegyüttes 
produkciója követte, akik kétszer áll-
tak aznap a közönség elé. A jubileu-
mi ünnepségen fellépett Novák Dóra 

is, aki énekhangjával kápráztatott el 
mindenkit. A rendezvény legmegha-
tóbb pillanatát minden bizonnyal az est 
zárásaként elénekelt, Ismerős Arcok: 
Nélküled című dalának momentuma 
jelentette, mely közösen csendült fel, a 
szereplők, Dobai János tordai polgár-
mester, valamint dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármesterének közremű-
ködésével.

Ajánló a könyvtár új könyveiből
Szépirodalom
Baranyai András: Mi leszek, ha nagy le-
szek?
Nicolas Barreau: A világ végén megta-
lálsz
Benedek Elek: Székely népballadák
Jonas T. Bengtsson: Mint senki más
Meg Cabot: A neveletlen hercegnő 11.
Rebecca Donovan: What if…. – Mi lenne, 
ha….
Becca Fitzpatrick: Black Ice – Tükörjég 
Stephen King: Aki kapja, marja

Äsa Larsson: A kísértet (Pax 3.)
Alice Miller: A tehetséges gyermek drá-
mája és az igazi én felkutatása
Hanni Münzer: Az örökség
Michael Punke: A visszatérő
Nora Roberts: Az angyal markában
Jenny Rogneby: Leona – Pókerjátszma
Richard Scarry: Egon tesz-vesz, sürög-fo-
rog
Tom Ryan: Atticus nyomában
Darren Shan: Zom-B
Darren Shan: Zom-B 2. (Alvilág)

Szabó T. Anna: Kerge ABC
Szabó T. Anna (et. al.): Verslavina – A nő 
meg a férfi

Szakirodalom
Árvai Anikó: Kártyaszövés
Bártfai Barnabás: Windows 10 zsebkönyv
Deákné B. Katalin: Tesztelje gyermeke 
lelkiállapotát!
Posta Renáta: Szezonális paleolit ételek 
hedonistáknak
Természetes díszek tavaszra és nyárra

Tájékoztató a Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díjáról
A Képviselő – testület minden év április 01.-től módosítja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját. 
Ami idén az alábbi összegekben lett meghatározva: 
A szociális étkeztetés intézmény térítési díja: elvitellel 550.-Ft/adag, házhoz szállítással 650.-Ft/adag.
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 500.-Ft/óra
Az Idősek Otthona intézményi térítési díja: 75. 035.-Ft/hó
A szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Gondozási Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 71. szám alatt, 
telefonon: 76/ 424 – 055 számon.



Három éve működik Tiszaalpáron a Római Szent
Franciska Katolikus Karitász csoport

Tiszaalpáron 2013-ban kezdte meg 
működését a Magyar Katolikus Karitász 
helyi csoportja, a Római Szent Franciska 
Katolikus Karitász Csoport, ami az első 
olyan civil szervezet Alpáron, melynek 
tagjai a településen szükséget szenve-
dőknek nyújtanak segítséget. A csoport 
10-12 állandó, aktív taggal működik, 
akik szabadidejükben, önkéntesként vég-
zik munkájukat a civil szervezetnél. A 
karitászcsoport közvetítő szerepet tölt be 
az adakozók illetve a rászorultak között, 
hiszen az elmúlt évek alatt rengeteg fel-
ajánlás érkezett a szervezet irodájába 
(ruhák, bútorok pénzbeli adományok), 

melyeket a későbbiekben a csoport tag-
jai osztanak szét a hátrányos helyzetűek 
körében. Bártol Réka, a Római Szent 
Franciska Katolikus Karitász helyi cso-
portjának vezetője kérdésünkre elmondta, 
az elmúlt évek alatt sikerült kellőképpen 
feltérképezniük azon családokat, akik 
sokszor a legkülönfélébb krízishelyzetek-
ben kérnek segítséget, mint például tüze-
lő vagy élelmiszer hiánya, de előfordul, 
hogy kórházi útiköltségre kérnek támo-
gatást. Bártol Réka emellett hozzáfűzte, 
a szervezet hosszú távú célja, hogy gyer-
mekek számára biztosítson különböző 
foglalkoztatási és kirándulási lehetőséget. 

Az egyik ilyen alkalom volt, mikor az 
elmúlt nyáron tíz alpári gyermek nyaralt 
teljesen ingyen a fonyódligeti Erzsébet 
Táborban. A lehetőséget a Katolikus 
Karitász nyújtotta, az alpári Karitász cso-
port pedig megpályázta és elnyerte tíz 
gyerek számára a nyaralási lehetőségét. 
A civil szervezet az adományok gyűjtése 
mellett fontosnak tartja, hogy programjai-
val színesítse településünk közéletét, erő-
sítse az összetartozás érzését. Az egyik 
ilyen rendezvény, az április 2-ra tervezett 
jótékonysági futás és családi nap, mely-
nek kapcsán Bártol Réka lát el minket 
környezet tudatos tanácsokkal.

ZÖLD RoVAT
Elsőként egy olyan téma, amivel 

alig észrevehetően, de talán a legin-
kább hatással vagyunk a környeze-
tünkre. Ez pedig a vásárlás. Minden 
mozdulat, amivel beteszünk valamit a 
bevásárlókosarunkba, döntés. Döntés 
arról, hogy támogatom-e a termék, a 
csomagolóanyag előállítása, a szállítás 
soron okozott környezeti károkat. 

Vegyük sorra az élelmiszer-vásár-
lás aranyszabályait.

1.Minden szempontból a legideá-
lisabb, ha én magam termelem meg, 
állítom elő azt, amit az asztalra teszek. 
Termesszünk zöldséget, gyümölcsöt a 
kiskertben, tartsunk tyúkot, főzzünk 
lekvárt, rakjunk el télire savanyúságot! 
Használjuk ki, hogy faluban élünk és 
van saját kertünk!

2.Amit nem tudunk magunk meg-
termelni, azt helyi termelőktől, háztól, 
a piacról szerezzük be. A tiszaalpári 
piacon sajnos még szombaton reg-
gel is alig néhány vevő kószál, pedig 
érdemes minden héten kilátogatni. A 
zöldségeken túl tejtermékeket, húster-
mékeket, különféle növényi olajokat 
és magokat, liszteket, házi tésztát, sőt 
még kézműves termékeket is vehetek, 
de a felsorolás nem teljes. Árulni is 
érdemes kijönni, ha csak egy kevés 
kis felesleg is terem a kertben, mert 
kis mennyiségben mindenféle jogo-
sítvány, engedély nélkül árulhatjuk a 
portékánkat. Nemcsak szombaton, de 
hétfő kivételével minden nap. A hely-
pénz pedig 200 Ft, ami nem egy nagy 

beruházás. Úgyhogy piacra fel!
3.A piac után mehetünk a zöldsé-

gesbe, a boltba, a henteshez, a pék-
ségbe. Jó döntés, ha helyi tulajdonú 
üzletet választunk országos hálózat 
tagboltja helyett. Keressünk magyar 
termékeket, a zöldségesnél az idény-
nek megfelelő hazai zöldséget, gyü-
mölcsöt válasszuk. Fontos szempont 
a csomagolás. Lehetőleg olyan ter-
méket vegyünk, aminek a csomago-
lása papír, visszaváltható vagy újra 
felhasználható, de legalábbis a lehető 
legkevesebb. A zöldségeshez mindig 
saját nejlonzacskóval megyek, de a 
babnak, lencsének, magoknak viszek 
műanyag fedeles dobozt. A pékségben 
nem szeleteltetem a kenyeret, és ha 
elfelejtem a kenyeres vászontáskámat 
magammal vinni, papírba kérem. A 
henteshez is viszek műanyag dobozt, a 
darált húst és ami belefér, abba kérem. 
Már sehol nem néznek rám furcsán az 
eladók, és jó lenne, ha előbb-utóbb ez 
lenne a megszokott.

4.Amit helyben nem kapunk meg, 
csak azt vegyük a városi szupermar-
ketekben vagy rendeljük meg online. 
Lehetőleg ne csak azért üljünk autóba, 
hogy bevásároljunk, hanem kössük 
össze más elintéznivalóval, amihez 
egyébként is utaznunk kell. A busz, 
vonat még környezettudatosabb meg-
oldás. A bevásárlóközpontban inkább 
válasszuk a nagyobb kiszerelésű ter-
mékeket, aminek a fajlagos csomago-
lóanyaga kevesebb.
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Anyakönyvi
hírek

Születtek: Lukács Zénó (Sinkó Mária) 
Sebők Csaba (Nagy Regina) Kis Roland 
(Zoltai Brigitta)

Házasságot kötöttek: Tóth István és 
Baranyi Anita

Elhunytak: Albert Jánosné Kürti 
Anna (1934-2016) Ledniczky Tibor Gyula 
(1960-2016) Horváth András (1944-2016)



A farsang vízkereszttől húshagyó-
keddig, a nagyböjt kezdetéig tartó 
időszak elnevezése. Hagyományosan 
a vidám bálok, mulatságok jellemzik. 
Régi hagyomány, hogy farsang idején 
ijesztő álarcokkal, mulatozással űzik 
el a telet, és olyan néphagyományok 
kapcsolódnak hozzá, mint a maszkos 
alakoskodás.

Törekedve a farsangi népszokások, 
hagyományok őrzésére, idén a mi isko-
lánkban is ennek szellemében rendez-
tük meg a farsangi mulatságot. Sajnos 
a tűzvédelmi előírások alapján a tor-
naterem befogadóképessége nem tette 

lehetővé a teljes tanulói létszám mellett 
a vendégek fogadását. 

Minden gyerek izgatottan várta a 
farsangot, hogy társaival együtt beöl-
tözve, maszkok mögé rejtőzve ünnepel-
jenek. Különösen nagy örömet jelen-
tett számukra, hogy mindenki a saját 
vágyának megfelelő jelmezt ölthette 
magára. Az egész esemény a jókedv és 
az önfeledt nevetés jegyében zajlott. A 
jelmezes felvonulást izgalmas, örömteli 
tombolahúzás követte. A farsangi kar-
nevál vidám, zenés mulatsággal zárult. 
A rendezvényen készült képek az iskola 
honlapján megtekinthetőek.

Köszönjük szépen a gyermekek 
nevében a felajánlásokat.

Farsang az általános iskolában
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Megtartották tél búcsúztató rendez-
vényüket az Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klub tagjai. Az egyesület az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is kiemelt 
figyelmet fordított arra, hogy farsangi 
műsoruk színes repertoárjával elkáp-
ráztassa nézőközönségét. Az est egyik 
meghívott vendégei és előadói vol-
tak, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 
Bajtársi Egyesület tagjai is, akik fellé-
pésükkel emelték az est fényét. A far-
sangi rendezvényt az Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub táncos lábú művészei, 
a Mamarett tánccsoport nyitotta, amit 
további zenés és humoros előadások 
követettek a színpadon. Településünkön 

remek kapcsolatot ápolnak egymással a 
nyugdíjas klubok vezetői és azok tag-
jai, mi sem bizonyítja ezt jobban annál, 

hogy a mulatságon a Nyugdíjas Baráti 
Kör mellett, a Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub tagjai is tiszteletüket tették.

Farsangoztak az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub tagjai

Megtartotta szokásos éves közgyűlés-
ét február 28.-án az Alpári Tisza Horgász 
Egyesület a Tiszaalpári Művelődési 
Ház nagytermében. 9 órakor kezdő-
dő Közgyűlést Barta Lajos az egyesü-
let elnöke nyitotta meg, majd közölte, 
hogy a megjelentek alacsony létszáma 
miatt a közgyűlés határozatképtelen. Fél 
órás szünetet követően már létszámtól 
függetlenül a határozatképes közgyűlés 
elkezdődhetett. Barta Lajos, az egye-
sület elmúlt évi munkájáról számolt 
be, melynek kapcsán ismertette, 2015.-
ben újra lehetett horgász vizsgát tenni 
Tiszaalpáron, ez idén is folytatódik, 10 
fő jelentkezés esetén.  Az egyesületet 
érintő problémákról is beszámolt, ami 
a tavalyi évben elsősorban Holt-Tiszán 

elért alacsony halfogási átlagról, a Suli 
Peca program keretében a gyerek horgá-
szok más egyesületbe történő elviteléről, 
amely létszámban 70 gyerek horgász érin-
tett. Beszámolt a horgászok által felvetett 
problémákról, amelyekben megemlítette 
a Mozgáskorlátozottaknak kedvezményes 
területi engedélyhez jutásának lehetősé-
gét, a kormoránok gyérítése, Törpeharcsa 
halászat, ivadékok beengedése a tóból, 
a holtág vízszintjének a szinten tartása, 
vidékiek panasza a gyenge fogásokról, 
esetleges telepítési tilalom bevezetése, 
a zuhogó és környékének kotortatása, 
használható lejáró kialakítása a zuhogó 
körüli részen. Ezek után következett a 
zárszámadás és vagyonmérleg ismerte-
tése, 2016. évi költségvetési tervezet. A 

beszámolóból kiderült, hogy az egyesület 
gazdálkodása az előző évekhez hasonló-
an pozitív mérleggel zárta a 2015. évet. 
Folytatásban az Ellenőrző Bizottság mun-
kájáról, valamint a Fegyelmi Bizottság 
munkájáról halhattunk beszámolót. Ezek 
után következett a Horgász Egyesület Új 
alapszabály tervezet ismertetése, melynek 
kidolgozója és előadója dr. Csernus Tibor 
ügyvéd úr volt. Az elhangzott beszámo-
lók megvitatása után, a tagság által fel-
vetett problémákra az egyesület vezető-
sége, BÁCSHOSZ részéről Csank Árpád 
alelnök, valamint Juhász János próbált 
válaszolni. A közgyűlés végén a beszá-
molók szavazásra bocsájtására került sor, 
melyen a beszámolók elfogadásra kerül-
tek.     Alpári Tisza HE Vezetősége   

Alpári Tisza Horgász Egyesület 2015 évi beszámoló Közgyűlése



Február 6-án, Soltvadkerten rendez-
ték meg az egyéni sakk diákolimpiát. 
Tiszaalpárról két középiskolás, diák 
indult a versenyen. Az U16 korosztály-
ban Danis Patrik harmadik helyezést ért 
el. Az U18 korosztályban Almási Attila 
aranyérmes lett, így jogot szerzett az 
országos diákolimpián való részvételre. 
Az országos diákolimpiát Budapesten 
rendezik, jó felkészülést és sikeres sze-
replést kívánunk a versenyen.

Gálfi Mihály

Február 20-án, szombaton a 
Művelődési Házban lezajlott a Tiszaalpári 
Sakk Farsang elnevezésű torna. A királyos 
játékot szeretők már hatodik alkalommal 
mérhették össze szellemi tudásukat. A 
felnőtt mezőnyben tíz induló, az ifjúsá-
giaknál huszonkettő versenyző ült a táb-

lák mellé. A tavalyi 
bajnokoknak az idén 
sem sikerült a cím-
védés. A díjazottak 
kupát, érmet, okleve-
let és tárgyjutalmat 
kaptak. A támogatók 
jóvoltából több kate-
gória szerint tudtunk 
díjakat adni. A ver-
seny lebonyolítását 
és a bírói teendőket 
Seres László nem-
zetközi bíró, megyei 
főtitkár látta el.

Eredmények, felnőttek: 1. Kemény 
Csaba (Kiskunfélegyháza) 2. Divald 
Tamás (Kecskemét) 3. Besenyei Zsolt 
(Tiszaalpár) 4. Cs Kovács László 
(Csongrád) 5. Palotai Bendegúz 
(Kecskemét) 6. Nagy József (Csongrád). 

Ifjúságiak: 1. Divald Tamás 2 Palotai 
Bendegúz 3. Almási Attila és Danis 
Patrik (Tiszaalpár). Női: 1. Somogyi 
Zita 2. Virág Szonja 3. Somogyi Andrea 
(mind három Csongrád). Gyermek: 1. 
Papp Bence (Kiskunhalas) 2. Tapodi 
Norman Lajos (Kiskunhalas) 3. 
Daróczi Donát (Kecskemét) 4. Papp 
Marcell Imre (Kecskemét) 5. Wéber 
Patrik (Kiskunhalas) 6. Tapodi Martin 
(Kiskunhalas).

A versenyt támogatták: Tiszaalpári 
SE, 4xKo Kft, Dr. Vancsura István, ifj. 
Papp József, Bartók István, Juhász Imre, 
Magony Gáspár. 

A sakkozók részére a süteményt 
készítette, Sztakóné Erzsike és Nagy-Gál 
Kati.

Minden támogatónak és segítőnek 
köszönjük.

Gálfi Mihály

Sakk Farsang torna zajlott Tiszaalpáron

Sakkozóink sikere
a Diákolimpián
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Településünkön immár V. alka-
lommal rendezték meg a Lakodalmi 
Zenekarok és Vőfélyek találkozó-
ját, melyet ez alkalommal is hatalmas 
érdeklődés övezett.  A találkozó töret-
len népszerűségét jól mutatja, hogy 
több, mint háromszázan gyűltek össze 
Valentin napján, az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tornatermében. A haj-
nalig tartó mulatságon tizenhét vőfély 
mutatkozott be, akik ezúttal nem csak 
az ország számos pontjáról érkeztek 
a jubileumi vigasságra, hanem idén 
először a határon túlról, a vajdaság-
ból is voltak ceremóniamesterek, hogy 
az általuk képviselt terület szokásait 

bemutassák a mulatni vágyóknak. A 
vőfélytalálkozón a talpalávalót ezúttal 
egy kiskunhalasi, egy zákányszéki és 
egy csongrádi zenekar biztosította, akik 
egymást követően mutatták be reperto-
árjukat a vendégseregnek. Az est fény-
pontját minden bizonnyal az idei sztár-
vendég, a Sógorok együttese jelentette, 
akik az ízletes vacsora elfogyasztása 
után érkeztek a helyszínre. A február 
13-i rendezvényen a büféből befolyt 
összeget az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola javára ajánlották fel. Ami pedig 
a folytatást illeti, már most be lehet írni 
a naptárba: 2017.02.11, VI. Lakodalmi 
Zenekarok és Vőfélyek találkozója.

Nemzetközi vőfély találkozó volt 
Tiszaalpáron

Köszönetnyilvánítás!
Szeretném megköszönni a vőfélyta-

lálkozó szervezőinek: Baranyi Anitának 
és Tóth Istvánnak, hogy lehetőséget ad-
tak az általános iskola Szülői Munkakö-
zösségének, hogy a büfével adományt 
gyűjtsünk a tanulók számára.

Külön köszönet a segítőknek: Fekete 
Gabriellának, Juhászné Zsuzsának, Ju-
hász Szabinának és Szepesi Anikónak a 
hajnalig tartó munkájukért.

Reméljük jövőre is megrendezésre 
kerül ez a jól sikerült bál, és újra lehe-
tőséget kap a Szülői Munkaközösség az 
adománygyűjtésre!

Köszönöm a gyerekek nevében:
Ladányiné Bánkuti Natália

SZMK elnöke



U-11-es csapatunk Czimer Krisztián 
és Tarjányi András vezetésével részt vett 
az első MLSZ által szervezett OTP Bank 
Bozsik-Programon. A kecskeméti Hírös 
ÉP és az UFC csapataival játszottunk. A 
csoportküzdelmek után a KLC-KTE SI 
csapatával játszottunk. Eredményesen 
szerepeltek a srácok, látszik a játékukon a 
szorgalmas munka!

U-14-es csapatunknak még nem kez-
dődött el a füves pályás bajnokság, vi-
szont két tornán is részt vettek az utóbbi 
két hétben, Haticza Imre irányításával. 
Február 28-án, Kiskunfélegyházán, a IV. 
Csikós József emléktornán vettek részt 
a gyerekek, ahol a nagyon erős mezőny-
ben a 4. helyet sikerült megszerezniük. A 
torna legjobb kapusa Dobos Dániel lett, 

míg Dorsch György bekerült a torna vá-
logatottjába! Március 6-án pedig, szintén 
Kiskunfélegyházán szerepeltek, U-13-as 
teremlabdarúgó tornán.

Megyei II. és III. osztályú csapataink 
számára is megkezdődött a nagypályás 
bajnokság.

17. forduló:
U-19-es csapatunk 0-0-ás döntetlent 

játszott Jakabszálláson, míg felnőtt csapa-
tunk 3-0-ás vereséget szenvedett!

Megyei III. osztályú csapatunk ha-
zai pályán szenvedett 6-0-ás vereséget, 
Apostag csapatától!

Nagyon nehéz időszakon mennek ke-
resztül felnőtt csapataink, remélhetőleg 
minél előbb kilábalnak a hullámvölgyből! 

Reméljük Szurkolóink kitartanak 

mellettünk és biztatnak majd Minket! 
A kézilabdásainkra is kitérve, ők is fo-
lyamatosan edzenek, tornákon vesznek 
részt, remélhetőleg a bajnokságban is 
tudnak majd idővel indulni, ha meglesz-
nek a feltételek. Folyamatosan várjuk a 
kézilabdázni vágyó fiatalok (13-45 év) 
jelentkezését! Az edzések megtekintésére 
is van lehetőség szerdán és pénteken késő 
délután, 18:00 órától az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tornacsarnokában.

Reméljük továbbra is megtisztelnek 
minket azzal, hogy kijárnak a hazai, illet-
ve elutaznak velünk a vidéki mérkőzése-
inkre is!

Itthon teljen meg az a lelátó!
HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert

A Tiszaalpári Sport Egyesület utánpót-
lás „részlege” 2013 őszén indult be ismét. 
A fiatalok edzője pedig az a Czímer Krisz-
tián, aki korábban az ASE kapuját őrizte 
évekig a megyei mérkőzéseken. Krisztián 
2011-ben kezdte az edzősködést, az akkori 
ifjúsági csapat edzőjének, Bakos István-
nak segítette a munkáját. Később azonban, 
egyre jobban kivette részét az edzéseken, 
melynek gyorsan meg lett az eredménye. 
2015 márciusában elkezdte az Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által kiírt 
Grassroots C edzőképzést, s szeptember-
ben át is vehette Telkiben a diplomát, mint 
végzett hallgató. Krisztián a későbbiekben 
tervezi a magasabb fokozatú edzői diplo-
ma megszerzését.  A településünk működő 
már-már profi utánpótlás nevelésről  illet-
ve az elér eredményekről Czímer Kriszti-
ánnal beszélgettem.

- Örömmel jelentem, hogy jelenleg az 
OTP Bank Bozsik Programban több kor-
osztállyal is részt tudunk venni. Az U7-es 
korosztállyal, illetve az U9-es és az U11-
es korosztállyal vagyunk ott az MLSZ ál-
tal szervezett Bozsik tornákon. Ezeknek a 
korosztályoknak tartom folyamatosan az 
edzéseket hétről-hétre. Tarjányi András 
nagy segítséget nyújt nekem, mert ha ép-
pen kell valami, vagy netán helyettesíteni 
kell, akkor mindig meg tudjuk oldani. Ezt 
köszönöm szépen ezúton is neki. 

- Folyamatosan lehet hallani arról, 
hogy a „fiaid” remekül szerepelnek a tor-
nákon. Ez az utánpótlás nevelésbe fektetett 
profi munka eredménye? 

Azért az túlzás, hogy profi, inkább 
maradjunk a „félprofi” szintnél. Mára 
megvannak azok a feltételek, tárgyi esz-
közök, amelyek elengedhetetlenek a re-
mek edzésmunkához. Szeptembertől a 
Tiszaalpári Sport Egyesület komoly előre-
lépést tett az utánpótlás toborzására. Több 
kiskunfélegyházi, kecskeméti, balástyai 
befektetőt sikerült meggyőzni, hogy érde-
mes az alpári gyerekekre pénzt költeni. Ez 
nem egy anyagilag megtérülő gazdasági 
befektetés, hanem egy társadalmi szerep-
vállalás, amit önzetlen módon elvállaltak 
úgy, hogy semmi érzelmi szál nem köti 
őket Tiszaalpárhoz. Ennek köszönhető, 
hogy elindult a „Tanulj, Sportolj, Nyaralj” 
program az U9 és az U11 korosztályban.  
Itt a szülők is hatékony részesei kell, hogy 
legyenek, annak érdekében, hogy gyerme-
kük az első háromban végezhessen. Felsze-
reléseink mennyisége és minősége elérte a 
profi csapatok utánpótlásának eszközigé-
nyeit. Természetesen várunk tiszaalpári 
vállalkozókat és cégeket is, akik úgy gon-
dolják, ezt a munkát tudnák támogatni. Azt 
el kell mondanunk, hogy az a támogatás, 
amit az iskolától, óvodától, szülőktől és az 
önkormányzattól kaptunk felbecsülhetet-
len. Nagyon hálásak vagyunk és köszön-
jük szépen így is nekik. Célunk továbbra 
is az, hogy a gyerekek ingyen járhassanak 
focizni. Sehol a környékben, de talán az 
országban sincs lehetőség rá, hogy ilyen 
szervezés és eszközpark mellett ne keljen 
fizetniük havonta valamilyen tagdíjat. 

- Említetted, hogy adott a jó feltétel a 

felkészüléshez, amit a fiúk rendre meg is 
hálának hiszen hozzák az eredmények. Mi-
lyen sikerekkel büszkélkedtek illetve hány 
játékos alkotja az utánpótlás csapatokat?

- Legutóbb a II. Golden Kupán vettünk 
részt, mint házigazdák. A 6 csapatos tornán 
II. helyezést értünk el, s egy Legjobb Játé-
kos címet is bezsebelhettünk az edzőkol-
légák szavazatai révén. Voltunk futsalos 
Bozsik tornákon, ahol nem jegyzik az 
eredményeket, ezt egy egységes MLSZ 
szabályzat írja elő, amelyet szigorúan be is 
tartanak, ezzel is megelőzve az irigykedést, 
vagy a hasonló tulajdonságok előbukkaná-
sát.  Az U7-es csapatban 15 fő, Az U9-ben 
13 fő és az U11-ben 15 főt számlálhatunk. 
Egy ilyen szintű településen ezek rendkí-
vülien hízelgő számadatok.

- Milyen elképzelések, célok vannak a 
jövőre nézve illetve legközelebb mikor és 
hol szurkolhatunk értetek?

- Az célok elsősorban a hosszú távú 
működése ennek az utánpótlásnak. Ezt 
kell folyamatosan szinten tartani, majd 
amennyire csak lehetséges, emelni. Re-
mélem, hogy lesznek majd a köreimben 
újabb, szakképzett edzők, akik majd a 
tiszaalpári labdarúgás utánpótlásáért tenni 
fognak. Legközelebb Kiskunfélegyházán, 
a Mezgé’ Sportcsarnokában fogunk meg-
mérkőzni március 12.-én. Gerecs Attila 
edzőkolléga meghívását elfogadtam, töb-
bek között sportbarátságunk ápolásának 
jeléül. A tavasz folyamán pedig a Bozsik 
tornák is elindulnak.

Soha nem látott színvonalon működik településünkön
a futball utánpótlás nevelés
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Kezdetét vette a tavaszi futballszezon!
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Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2016/2017. nevelési évre az Önkormányzat 
által fenntartott Tündérrózsa Napközi 
otthonos Óvodába az alábbi beiratkozási 
időpontokat határozta meg: 2016. április 
20-án szerdán 8-16 óráig és 2016. április 
21-én csütörtökön 8-16 óráig. A fenti 
időpontban lehet beíratni azokat a gyer-
mekeket, akik harmadik életévüket 2016. 
augusztus 31-ig betöltik, valamint akik a 
2016/2017. nevelési év során töltik harma-
dik életévüket.

Beiratkozás helye: Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda Tiszaalpár, Ady 
Endre u. 40. (vezetői iroda)

Kérjük a Szülőket, hogy a beiratko-
záson a gyermekükkel együtt jelenjenek 
meg.

A felvételi eljárásban a gyermekek fel-
vétele a 2016/2017-es nevelési évre tör-
ténik.

A nevelési év kezdő napja 2016. szep-
tember 1., utolsó napja 2017. augusztus 
31.

Az óvoda felvételi körzete: Tiszaalpár 

nagyközség közigazgatási területe. Az 
óvoda azon sajátos nevelési igényű, külön-
leges bánásmódot igénylő gyermekek 
nevelését és oktatását is folytatja, akiknek 
integrált nevelése az óvoda alapító okira-
tában rögzítettek alapján az intézményben 
megoldható. (Az intézmény alapító okirata 
megtekinthető a www.tunderrozsaovoda.hu 
honlapon). A felvételi eljárás eredményéről 
az óvoda vezetője a beíratás utolsó napját 
követően 21 munkanapon - 2016. május 
23-ig - belül írásban értesíti az érintetteket. 
A felvételi kérelemnek helyt adó döntését 
írásban (kérésre elektronikus formában), a 
kérelem elutasítására vonatkozó döntését 
határozati formában közli a szülővel. A 
felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő 
az értesítés kézhezvételét követő 15 napos 
határidőn belül fellebbezést nyújthat be. 
A fellebbezést a fenntartó önkormányzat 
jegyzőjének címezve, az elutasító határo-
zatot kiadó intézményvezető részére kell 
átadni (Nkt. 37. §). Az ügyben a fenntartó 
jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Beiratkozáshoz szükséges okmá-
nyok:

- A szülő személyi igazolványa, lak-

címkártyája
- A gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata, lakcím- és TAJ kártyája, 
valamint (amennyiben rendelkezésre állnak 
az alábbi okmányok):

- Nem magyar állampolgár esetében 
tartózkodásra jogosító okmányok

- szakorvos által kiállított tartós beteg-
ségről szóló igazolás

- 3 vagy több gyermek esetén családi 
pótlék folyósításáról szóló igazolások

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményről, halmozottan hátrányos helyzetről 
szóló határozat 

- Szakértői bizottság által kiállított 
szakvélemény a gyermek eltérő fejlődé-
si ütemének igazolására (amely az intéz-
ménykijelölést is tartalmazza).

Tiszaalpár, 2016. február 17.

dr. Menyhárt Anett
jegyző

A teljes közlemény megtalálható 
a www.tiszaalpar.hu honlapon és az óvoda 
hirdetőtábláján.

Fenntartói közlemény az óvodai beiratkozásról
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Z-G FAKER KFT.
TŰZiFA AJÁNLATA

* Akác   2900.- Ft/q
* Tölgy   2400.- Ft/q
* Lignit, barnaszén  1400.- Ft/q

Méterbe, kuglizva, hasítva.

Érd.: 06/20/912-1009
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Akció A SzAbó Síremléknél! 
A 2016. március 31. napjáig megrendelt síremlékekre 5-10% ked-
vezményt adunk.

Új síremlékek készítése mellett vállaljuk régiek felújítását, tisztítását, belsőépíté-
szeti- és épületmunkák kivitelezését.

Termékeinket megtekintheti a 
www.szabosiremlek.hu webol-
dalon illetve személyesen a 
Kiskunfélegyháza, Szegedi út 
59. szám alatti telephelyen.

Keressen fel, kérjen ingyenes 
árajánlatot!

Szabó Attila kőfaragó
+3670/3-113-153



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.

* Jó állapotú keverőtárcsás mosógépet és hagyományos centrifugát vennék. 
Tel.: 424-532

* Költözés miatt sürgősen eladó: nagyon szép ülőgarnitúra, 3-2-1. A fotel 
lábtartós,a kanapék ágyazhatóak asztalok,szőnyegek,leanderek. Valamint fehér 
kerti műanyag székek, napozóágy szép állapotban. Érdeklődni: 20390 2918

* Búza, kb. 25 q és egy Mini (erősítő) hangfal eladó. Érd.: 715-725
* Épületek energetikai tanúsítása. Fássy Zoltán, Csongrád. Tel.: 06/30/410-

2772
* 2 db emeletes ágy eladó! 90x200-as jó minőségű matraccal. Ár: 40.000,- 

Ft/db. Tel.: 70/316-3229.
* Új állapotban lévő 3 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 szerelése anyag-

árral 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.
* Családi ház eladó, Tiszaalpár, Bethlen G. u. 47. Tel.: 06-20/250-86-58

Akciós ereszcsatornázás,
bádogozás, horgonyzott

csatorna szerelése
anyagárral 1500,-Ft/fm.

Érd.: 20/923-17-19.

FELHÍVÁS GoBELiN KiÁLLÍTÁSRA
A hagyományosan megrendezésre kerülő Gobelin-kiállí-
tásra kiállítók jelentkezését várjuk! A kiállításon bármilyen 
gobelinnel részt lehet venni, valamint keresztszemes képe-
ket is várunk. A kiállítók jelentkezését 
április 15-ig várjuk Törökné Babikánál, 
a 06/70/365-33-57-es és a 06/30-957-
3594-es telefonszámon.

A kiállítás helye: Művelődési Ház kama-
raterme, megnyitója: 2016. április 29-én 
pénteken, 17 órakor.



A Nyugdíjas Baráti Kör hagyomá-
nyos nőnapi ünnepségét tartotta a Mű-
velődési Házban az elmúlt napokban. A 
klub tagjai ezen a napon a férfiakat is 
ünnepelték, így míg az urakat Marsáné 
Dósa Aranka és Muzsik Ferencné kö-
szöntötte, addig a hölgyeket az egyesü-
let alelnöke, Kálmán Pál méltatta egy 
ünnepi vers keretében. A hetvennégy 
tagot számláló nyugdíjas klub tagjai ez-
után szendvicsekkel és süteményekkel 
vendégelték meg egymást, amit a meg-
terített asztalokhoz ülve, az egyesület 
emlékeit tartalmazó napló körbeadása 
mellett fogyasztottak el. Az ünnepséget 
megelőzve, a nyugdíjas klub tagjai egy 
gyűlés keretében beszélték át a követ-
kező hónapok terveit, illetve a február-

ban tartott farsangi rendezvényük rész-
leteit, melyet a közel egy órás műsoruk 

tekintetében jónak értékelt Kiss Imre, a 
Nyugdíjas Baráti Kör elnöke.

Február 10-én farsangi hangversenyt 
rendeztek a tiszakécskei Arany János 

Művelődési központban, ahol a tanárok 
és diákok egyaránt jelmezbe bújva zenél-

tek.  Az eseményen tiszaalpári diákjaink 
is közreműködtek. A koncert első műsor-
számaként Kővágó Karina zongorán és 
Kirner Berill Beáta fuvolán szólaltatták 
meg az elbúcsúztatásra váró telet: Vi-
valdi: Négy évszak, Tél, 2. tételét. Varga 
Judit, énekével idézte meg a 30-as évek 
filmvilágát: Köszönöm, hogy imádott… 
Gryllus Katica dalát az előképzősökkel 
együtt énekelte Bende Kíra Lili, valamint 
Benkő Anna. Az utolsó műsorszámban, a 
Mézga család dalában részt vett Dömö-
tör Bálint, Micheller Berzsián, valamint 
Taricska Bálint is. Február 19-én az alpári 
iskolában szerény zongora koncertre ke-
rült sor, melyben a diákok számot adtak 
az első félévben megszerzett tudásukról.  
Felkészítő tanár: Almási-Szabó Tibor
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Nagy sikert aratott a nyárlőrinci 
óvoda mesemondó délutánján 

Csernák Emese és Benkó Bence
Február közepén a nyárlőrinci óvoda 

immáron negyedik alkalommal hirdette 
meg mesemondó délutánját a legkiseb-
bek számára, akik a szüleik segítségével 
megtanult meséket adták elő a jelenlévők 
számára. Az óvoda tornacsarnokában tar-
tott mesedélutánon a környező települé-
sekről, így Lakitelekről, Tiszakécskéről 
és Tiszaalpárról is érkeztek mesemondók, 
akik bebizonyították, hogy szülői odafi-

gyeléssel és kellő lelkesedéssel, bizony 
már ebben a korban is lehet a nagyokat 
meghazudtoló bátorsággal és átéléssel 
mesélni kedvenc történeteiket. Alpárról 
Csernák Emese, a Tündérrózsa Napkö-
zi Otthonos Óvoda Csiga csoportjának 
tagja és Benkó Bence, Süni csoportos 
óvodás adta elő a számára legkedvesebb 
történetet. A fiatalok előadásmódja min-
denki körében nagy sikert aratott.

Zeneiskolai Hírek

A nőket és a férfiakat köszöntötték a Nyugdíjas Baráti Kör tagjai


