
Június 4-e, a Nemzeti Összetartozás 
Napja. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata június 3-án emlékezett 
a trianoni békediktátum aláírásának 96. 
évfordulójára az Árpád téren, a trianoni 
emlékműnél.

A megemlékezésen dr. Vancsura 
István, Tiszaalpár polgármestere ünnepi 
köszöntőjében a trianoni békediktátum 
aláírásának pillanatát az újkori magyar 
történelem egyik leggyászosabb nap-
jának jellemezte. A polgármester hoz-

záfűzte, az összes békekötés közül a 
magyarokkal aláíratott szerződés volt 
a legszomorúbb és legigazságtalanabb, 
mely egy egész nemzetet büntetett 
meg, több mint három millió magyar 
életét megrontva és további generációk 
életét évszázadokra megpecsételve- a 
mai napig.

Dr. Vancsura István gondolatait 
azzal zárta, hogy Magyarország az első 
világháborút követően, Trianon után 
nem csupán egy vesztes állam volt, 

hanem egy méltóságában megalázott, 
gazdaságával feldarabolt csonka ország 
lett.

Az ünnepi megemlékezésen Kiss 
Ákos Jenő egyebek mellett a Himnusz, 
az Ave Maria, a Szózat és a Székely 
Himnusz eléneklésével, míg Gegőné 
Olajos Mária, Szabó Melinda és Dósa 
László szavalatával emelte a megem-
lékezés fényét. Az ünnepi műsor a 
Trianon emlékmű koszorúzásával ért 
véget.

A triAnoni békediktátum AláírásárA
emlékeztek tiszAAlpáron
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Tiszaalpár  Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete, 
legutóbbi testületi ülésén elfogadta az 
önkormányzat 2015. évi zárszámadásá-
ról szóló rendelet-tervezetet, miszerint 
az előírtaknak megfelelően teljesültek 
a költségvetésben meghatározott fel-
adatok. Azok a célok és beruházások, 
melyek a tavalyi esztendőre voltak elő-
írva, a tervezettnek megfelelően ala-
kult. Az önkormányzatnak maradt némi 
pénze a tavalyi költségvetésből, mely az 
ez évi tartalékalapot tölti fel.  Számolt 
be a részletekről dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere, aki hozzáfűz-
te, az önkormányzat ez évi költésvetés 
700 millió forint, mely lényegesen keve-
sebb a 2015. évinél.

Nem talált nagy hiányosságot Molnár 
István, a 2015. évi belső ellenőrzés során. 
Pozitívnak értékelte az önkormányzatnál 
illetve a hozzátartozó intézményeknél 
folyó munkálatokat Molnár István belső 
ellenőr, aki –az önkormányzatnál- mind-
össze apró hiányosságokat vélt felfedezni 
az ellenőrzés során (a hivatal tulajdoná-
ban lévő erőgépjárművek használatával 
kapcsolatosan a pontos nyilvántartásra 
hívta fel a figyelmet, mely a munka-
végzés idejére, az üzemanyagra és azok 
precíz adminisztrációjára terjed ki).

Tiszaalpár  Nagyközség 
Önkormányzata pályázati összegből 
finanszírozná, a Gondozási Központ 

napelemes rendszerrel történő ellátá-
sát. A képviselő-testület legutóbbi ülé-
sén döntött arról, hogy megpályázza 
a szóban forgó intézmény napelemmel 
történő ellátását. (Egy sikeres pályázat 
eseten, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolán kívül valamennyi intézmény el 
lenne látva napelemes rendszerrel)

Nem született döntés a mezőőri szol-
gálat létrehozásáról. Tiszaalpáron, több 
éve vajúdó kérdés a mezőőri szolgálat 
létrehozása, melynek megléte jelentő-
sen növelhetné a település közbiztonsá-
gi helyzetét. Az állam nagymértékben 
támogatná a mezőőri szolgálat létreho-
zását, hiszen az elindításához mintegy 
ötszázezer forintos kezdő tőkét (mely az 
első felszerelést fedezné) a továbbiakban 
pedig havonta kilencvenezer forintot biz-
tosítana. A képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy egy közvélemény kutatás 
keretében a tiszaalpári gazdákhoz for-
dul, miszerint éves szinten, hektáronként 
háromszáz forint plusz költséggel hozzá-
járulnának-e a szolgálat meglétével járó 
plusz költségek finanszírozásához.  

Vállalkozók szeretnének telephelyet 
Tiszaalpáron. Jelenleg is meglévő hús-
bolt illetve áruszállítással foglalkozó 
társaság szeretné bővíteni vállalkozását 
Alpáron, ám a jelenlegi építési szabá-
lyok nem teszik lehetővé a vállalat bel-
területen történő bővítését. A külterületi 
lehetőség infrastrukturálisan (víz, vil-

lany, gáz) nem kellően felszerelt. Döntés 
ez ügyben a későbbi testületi-ülésen 
várható.

Döntött Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
az Alpárfeszt 2016 rendezvény támo-
gatásáról. Az önkormányzat harminc-
ezer forinttal járul hozzá a július 7-8-9 
között megrendezésre kerülő Alpárfeszt 
programjainak megvalósításához. 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, 
a Tiszaalpári Sportegyesület kézilabda 
szakosztályának kérelméről is döntött, 
melynek értelmében százezer forinttal 
járul hozzá a szakosztály működéséhez, 
emellett az önkormányzat nem zárkózik 
el attól, hogy a jövőben pályázat útján 
kézilabdapályát biztosítson a sportolók 
számára. 

Idén is támogatja Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának képvi-
selő- testülete a település Alkotótáborát. 
Nyáron, XXIII. alkalommal rendezik 
meg a Tiszaalpári Alkotótábort. A művé-
szek az előző évekhez hasonlóan idén 
is a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodában lesznek elszállásolva.

Személyi problémák adódtak 
Tiszaalpáron, a családgondozó mun-
kakör betöltésében, ezért Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata pályázatot 
írt ki a fent említett munkakör betölté-
sére. 

TESTüLETi üLéSrőL JELEnTJüK

tisztelt tiszaalpári lakosság!
Tiszaalpár Nagyközségi Ön-

kormányzat Képviselő-testülete a 
91/2016.(V.26.) Kth. számú határoza-
ta alapján nyilvános pályázatot hirdet 
a 6066 Tiszaalpár, gr. Széchenyi Ist-
ván u. 2/1. szám alatti ingatlan eladá-
sára.

A részletes pályázati kiírás megta-
lálható a www.tiszaalpar.hu honlapon, 

illetve a pályázati feltétekről bővebb 
tájékoztatás igényelhető Dr. Menyhárt 
Anett jegyzőtől (6066 Tiszaalpár, Ár-
pád tér 1. tel: 76/424133/106 mell.).

Tiszaalpár, 2016. június 9.

Dr. Vancsura István polgármester
Dr. Menyhárt Anett jegyző

Egyházi sorok
Júniusban a hétköznapi szentmi-
sék végén a Jézus Szíve litániát 
imádkozzuk.

Keresztelési időpontok:
Újfalui templomban   18.-án szom-
bat 10:00

Hálásan köszönjük az eddig befi-
zetett adományokat templomaink 
felújítására.

A jegyesek esküvőjük előtt mini-
mum 3 hónappal jelezzék a plébá-
niákon a házasságkötési szándéku-
kat.

kedves középiskolás diákok!
Az ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére a nyári szünetben is 
várjuk jelentkezéseteket a Gondozási Központ – Idősek Otthonában, 
Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 71. szám alatt, illetve a 424 – 055-os tele-
fonszámon.
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Tájékoztató a csatornaszolgáltatás igénybevételéről
A tiszaalpári ingatlan tulajdonosok - ki-

vétel az üdülőterületi és külterületi ingatla-
nok-kötelesek a háztartási célú vízfelhasz-
nálásból keletkező szennyvizet az ingatlanuk 
előtt haladó közcsatornába bocsátani a házi 
szennyvízcsatorna kiépítésével. A BÁCSVÍZ 
Zrt. szakemberei által végzett ellenőrzések 
szerint sokan nem tették meg a rákötéssel 
kapcsolatos bejelentési kötelezettségüket, il-
letve a házi szennyvízcsatornát nem építették 
ki. A megépült házi szennyvízcsatorna mű-
szaki átvétele az alábbiak szerint intézhető:

1. Az ingatlan tulajdonosa vagy megbí-
zottja a Tiszaalpári Önkormányzatnál adja le 

rákötésről szóló nyilatkozatot
- adja meg a szerződő fél adatait, telefo-

nos elérhetőségét, a rákötés időpontját és rá-
kötéskor érvényes vízmérő állását,

 - fontos, hogy az érintett ingatlan tulaj-
doni viszonyairól is nyilatkozzon,

- ha az érintett ingatlan nem rendelkezik 
közműves ivóvíz ellátással, a nyilatkozaton 
ezt tüntesse fel.

2. A leadott nyilatkozat alapján a 
BÁCSVÍZ Zrt. munkatársai időpontot egyez-
tetnek Önnel a bekötés helyszíni átvételével 
kapcsolatban. Az egyeztetett időpontban 
műszaki átvételt végeznek és átadják Önnek 

a csatornahasználat igénybevételéről szóló 
közszolgáltatási szerződést.

A rákötés műszaki kivitelezésével vagy 
a bejelentés végrehajtásával kapcsolatos kér-
déseik esetén a BÁCSVÍZ Zrt. munkatársai a 
06-40/40-30-20 telefonszámon adnak részle-
tes felvilágosítást.

A BÁCSVÍZ Zrt. ügyfélfogadást tart 
2016. június 15. (szerda) és 2016. június 22. 
(szerda) napokon 08:00-16:00 időtartamban 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban. Min-
den olyan lakos, aki még nem kötött közszol-
gáltatási szerződést a megadott időpontokban 
megteheti.

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezúton kíván-

ja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 
megkezdi a biológiailag lebomló hulladék 
rendszeres díjmentes begyűjtését, a cég által 
folyamatosan a gyűjtési alkalmak számához 
igazodóan biztosított biológiailag lebomló 
zsákban és/vagy egy kévényi mennyiségben 
Tiszaalpár területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűj-
tés során az ingatlanoknál kertekben, ud-
varokban, konyhában keletkező minden 
szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása 
történik. A biológiailag lebomló hulladékok 
(fűkaszalékot, falevelet, lágyszárú növénye-
ket, háztartásban, éttermekben, kiskereske-
delmi egységekben keletkező konyhai és 
élelmiszermaradékot) a díjmentesen biztosí-
tott biológiailag lebomló zsákban, illetve ma-
ximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű kö-
tegekben (maximum 0,5 m3) kévékbe kötve 
az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek 
a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihe-

lyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan 
előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a be-
gyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni 
és kézi erővel mozgatható legyen.

Amennyiben a biológiailag lebomló hul-
ladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy 
ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor 
a biológiailag lebomló hulladék járattal nem 
szállítják el!

Kihelyezhető biológiailag lebomló hul-
ladékok:
Kerti hulladék: - kötegelve, kévébe kötve: 
faág, fanyesedék, gally; - műanyag zsákok-
ban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú 
növény, virágágyi növények, kezeletlen ké-
regdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék: - fűrészpor, faforgács, szá-
raz szalma.
Konyhai hulladék: - zöldség- és gyümölcs-
maradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, 
egyéb növényi származékok, élelmiszer-ma-
radék.

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag 
lebomló hulladék gyűjtés során állati ürülé-
ket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás 
és komposztálás után hasznosításra kerülnek. 
Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklő-
dők a Regionális Hulladéklerakóban (Vaskút, 
Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hul-
ladékos zsák települési szilárd hulladékot is 
tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűj-
tés keretében elszállításra, ennek tényéről az 
ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy 2017. januárjában két alkalmas fenyő-
fagyűjtést szervezünk, amelyről külön érte-
sítjük Önöket.

Zöldjárat naptár: 2016: június 21., júllius 
19., augusztus 16., szeptember 13., október 
11., november 8., december 6.

2017: január 3 és 31., február 28., márci-
us 28., április 25.

Tisztelt ügyfelünk!
Az FBH-NP közszolgáltató Kft. a házhoz 

menő lomtalanítás óta eltelt időszak pozitív 
tapasztalatait felhasználva a házhoz menő 
lomtalanítás idő intervallumát az év teljes 
időszakára kiterjeszti, és a hátralékkal nem 
rendelkező ügyfelek igény esetén akár évi 
két alkalommal is igénybe vehetik a koráb-
ban meghirdetettől eltérően.

Ezáltal megtörténik a szolgáltatás szín-
vonalának magasabb szintre emelése, hiszen 
minden településen élő lakos maga választ-
hatja meg a számára legmegfelelőbb időpon-
tot.

A 2016-os évben a tehát a házhoz menő 
lomtalanítás egész évben (január 01-től de-
cember 31-ig) kérheti az ügyfél előzetes 
egyeztetést követően.

A házhoz menő lomtalanítás menete a ko-
rábban már ismertetett módon történik:

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-
20-246-3223 telefonszámon tudja jelezni az 
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. mun-
katársa felé. Az egyeztetés folyamán szüksé-
ges lesz az ügyfél partnerazonosító számára, 
mely a számlán megtalálható. A lom elszállí-
tásának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátra-
léka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata: 
1. Az ügyfél a megadott telefonszámon 

egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpon-
tot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársával.

2. Az előre egyeztetett időpontban az 
ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulla-
dékot.

3. Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. szállító járműve az egyeztetett napon el-
szállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hul-

ladékok a korábban megszokottat szerint pl. 
feleslegessé vált használati tárgyak, eszkö-
zök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) 
kivételével a kisebb méretű anyagok a haté-
konyabb szállítás és szétszóródás megaka-
dályozása érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így 
nem kerülnek elszállításra:

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növé-
nyi és állati hulladék, építési, bontási hulla-
dék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

- elektromos, elektronikai készülékek (pl. 
tv-készülék, hűtőgép ...);

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó ház-

tartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói te-
vékenységből származó hulladék.

Tisztelettel: FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

HÁzHoz mEnő LomTaLanÍTÁS
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Elszármazottak V. Találkozója
tiszaalpáron

Tájékoztatjuk a Polgárokat, hogy az Önkormányzat a 
2016. évi „Tiszaalpári Napok” keretében megrendezi az 
„Elszármazottak V. Találkozóját”. 

Időpontja: 2016. augusztus 19. 15 óra
Helye: Árpád Művelődési Ház
A meghívottak névjegyzékét a Szervező Bizottság 

összeállította, amely az Árpád Művelődési Ház emele-
ti irodájában megtekinthető nyitvatartási időben (vagy 
Polgármesteri Hivatal 8-as számú irodájában, az ügyfélfo-
gadás időtartama alatt).

Kérjük a Polgárokat, hogy a névjegyzéket tekintsék meg 
és amennyiben olyan rokonuk, vagy ismerősük van, aki 
ebben nem szerepel, nevét, pontos címét adják meg 2016. 
június 30-ig, de legkésőbb július 15-ig. Bízzunk abban, 
hogy közös szervező munkával ismét egy sikeres találkozót 
tudunk szervezni.

Szervező Bizottság

Elszármazottak V. Találkozóját Szervező Bizottság:
Elnök:  Biczók Mihály: 06/70-442-3159
Tagjai: Ágoston Béla: 06/30-9589-086, Bársony Andrásné: 
06/30-684-9060, Szederkényi Zoltánné: 06/30-9026-139
Segítő: Barna Anita: 06/30-587-0908
Önkormányzat vezetői: Dr. Vancsura István polgármester: 
06/30-255-4495, Dr. Menyhárt Anett jegyző: 06/70-442-
3158

Pünkösdi mulatság a Gondozási Központban

Több szokás is fűződik kultúránk-
ban a pünkösdi ünnephez. Egyik ilyen 
régi szokás a pünkösdi király válasz-
tása, amikor is különböző ügyessé-
gi versenyek keretében kiválasztot-

ták a legügyesebb személyt, aki egy 
évig a pünkösdi király címet visel-
te. Otthonukban is megrendezésre 
került a pünkösdi mulatság. Lakóink 
dolgozóinkkal közösen különböző 

játékos ügyességi feladatokon vet-
tek részt, aminek révén sikerült a 
pünkösdi királyt is megválasztani. A 
feladatok végeztével a bográcsban 
a csülkös pacalpörkölt is elkészült, 
ami kolléganőnk Barnáné Birkás 
Gyöngyi érdemét dicséri. Az ízletes 
vacsora elfogyasztása után Kardos 
László felajánlásának köszönhetően, 
élőzenés táncos este keretében pár 
órahosszára mindenki megfiatalod-
hatott a rég hallott dalok hallatán, 
amit ezúton is köszönünk. Egyúttal 
szeretném megköszönni a Bársony 
Lovasudvarnak, Bársony Anettnek az 
ismételt felajánlását lakóink számára, 
ami által tavaszköszöntés alkalmából 
lovaskocsikázás keretében Tiszaalpár 
régen járt utcáit körbejárhatták, ami-
vel újfent kellemes kirándulást szer-
zett lakóinknak. 

Palásti Viktor
Gondozási Központ vezető
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Hét csoport, ötvenegy óvodása vett búcsút a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodától
Május 27-én, családi nappal egybe-

kötött ballagási ünnepséget tartottak a 
tiszaalpári Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodában, melyen hét csoport, ötvenegy 
óvodása vett búcsút az intézménytől. A 
gyerekek saját csoportjuktól és társaiktól 
ünnepi műsor keretében búcsúztak, amit 
hagyományokhoz híven játékos, családi 
nap követett az óvodában.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei 
eseményen is minden csoport, szülői 
összefogással magának készítette el az 
ebédet, aminek elkészültéig interaktív 
foglakozáson vettek részt az óvodások. A 
családi nap meghívott vendége Szabados 
Zoltán volt, aki Vitéz László című vásári 
bábos komédiájával nyűgözte le közön-
ségét, amit népi hagyományőrző játékos 
foglakozások követtek.

A szülők és gyermekeik közösen ba-
rangolták be az óvoda közvetlen szom-
szédságában található Tisza-partot, ahol 
tájékozódási séta várta a résztvevőket. 
Kiss Mária, a Tündérrózsa Napközi Ott-

honos Óvoda vezetője kérdésünkre el-
mondta, az intézmény augusztus 22-ig 
biztos felügyeletet a gyermekek számá-
ra. 
Fotó: Viglási Vivien

Az Alpári Tisza Horgászegyesület 
horgász versenyt rendezett a Holt Tiszán 
május utolsó vasárnapján gyermek-
nap alkalmából, az idei évben immár 
hatodik alkalommal. A résztvevőket a 
Horgászegyesület részéről Barta Lajos 
egyesület elnöke, a BÁCSHOSZ részéről 
Nagy József elnök, valamint Dr. Vancsura 
István polgármester köszöntötte. Közel 
80 gyermek horgász versenyzett, 5 kor-
csoportban az elsőségért, valamint külön 
családi kategóriában. A gyülekező alatt 
frissen sült hallal kínáltuk az érkezőket, 
valamint támogatóink jóvoltából aprósü-
temény is került az asztalokra. Számozott 
csokoládéval sorsoltuk ki a horgászhe-
lyeket. A legkisebb korosztály részére 
horgász ismereti bemutatót tartottunk. A 
horgászverseny 900 – 1200 óráig tartott, 
amely végén mérlegelés következett. A 
finom ebéd elfogyasztása után, vattacu-
korral lettek a gyerekek meglepve. Nagy 

volt a népszerűsége azok között, akinek 
volt bátorsága tetko felhelyezésre. Ezek 
után a gyerekek által várt az eredményhir-
detés következett. Minden gyerek kapott 
ajándékot és korcsoportonként, valamint 
az első öt helyezett serleggel lett díjazva. 
Külön díjaztuk a legnagyobb halat fogó, 
valamint a legfiatalabb versenyzőt. A 
gyermeknapi horgászverseny jégkrém-
mel zártuk. Rendezvényünk látogatói a 
versenyzőkkel együtt megközelítette a 
180 főt.

A gyermeknapi horgászverseny sikeres 
lebonyolításához szeretnénk köszönetet 
mondani támogatóinknak: BÁCSHOSZ; 
Tiszaalpár Önkormányzata; Tiszaalpári 
Vadásztársaság; FORNETTI (Nemes 
József); Tímár Gábor (Tímár Mix, Török 
Tibor); Caarp Zoom; Rappala (Popper 
Zsolt); Dr. Vancsura István polgármester; 
Balázsi család; Magyar Imre; Madla csa-
lád; Novák Gábor; Popper család; Szabó 

János; Tóth István; Alpári Tisza HE veze-
tősége. A reggeli és ebéd elkészítésében 
részt vett: Juhász János; Fazekas Zoltán; 
Pap József; Patai Ferenc; Tóth István; 
Varga Mihály.
Helyezést elért versenyzők:
6 év alatti kategória fiú-lány kategória: 
1. Csókás József, 2. Mizere Izabella, 3. 
Mezei Ákos, 4. Hódi Szabó Alexandra, 5. 
Popper Jázmin. 
6-10 éves lány kategória: 1. Zetkó Vivien, 
2. Péntek Lia, 3. Popper Réka, 4. Konfár 
Lili, 5. Faragó Nóra.
10-14 éves lány kategória: 1. Madla Rita, 
2. Patai Adrienn, 3. Bíró Cintia, 4. Patai 
Adrienn, 5. Deák Fanni, 6. Kis Noémi
6-10 éves fiú kategória: 1. Sinkó Patrik, 
2. Nagy Máté, 3. Kutasi Martin, 4. Gyovai 
Bálint, 5. Hekkel Benjamin
10-14 éves fiú kategória: 1. Novák 
Kristóf, 2. Novák Patrik, 3. Popper Ádám, 
4. Halla Nikolász, 5. Néző Bence
Családi kategória: 1. Barta család, 2. 
Csényi család, 3. Szabó család
Legnagyobb halat fogó versenyző: A csa-
ládi kategóriából Kiss Krisztán családja 
részéről került kifogásra.
Legfiatalabb horgász: Kovács Kinga.

Úgy érezzük, Mindenki nyert ezen a 
napon külön gratulálunk a díjazottaknak. 
Köszönjük a támogatók ajándékait és 
a verseny lebonyolításában résztvevők 
munkáját. Legközelebbi rendezvényünk 
az augusztus 21.-én megrendezésre kerü-
lő az egyesület házi versenye lesz.

Alpári Tisza Horgászegyesület
Vezetősége

Gyermeknapi horgászverseny zajlott Tiszaalpáron
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Családi napot tartottak a Tavirózsa Nyugdíjas Otthonban

Közös énekléssel és versmondással ünnepelték a Családi 
napot, június 11-én, a Tavirózsa Nyugdíjas Otthonban. Az in-
tézmény dolgozói és lakói ezen a napon ének-zenés műsorokkal 
várták a hozzátartozókat, akiket Kádárné Kátai Valéria, a Tavi-

rózsa Nyugdíjas Otthon vezetője köszöntött. Az igazgató nő ün-
nepi köszöntőjében a család fontosságára hívta fel a figyelmet, 
melynek kapcsán megjegyezte, hogy a magyar társadalomban az 
elmúlt évtizedekben számos változás ment végbe, mely megne-
hezíti, hogy a családok megfelelően ellássák funkciójukat. Ezért 
szükség van azokra az intézményekre, melyek napjainkban is 
képesek megteremteni és megőrizni a családi légkört az idősek 
számára. A szociális otthonok célja, az ápolás és gondoskodás 
mellett, hogy segítséget nyújtsanak lakóiknak a családtól és a 
megszokott környezettől való elszakadásban, melyet jó kapcso-
latok kiépítésével és azok megtartásával érhetnek el. A jelen-
lévőket Hodánics Tamás református lelkész is köszöntötte, aki 
az egységre, az összetartásra és az összetartozás megélésének 
fontosságára hívta fel a figyelmet. A köszöntők után, a Taviró-
zsa Nyugdíjas Otthon lakóinak műsora következett, amit Novák 
Ákos és Faragó Anett énekes produkciója, majd Faragó Nikolett 
és Faragó Bianka hastánc előadása követett. A műsort végül ga-
lambok röptetésével zárták.

A könyvtár legújabb könyvei
Simon Adams: 50 tény, amit tudnod kell a második világhábo-
rúról
Kalando-zoo – Magyarország állatkertjei
Kanizsai Dezső: Beszédhibák javítása
Maki Oomaci: Horgolt állatkák és más kedves figurák 
David Phillips: Számmisztika
Thea Ross: Pónik
Terényi György: Bőrművesség

Bartos Erika: Bogyó és Babóca sportol
Marni Bates: Gyilkos a vonal végén (LOL-könyvek)
Karin Fossum: Elszabadul a pokol
Leslie L. Lawrence: Homokvihar I-II.
Robert Ludlum (Kyle Mills): Utópiatervezet
Leila Meacham: Somerset
Darren Shan: Farkassziget
Darren Shan: Suttogás
Szabó Zsolt: A csa-csi sza-már (szótagolós mesék)
Szabó Zsolt: A far-kas jó ta-ná-csa (szótagolós mesék)
Szilvási Lajos: A gazda

Pályázatból újult meg
a Rigófütty Vendégház
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Turisztikai 

tevékenységek ösztönzése - falusi turizmus című, elmúlt évi 
pályázatának keretében teljes egészében megújult a Szent Ist-
ván utcában található Rigófütty Vendégház. A pályázat mint-
egy 60%-os támogatást nyújtott az épületen végzett fejlesztési 
és egyéb korszerűsítési munkálatok megvalósításához. A 2015, 
június eleje óta működő 14 férőhelyes falusi szálláshely köz-
kedvelt az angol természetjáró- és fotós turisták körében. Bártol 
Réka fontosnak tartja felhívni a figyelmet a pályázat meglétére, 
hiszen segítségével további fejlesztések valósulhatnának meg 
Tiszaalpáron. További részletek a, rigofutty.hu weboldalon.

50 éves osztálytalálkozó

Ötvenéves osztálytalálkozóra gyűltünk össze 2016. 
05. 14-én. Mi voltunk az 1966-ban végzett 8. b osztály. 
Osztályfőnökünk Feketéné tanár néni volt. Azt gondolom, 
kicsit összeszorult mindannyiunk szíve. Hiszen ötven év 
nem rövid idő, de szinte olyan érzés, elröppent egy-kettő. 
A 33 fős osztályból 14-en ünnepeltünk együtt. Megbeszél-
tük jövőre ismét találkozunk, akiknek nem volt jó ez az 
időpont azokkal is találkozhassunk. Sajnos 7 kedves osz-
tálytársunkkal  már soha nem találkozhatunk. A Tiszatáj  
vendéglőben egy kiadós finom ebéd és a lányok által ho-
zott sütemények elfogyasztása közben jókat beszélgettünk. 
Megpróbáltuk ezen a délutánon átbeszélni azt a sok -  sok 
emléket, sztorit és történést, ami eszünkbe jutott. Külön 
köszönet jár Roza Annának a találkozó megszervezéséért.

Megjelent osztálytársak: Kerepesi Márta, Faragó Kata-
lin, Nyámsz Anna, Száraz Erzsébet, Fricska Mária, Győri 
Ágnes, Roza Amália, Piroska Mária, Roza Anna, Szarka 
Lajos, Szilágyi Ferenc, Kallai Mihály, Kecskeméti István, 
Száraz Ferenc.

Szilágyi Ferenc
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Domonics János jött, látott, győzött!- egyre népszerűbb a kézilabda, Tiszaalpáron
Bár a településen közel két éve műkö-

dik a Tiszaalpári Sportegyesület kézilab-
da szakosztálya, a sportág népszerűvé és 
egyre több fiatal életének szerves részévé 
mindössze az utóbbi pár hónapban vált. A 
lendületet az a férfi csapat adta, akik mun-
kájuk mellett, hetente két alkalommal, 
másfél órára a kézilabdázásnak szentelik 
idejüket, aki pedig ebben partner volt, 
az a Domonics János, tiszakécskei edző, 
versenybíró, egykori játékvezető, aki 
1969-ben alapító tagja volt a Tiszakécskei 
Kézilabda Klubnak. A nem várt siker hát-
teréről és a férfi csapat megyei bajnok-
ságban való szereplésének esélyeiről, 
Domonics Jánossal beszélgettem.

Tiszaalpáron, - sok más települések-
hez hasonlóan- a futball népszerűsége 
határtalan és mindent elsöprő volt. Aztán 
jött Ön és a heti két kézilabdaedzés. Le-
het azt mondani, hogy a vártnál nagyobb 
sikere van?

Igen, én magam is azt tapasztalom, 
hogy nem várt sikere van. Nem csak a 
felnőttek, de a gyermekek körében is na-
gyon népszerű lett, ami leginkább abban 
mutatkozik meg, hogy nem igen hagynak 
ki edzéseket a játékosok. Ennél nagyobb 
öröm nem is kell, látszik, hogy valóban 

akarják. 
Szeptember óta jár át Alpárra és tart 

edzéseket, elsősorban a férfiaknak, hiszen 
nekik komolyabb terveik vannak a jövőre 
nézve, de szép lassan a lányok, a gyere-
kek is becsatlakoztak és itt ragadtak. Mik 
a kilátások a jövőre nézve?

Valóban, a férfiak a következő idény-
ben szeretnének indulni a Bács- Kiskun 
Megyei Kézilabda-bajnokságban. Ehhez 
azonban több feltétel is hiányzik. Példá-
ul a pálya mérete nem megfelelő, ezt úgy 
tudnánk orvosolni, ha a tiszakécskei vagy 
a csongrádi egyesülettel kötnénk egy 
megállapodás, már ami a terembérleti dí-
ját érinti. A fiúkban meg van a potenciál a 
bajnokságban való indulásra és tapaszta-
latszerzésnek, fejlődésnek sem lenne utol-
só, ha el tudnának benne indulni, ehhez 
azonban szponzorokra lenne szükségük. 
A kicsiknél az országos gyerekbajnokság 
lenne az elérhető.

Akkor a következő idényre ez lenne a 
cél, hogy elindítani a fiúkat és a lányokat 
egy bajnokságban? Csak a pálya méreté-
vel vannak gondok - az anyagi forrás hi-
ánya mellett?

A feltételeknél van még valami, ami 
nem adott. A bajnokságban csak olyan 

edző ülhet a kispadon, akinek van edzői 
licensze, ami nekem nincs. Tehát kellene 
egy olyan személy, aki edzői licensszel 
rendelkezik nem baj, ha nem ért a kézi-
labdához, az illető lehet egy nyugdíjas 
testnevelő tanár vagy egy kiöregedett fo-
ciedző, aki ott van a mérkőzéseken. Lel-
kesek és ügyesek a játékosok. Van lehető-
ség bennük, kár lenne veszni hagyni.

A Tiszaalpári Sportegyesület kézilab-
da szakosztálya várja azon szervezetek, 
cégek, magánszemélyek jelentkezését, 
segítségét, akik támogatásával az egye-
sület férfi kézilabdacsapata részt vehet a 
2016/17-es szezon Bács-Kiskun Megyei 
férfi kézilabda-bajnokságában.

Május 26-án az „Életet az éveknek” Országos Szövet-
sége megrendezte Kecskeméten az éves Dél-alföldi Teke-
bajnokságot. Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub nyolc 
emberrel nevezett be. A nők közül Busa Mária hozta el 
egyéniben és csapatban az első helyezést. Durkiné harma-
dik helyezést ért el. A férfiaknál Szilágyi Ferenc második, 
Viglási Sándor harmadik helyet szerzett. A kupa újra az 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub birtokában van.

Ez a lelkes kis csapat újra készül a karácsony heti meg-
mérettetésre.

TEKEVErSEny
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Szezont zárt a Tiszaalpári Sportegyesület utánpótlás korosztálya

Június első hétvégéjén zajlott a 
Tiszaalpári Sportegyesület utánpótlás 
korosztályának évadzáró rendezvénye, 
melyen Czímer Krisztián és Tarjányi And-
rás mellett Haticza Imre is megköszönte 
tanítványainak az idei szezonba fektetett 
energiát és szorgalmat. Tarjányi András a 
Tiszaalpári Sportegyesület elnökségi tag-
ja elmondta, a 2015/16-os szezon elsőd-
leges célja az volt, hogy Alpáron javuljon 
az utánpótlás-nevelés helyzete, melyhez 
balástyai, kisteleki, kiskunfélegyházi és 
kecskeméti támogatók nyújtottak hat-
hatóssegítséget. Az utánpótlás-nevelés 
legfontosabb láncszemei az óvodások. 
Tiszaalpáron ennek fényében, az óvodások 
fél éven keresztül ismerkedtek a futball va-
rázsaltos, játékos világával, melynek kap-
csán Tarjányi András megjegyezte, hogy 
soha nem látott együttműködést tapasztalt 
az egyesület, a szülők és az óvoda között, 
melynek eredményeként a gyerekek sike-

resen és eredményesen zárták a szezont.  
Az U7-es korosztály után, az U9 és U11-
es csapat fiataljai következtek, akik idén 
nem csak a focitudásokkal hívhatták fel 
magukra a figyelmet, hiszen a „Tanulj, 
sportolj” program keretében az edzők 
az iskolában nyújtott teljesítményükre is 
kíváncsiak voltak. A program keretében 
azok a fiatalok részesültek jutalomban, 
akik a rendszeres edzéslátogatottság mel-
lett szorgalmukkal és kitartásukkal az 
iskolapadban is helytálltak és javítottak 
magyar nyelv-és irodalom, matematika és 
környezetismereti eredményeiken. Mind-
két korosztályban a harmadik és a második 
helyezett tanulók, egy-egy 15.000 forint 
értékű sportvásárlási utalványban, míg 
az első helyezettek (családjukkal együtt) 
Várgesztesen a Villaparkban, két éjszakás, 
három napos félpanziós ellátásban része-
sültek. Az U9-es korosztályban 3. Rácz 
Nóra, 2. Gálig Olivér, 1. Kállai Zoltán. 

Az U11-es csapatban, 3. Novák Zoltán, 2. 
Novák Patrik, 1. Győri András. A „Tanulj, 
sportolj” program a fent említett települé-
sek támogatói révén, jövőre ismét díjazza 
a gyerekek tanulásba fektetett energiáját.  
Az évzárót, az U14-es korosztály érté-
kelője zárta, akik az idei szezonban túl-
szárnyalták a feléjük kitűzött elvárásokat, 
mind csapategységben mind pedig a pá-
lyán mutatott teljesítményükkel kivív-
ták az ASE elismerését. Tarjányi András 
gondolatait azzal zárta, hogy a következő 
szezonban némi változás áll be az után-
pótlás-nevelésben, hiszen a már meglévő 
korosztályok mellett szeptembertől elin-
dul az U13-as csapat képzése is, mely-
nek értelmében bővül az edzők száma 
településünkön. Az U11-es korosztályt a 
következő idénytől Palócz Gábor irányít-
ja majd, míg az U14-es korosztály élén 
minden bizonnyal a jövőben is Haticza 
Imre áll.

U-7-es korosztály U-9-es korosztály

U-11-es korosztály U-14-es korosztály

TÁJéKozTaTÁS
Tájékoztatom Tisztelt ügyfeleinket, hogy a Tiszakécskei Járási Hivatal telefonszámai 2016. május 30-tól megváltoztak. a 
hivatal munkatársait a 76/795-574-es központi telefonszámon érhetik el, vagy a http://bkmkh.hu/tiszakecskei_jarasi_hi-
vatal honlapon megtalálhatják az ügyintézők közvetlen telefonszámait. a hivatal fax száma (76/998-352) és központi e-
mail címe (tiszakecske@bacs.gov.hu) továbbra is változatlanok maradtak. megértésüket köszönöm!

Szeidl József járási hivatalvezető
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Befejeződtek a bajnoki küzdelmek
U-19-es és felnőtt csapatainknak is 

véget ért a 2015/2016-os bajnoki évad. 
Voltak nagyon sikeres és kevésbé sike-

res szakaszok, de azt nem lehet mondani 
a játékosokra, hogy ne küzdöttek volna a 
mérkőzések végéig, még ha voltak is olyan 
meccsek, ahol egyszerűen semmi sem 
akart összejönni, vagy csak egyszerűen az 
adott mérkőzésen jobb volt az ellenfél!

A bajnoki évad során kiderült az, 
ha nincs semmilyen hátráltató tényező, 
akárki ellen fel tudjuk venni a versenyt, 
legyen szó utánpótlás csapatainkról, vagy 
felnőtt csapatainkról!

U-19-es csapatunk és felnőtt csapa-
taink számára is igen megterhelő volt 
a bajnoki évad, hullámzó volt a teljesít-
mény, amit mutat néhány nem túl szép 
eredmény, de voltak bravúrkategóriába 
sorolható győzelmek, vagy épp döntet-
lenek! A nyáron kemény felkészülés vár 
ránk, aminek a gyümölcsét remélhetőleg 
már ősztől láthatják szurkolóink!  

Megkértem a mestereket, foglalják 
össze néhány mondatban a mögöttünk 
álló szezont:

Bakos István (megyei II. osztály): Az 
utolsó 10 fordulóra vettem át a csapatot. 
A vezetőség kérése az volt, hogy próbál-
jam egy kicsit összekovácsolni a csapa-
tot, ugyanis elég rossz szériában voltak. 
Mindössze egy döntetlenünk volt 5 fordu-

ló után. A hátralévő 10 mérkőzésen 4 győ-
zelem és 6 vereség lett a mérlegünk. Ez 
nem túl jó, sajnos három mérkőzésen is 
egygólos vereséget szenvedtünk, amiken 
egy kicsit jobb helyzetkihasználással mi-
nimum döntetlenre menthettünk volna. A 
csapat a 12. helyen végzett, ami számom-
ra kicsit csalódás, de a jövőbe kell tekin-
teni és egy jó felkészüléssel, szeretném, 
ha jobban tudnánk szerepelni a következő 
bajnokságban. A szurkolóknak köszönöm 
az egész éves biztatást, a csapat és a ma-
gam nevében is. Magyar Attilának pedig 
szeretném megköszönni, hogy a csapat 
átvételekor mindenben a segítségemre 
volt. A vezetőségnek pedig az egész éves 
munkáját, amellyel a háttérből segítet-
tek, hogy minden feltétel adott legyen az 
edzőknek és a játékosoknak, hogy csak a 
labdarúgással kelljen foglalkozniuk.

Dr. Patak Sándor (megyei III. osztály): 
A 9. helyen végeztünk, 32 ponttal. Tavasz-
szal 15 pontot szereztünk az őszi 20 pont-
tal szemben. Sajnos tavasszal létszámban 
nagyon elfogytunk, sok-sok ok miatt. Já-
tékerő alapján a 4. hely lett volna reális. 
Erre jó példa, hogy a 4., 5. és 6. helyezett 
ellen nem kaptunk ki, sőt a 4. helyezett Solt 
csapatát oda-vissza sikerült megvernünk. 
Szomorú, hogy az utolsóelőtti fordulóban 
ki sem tudtunk állni, ami 6 pont mínuszt 
jelentett a végelszámolásban. Mindezek 

ellenére egy jó közösség, egy jó szurkoló-
táborral, jól töltötte el a hétvégi délutáno-
kat. Köszönet a megyei II. osztályú játéko-
soknak, akik sokszor besegítettek.

A sakkszakosztály híreit Gálfi Mihály 
foglalja össze: A bajnokságban 04.24-
én a Kecskeméti Tóth László SE IV. 
– Tiszaalpári SE mérkőzés került megren-
dezésre. Sajnos formán aluli játékot mu-
tatott a csapat és súlyos 6,5-1,5 vereség 
lett a vége. A csapat pontszerzői: Danis 
P. győzelem, Gálfi M. döntetlen. A kö-
vetkező fordulót 05.08-án, Tiszaalpáron 
játszottuk, az ellenfél a Kalocsa SE II. Itt 
sikerült a győzelem kiharcolása, a különb-
ség nagyobb is lehetett volna. Tiszaalpári 
SE – Kalocsa SE II. 4,5-3,5 A csapat 
pontszerzői: Dragon J. , Gálfi M., Almási 
A. győzelem, Cs. Kovács L., Nagy F. , 
Besenyei Zs. döntetlen. A bajnokságban a 
4. helyen végeztünk.

Július 23-án kerül megrendezésre a 
Tiszaalpári Sportegyesület szervezésében 
a már hagyományosnak mondható Sport-
nap, melyen számos programnak lehet 
részese az, aki kilátogat a sportpályára! 
A részletes program még nem készült 
el, de amint meglesz, azt közzé tesszük 
facebook oldalunkon! Szurkolóinknak 
köszönjük az egész éves biztatást! HAJ-
RÁ ASE!!!

Fábián Róbert

anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Kis-Szabó Lászó-
Bene Beatrix, Kecső József- Hódi Erika.
Születtek: Gál Bence (Nyúl Tünde) 
Bléga Tünde Ilona (Dányi Viktória).
Elhunytak: Szabó Jánosné Czinege 
Erzsébet (1912-2016) Erzsébet volt 
Tiszaalpár legidősebb polgára, Isten nyu-
gosztalja, Novák Pál (1957-2016) Silly 
Istvánka Erzsébet Testvér (1929-2016) 
Szabó Gáspár (1951-2016) Szabó Pálné 
Pap Piroska (1932-2016)

Tiszaalpáron, az egészséges táplál-
kozás népszerűsítése céljából rajzkiállí-
tással és termékkóstolóval várták azokat, 
akik május 28-án kilátogattak a helyi 
Termelői Piacra. A Tiszaalpári Faluvé-
dő- Szépítő Egyesület szervezésében - 
hagyományteremtő céllal- megvalósult 
rendezvényen a helyi termelőkön kívül 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 

tanulóinak alkotásaival is találkozhat-
tak az érdeklődők, melyeket az alsó és a 
felső tagozatos diákok „Az év élőlényei 
„címmel meghirdetett pályázatra készí-
tettek. Vajda Márta, a Tiszaalpári Fa-
luvédő- Szépítő Egyesület vezetője, az 
esemény szervezője, köszönetét fejezte 
ki a program megvalósításában közre-
működő valamennyi résztvevőnek.

2016. augusztus 19. – szeptember 2. 
között Kézimunka és Kézműves Kiállítás 
Tiszaalpáron. Alkotók-, kiállítók jelent-
kezését várjuk 2016. augusztus 14-ig. Je-
lentkezni lehet: Török Józsefné Babikánál  
Tel.: 06/30-957-3594.

Alkotások leadásának határideje:  
2016. augusztus 15-én 8:00 - 12:00. A ki-

állítás megnyitója:  2016. augusztus 19. 
18:00. A kiállítás megtekinthető:  2016. 
szeptember 2-ig.

Minden ami kézzel készült, bármilyen 
technikával készített alkotásokat várunk: 
festés, faragás, hímzés, varrás, kötés, 
horgolás, papírfonás, papírvirágok, haris-
nyavirágok, gyöngyékszerek, tojásfestés, 

gravírozás, nemezelés, batikolás, kerá-
mia, csuhéfonás, szalmadíszek, zsugorfó-
lia-technikák, mozaikozás, fa- és papírdo-
bozok díszítése, bőrdíszmű, patchwork, 
Textil-szobor, selyemfestés, üvegfestés, 
decoupage, szappan- és gyertyaöntés, 
kreatív újrahasznosítás, népviseleti ruhák, 
valamint babákat is a babakiállításhoz.

rajzkiállítással egybekötött egészségnap
zajlott a Piacon május utolsó szombatján

FELHÍVÁS - V. Fürge Ujjak Kiállítás
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ÚJ KEzELéSi GyóGymóD
magneter biorezonanciás sejtterápiás kezelést vezettem be.

Rohamosan fejlődő világunkban szinte már természetesnek tartjuk, hogy olyan népbeteg-
ségek nehezítik életünket, mint például a stressz, depresszió és allergia. Mivel klasszi-
kus orvostudomány ilyen esetekben sokszor nem tud kielégítő megoldást nyújtani, 
egyre több úgynevezett alternatív gyógymód születik az orvoslásukra, egy a közülük 
a PEmm: Pulzáló Elektromágneses mező terápiás használata. Az emberi test egy 
csodálatosan működő, rendkívül bonyolult rendszer, amely úgy van megalkotva, hogy 
öngyógyító folyamatai az emberiség hajnalán nagy valószínűséggel elégnek bizonyultak a 
létfenntartáshoz. A PEM mező terápiás használata ezt az öngyógyító folyamatot ébreszti 
fel és támogatja. Nem kell tehát semmilyen idegen anyagot juttatni a szervezetbe, csak 
bizonyos ideig meghatározott frekvencián rezgő mágneses mezőben tartózkodni. Sa-
ját szervezetünk az, amelyet csak emlékeztetnünk kell arra, hogy milyen az egészséges 
működése és ebben nyújthat kiemelkedően nagy segítséget a magneter.
A magneter (orvos technikai eszköz) napi használata segít leküzdeni a napi gondokat. 
oldja a testi, lelki feszültségeket, vitalizál, energetizál. alkalmas lehet közel 200 be-
tegség kezelésére például: pajzmirigy, izületi fájdalmak, magas vérnyomás, gerinc-
bántalmak, térdproblémák, emésztőrendszer, idegrendszeri problémák, fejfájás, 
szemproblémák, cukorbetegség, aranyér, visszér, stb. kezelésére. Mindkét nemnél 
javíthatja az érzékelést, erősítheti a libidót és a szexuális teljesítőképességet. A beteg-
ség gyógyítása úgy történik, hogy minden szervünk sejtjeinek van biorezonanciája és 
elektromágneses rezgése, és ezeknek a frekvenciák kombinációját cd lemezre kiírják, a 
kezelés a szervezetünkben csak ott hat, ahol a betegség gyökere, oka található.
A kezelések előzetes bejelentkezés alapján vehetők igénybe.
Telefon: +3620/44-22-667

Akciós ereszcsatornázás,
bádogozás, horgonyzott

csatorna szerelése
anyagárral 1500,-Ft/fm.

Érdeklődni: 0620/923-17-19

z-G FaKEr KFT.
TŰziFa aJÁnLaTa

* Akác * tölgy
* Bükk, gyertyán

Méterbe, kuglizva, hasítva.

Érd.: 06/20/912-1009

Eltelt egy év a találkozó óta. Előző évben megfogadta ez az 
osztály, hogy Szabadszállási Erzsike és férje Anti által felkínált 
találkozási lehetőséggel- e romantikus helyen újra összejönnek 
egy baráti ölelésre, beszélgetésre. „S barátság különleges fényt 
ad minden ünneplésnek”, ezt a fényt a különleges Tisza-parti 
„fészek” a napfényben úszó környezet, az ölelésre váró osz-
tálytársak még csodálatosabbá tették. 10 órától várt bennünket 
a kitárt kapu és kitárt szívvel Erzsike és Anti. Úgy 11 órára min-
denki megérkezett, finom süteményekkel megrakodva. Gábor 
a +lányoknak” kedveskedve plüss állatokat hozott ajándékba. 
Engem a „kisdiákjaim” egy gyönyörű virágcsokorral köszön-
töttek. Nekiültünk a szépen terített asztalhoz, könnyű kis itóka 
mellett elkezdtük „apró” öltésekkel varrogatni egymás életét, 
hisz egy év elteltével is sok minden történt. Volt mit mesélni, 
be nem állt a szánk, hisz a jóbarátok, diáktársak boldogan töl-
tenek el akár órákat is egymás társaságában, Fényképek sora 
került elő, családi események, szomorúságok, titkok, félelmek, 
örömök, amit ilyen ritka találkozásokkor megosztunk egymás-
sal. Észre sem vettük az idő röptét. A déli harangszó után meg-
hozták a sültes tálakat. Halkult a beszélgetés, a tálakról fogy-
tak a finom étkek. Hogy el ne hízzunk az árnyas Tisza-partján 
hosszú sétát tettünk nosztalgiázva, emlékezve gyökereinkre, 
a szépséges messzetűnt gyermekkora, a diákévekre, csínyek-
re, tanárainkra, osztályfőnökünkre, Szőkéné Piroska nénire, a 
mindig visszaváró falunkra. Szinte szárnyakat adott az emlé-
kezés nekem is. Egy éve megígértem, hogy idén minden be-
tegséget félretéve itt leszek Velük, nem csak gondolatban, s 
így is sikerült. Az öreg este is ránk köszöntött, de mi boldogok 
voltunk, hogy találkozhattunk. Hányféle találkozás is van Iste-
nem? Együttlét, különválás, búcsúzás. Ennek az ideje is eljött, 
de nem búcsúztunk egymástól, csak egy évre. Én meg csak 
reménykedem, hogy akkor is itt lehetek majd köztetek, hisz 
az együtt töltött pillanatok megkétszerezik a boldogságunkat. 
Köszönnek mindent a szervezésért Kelemen Béla, Ma-
gyar Éva, Zolnai Erzsike, Szeles Gyöngyi, Kelemen Juli, 
Várnai Gábor, Kopjás Julika, Dányi Éva, Ignácz Pali, Ne-
mes Matyi – (az év győztes biogazdája) Sárvári Zsuzsi. 
Köszönöm Én is, hogy veletek lehettem. Találkozunk jövőre 
ugyan itt!

Szederkényiné Ceni néni

Újra együtt a kiscsapat! 



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
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
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 felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

* Eladó Tiszaalpár, József A. u. 27/a szám alatti 63 m²-es 
családi ház padlástér beépítéssel, alápincézve 300 négy-
szögöl kerttel. Ár: 7.000.000,- Ft. Tel: 31/313-2395

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

* 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 csa-
torna 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 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 47. szám 
alatt. Tel.: 20/250-86-58.

* 1750 m² föld eladó. Tel.: 63/311-744.
* Szekrénysor eladó. Tel.: 30/218-5224, 76/424-520.
* Családi ház eladó Bethlen G. u. 25. szám alatt. Tel.: 

30/218-5224, 76/424-520.
* Eladó 1 db 380V+220V-os hegesztő trafó és 1 nagy 

fúrógép. Tel.: 30/428-3614.
* Eladó 6 pár költő galamb és benzinmotoros fűnyíró. 

Tel.: 30/428-3614.
* Eladó ingatlanokat keresünk meglévő ügyfélkörünk 

részére. Novákné: 30/31-70-190, Sándorné: 30/470-91-
64.

* 1 Whirlpool nagy fagyasztóláda 35.000.- Ft és 1 
Zanussi hűtőszekrény 30.000.- Ft eladó Érd.: 76/425-194

* Eladó szekrénysor (Colonia mintás) 2 db 4 ajtós 
(akasztós+polcos), 2 db 6 ajtós (vitrines+polcos). Méret 
192 x 90 cm. 1 db fürdőszoba szekrény tükörrel. Méret 103 
x 80 cm. 40000,- Ft, 10000.- Ft. Érd.: 06/30/221-9922

* Kecskeméten a piachoz közel, csendes utcában felújí-
tásra szoruló családi ház eladó. Érd.: 06/30/234-2033

* Tiszaalpár (Újfalu) családi ház eladó. Érd.:20/934-
5157

* Rendezett körülmények közötti 50-55 éves intelligens, 
független férfit keresek társamnak. Tel.: 06/30/830-8866
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