
2017 februárjának utolsó szom-
batjára ismét meghívást kaptunk test-
vértelepülésünkről, Tordáról, hogy az 
immáron XVI. alkalommal megrende-
zett Tordai Kulturális Napokon bemu-
tathassuk nagyközségünk, Tiszaalpár 
amatőr művészeinek produkcióit.

41-en vágtunk neki az útnak, miután 
Tiszaalpár mellett Kiskunfélegyházáról, 
Szentesről és Hódmezővásárhelyről is 
felvettük fellépőinket. A határon az 
átlépés és a várakozás – mint mindig 
-, most is kicsit hosszúnak tűnt, de 
16 órára megérkeztünk barátainkhoz. 
Hogy a több mint 5 órás út tartalmasan 
teljen, arról többek között Horti Sándor 
tanár úr gondoskodott, aki Torda és 
Tiszaalpár település honfoglalástól 

napjainkig számított történelmének 
fontosabb pillanatai mellett az immá-
ron 31 éve fennálló testvér-települési 
kapcsolat kialakulásáról is részletesen 
szólt.

Megérkezésünkkor Dobai János 
polgármester úr fogadott bennünket és 
mint az mindig lenni szokott, azonnal 
finom ennivalóval kínáltak. Nagyon 
jól estek a helyi hagyomány és íz világ 
szerint elkészített falatok, a mellé házi-
lag sütött kenyérrel.

Ezután a próbáké volt a délután, 
hisz szerettük volna a lehető legjobbat 
nyújtani barátainknak. Gyorsan el is 
jött az este 7 óra. Megtisztelve éreztük 
magunkat, hogy a helyi művelődési 
ház nézőterén szép számmal fogla-

ltak helyet a nézők. Elsőként Kása 
Andrásné mondott el egy gyönyörű 
verset, majd az est háziasszonyaként 
felkérte Dobai János és dr. Vancsura 
István polgármester urakat, hogy 
mondják el gondolataikat.  Dobai János 
nagyon jónak értékelte a két település 
kapcsolatát. Elmondta, hogy mindkét 
település igyekszik minden lehetséges 
pályázatot megragadni ahhoz, hogy 
ezt a kapcsolatot még erősebbre fon-
hassa, bár az eddig is nagyszerű volt. 
Dr. Vancsura István elmondta, hogy 
nekünk minden alkalom olyan, mint-
ha Tordára hazajönnénk, hiszen olyan 
szeretettel fogadnak bennünket, mint 
egy nagycsaládban.

Folytatás a 3. oldalon.
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„Végre itt a farsang
Erre vártunk régen,
Eleget csúszkáltunk 
Hóban, fagyban, jégen.
Felöltöztünk maskarába
Úgy jöttünk a jelmezbálba,
Kezdődhet a mókázás
A vidám farsangolás.”

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskola Diákönkormányzata  

rendezte meg az iskola idei farsan-
gi bálját.

Színvonalas és látványos műsor-
számokat láthattunk az idén az alsós 
és felsős osztályok részéről is. Az alsó 
tagozatosok Mickey egerek, Kalózok, 
Pinokkiók,  Seriffek, Romatáncosok, 
Hawai táncoslányok és matrózok, 
Denevérek, Busók, Muskétások szere-
pében léptek színpadra. A felső tago-
zatosok a következő produkciókkal 

szórakoztatták a nézőket: Szellemek és 
szellemírtók, Trollok, Rockerek, Ego 
táncosok, Aerobic dance, Fekete-fehér 
tánc, Táncvarázs, Álmaink szakmái. 
A műsorblokkot a tombolasorsolás 
követte, ahol sok ajándék talált gazdá-

ra. Köszönjük a vállalkozók és a szü-
lők által felajánlott tombolatárgyakat. 
Mindenkinek köszönjük a program 
lebonyolításában végzett munkáját.

Kalmárné Palásti Mónika

F A r s A N G

Immáron VI. alkalommal gyűl-
tek össze a Lakodalmas zenekarok és 
vőfélyek Tiszaalpáron. A rendezvény-
nek ismét a helyi Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tornacsarnoka bizto-
sította a helyszínt. A mulatságra idén 
2017. február 11-én került sor, ahol 
több, mint 19 vőfély és 4 zenekar 
szórakoztatta a közönséget. A vőfé-
lyek közül voltak olyanok is, akik a 
Vajdaságból érkeztek. A vőfély szakma 
immáron nem csak férfi mesterség, 
a szebbik nem is egyre növekvő lét-
számban képviselteti magát. Az idei 
rendezvényre a hölgyek közül ketten 
a Vajdaságból, egy női vőfély pedig 
Kecskemétről érkezett. Az est során 
felszolgált finom menüt a helyi Gasztro 
Sarok biztosította, ami tárkonyos 
jérceragulevesből, fűszerezett csirke-
comb filéből, falusi töltött tekercsből 
és petrezselymes burgonyából állt. A 
vacsora után természetesen a desszert 

sem maradhatott el, amely idén a házi 
rétes volt, amit a tömörkényi Csabi 
Cukrászda készített el. 

 A szervezők ezúton is köszöne-
tet mondanak az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola Szülői Munka 

Közösségének a büfében való helytál-
lásért, valamint azoknak a kedves ven-
dégeknek, akik jelenlétükkel megtisz-
telték a rendezvényt és hozzájárultak 
az est jó hangulatához.

Ismét telt ház kísérte a vőfélytalálkozót

Ezúton szeretnénk megköszönni a Vőfély találkozó szervezőinek, Tóth Istvánnak és kedves feleségének 
Baranyi Anitának, hogy a büfé bevételével támogatta az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóit. Jövő-
ben is sok sikert kívánunk e nívós rendezvényük sikeres szervezéséhez.

Bánkuti Natália SzMK elnök
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Az első oldal folytatása.
A 9 éves Bende Lili egy népdallal 

kedveskedett a publikumnak, majd az 5 
éves Csernák Emese vers- és mesemon-
dónk mondta el első versét. A Jövőn-
kért Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény néptáncosai látványos táncaikkal 
méltán érdemelték ki a vastapsot. A 
táncok közt Csernák Emese második 
verse mosolyogtatta meg a közönsé-
get. Molnár István személyében egy 
új fellépő is bemutatkozott. Pista bácsi 
szaxofonon adott elő operett- és kön-
nyűzenei slágereket, majd ismét Eme-
se percei következtek, amikor is egy 
mesével csillogtatta meg tehetségét. A 
Bársony Mihály Népdalkört új veze-
tője, Bársony Rózsa vezette színpadra. 
Természetesen Horti Sándor, a nemré-
giben vezetői tisztségéről lemondott 

tanár úr is ott volt mellettük, így adva 
elő népdalcsokrukat a kedves közön-
ségnek. Bende Lili a lassan a nemzeti 
összefogás himnuszává váló „Nélkü-
led” című dalt énekelte el, mely után 
Kása Andrásné mondott el egy újabb 
verset. Műsorunk zárásaként – és az 
est további részének hangulatát meg-
alapozva – Czeglédi László nótaénekes 
lépett alkalmi zenekarával színpadra, 
műsorát hallgató és vidám nóták dal-
csokraiból állítva össze. A tisztelettel-
jes tapsok után a ráadás produkcióban 
minden szereplő a színpadra fáradt és 
spontán ötletből elhangzottak az „Azért 
vannak a jó barátok” és a „Szeressük 
egymást gyerekek” című örökzöldek, 
mellyel tordai ismerőseink, barátaink 
vendégszeretetét és érdeklődését sze-
rettük volna megköszönni.

A műsor utáni vacsora ízletes volt, 
a torkunk sem maradt szárazon, minek 
okán a hazaindulásig hangos nótázásba 
tört ki nagyon fiatal és kicsit kevésbé 
fiatal. A zenei kíséretet Horti Sándor 
és Baranyi János hegedűvel, Molnár 
István pedig szaxofonnal biztosította. 
Régen telt ilyen remek hangulatban az 
este. Bizonyosan nem énekeltünk el 
minden nótát, ahhoz sokkal több idő 
kellett volna. Reméljük, jövőre folytat-
hatjuk. 

Itt szeretném megköszönni mind-
nyájunk nevében testvértelepülésünk, 
Torda minden lakosának, hogy fárado-
zásukkal, jelenlétükkel igazán emléke-
zetessé tették látogatásunkat. Mindan-
nyiunk nevében kívánok Önöknek erőt, 
egészséget, sikereket és boldogságot!

Kerekes András

Kedves Olvasók!
Nagy szeretettel 

üdvözlöm Önöket, a 
Tiszaalpári Hírmon-
dó új szerkesztőjeként. 
Szerencsésnek mond-
hatom magam, hiszen 

nem először kerültem egy helyi új-
ság szerkesztő pozíciójába, hiszen 
2012. áprilisától – 2014. októberéig 
én láttam el a Tiszaalpár Hangja he-
lyi kiadvány nyomtatott változatának 
szerkesztési feladatait. Ezt a sajtóor-
gánumot sajnos el kellett engednünk 
költségkímélő okok miatt, hiszen egy 
civil szervezetnek (jelen esetben az 
Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület-
nek) nem volt egyszerű feladata fenn-
tartania egy olyan színvonalú újságot, 
mint amilyen a Tiszaalpár Hangja 
folyóirat volt. Ennek ellenére soha 
nem szűntünk meg létezni, mindig 
szóltunk az olvasóinkhoz, a mi „kis” 
online közösségünkön keresztül, ami 
a mai napig is aktívan figyel és reflek-
tál. Január végén jött a megkeresés a 
polgármester úrtól és képviselő testü-
lettől, hogy ebben az évben március-
tól decemberig én lássam el az újság 
szerkesztési feladatait. A felkérést 
megtiszteltetésnek érzem, igyekszem 
tőlem telhetően a legtöbbet megtenni 
Önökért és településünkért. Keresse-
nek bizalommal!

Víglási Krisztina,
felelős szerkesztő

értékfeltáró munkát végeznek
településünkön

A Lakiteleki Népfőiskola szervezé-
sében indult az a kezdeményezés, mely-
nek keretében 2017. március 5-e és 12-e 
között, közel egy héten át 60 egyetemis-
ta kutatja a Kiskunság területén találha-
tó 13 település szokásait, hagyományait, 
értékeit. A Kiskunság Kollégium hall-
gatói Tiszaalpárra is ellátogattak, ahol 
első körben felkeresték dr. Vancsura Ist-
vánt, Tiszaalpár polgármesterét, illetve 

Sztakó Ildikót, a Pejtsik Béla Nagyköz-
ségi és Iskolai Könyvtár vezetőjét, aki 
egyben a Helyi Értéktár Bizottságának 
elnöke is. A kollégium pár hónap múlva 
újra visszatér a községbe és folytatja a 
már megkezdett értékfeltárást. Munká-
jukból könyv is fog készülni, amelyben 
fényképek illusztrálják majd a kutatók 
által végzett tevékenységet, illetve a fel-
tárt értékeket.
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Testületi hírek
Február 15-én Tiszaalpár Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 2017. évi költségvetési ter-
vezetet néhány módosítással, amelynek 
köszönhetően közel 10 millió forintot 
sikerül elkülöníteni költségvetési tarta-
lékként.

A szervezetek részére nyújtandó támo-
gatásáról is döntés született, melynek 
keretében az Önkormányzat a szervezetek 
részére 2017-ben az alábbi támogatást 
biztosítja: 1. Mozgáskorlátozottak BKM-
i Egyesülete 200 000 Ft, 2. Kiskunok 
Vidékéért Egyesület 200 000 Ft, 3. 
Nyugdíjas Baráti Kör, 150 000 Ft, 4. Árpád 
Népe Tiszaalpári Egyesület 150 000 Ft, 5. 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 150 000 
Ft, 6. Kádár Lajos Nyugdíjasklub 150 000 
Ft, 7. Alpári Tisza Horgászegyesület 180 
000 Ft, 8. Áldott Légy Teremtésvédelmi 
Egyesület 50 000 Ft, 9. Tiszaalpári 
Értéktár Bizottság 100 000 Ft, 10. Árpád 
Fejedelem Általános Iskola (Értékőrző 
tábor) 70 000 Ft, 11. Árpád Fejedelem 
Általános Iskola (Diákönkormányzat) 50 
000 Ft, 12. HH tanulók nyári tábora 
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS, 13. Árpád 
Fejedelem Általános Iskola (Nyári tábor) 
100 000 Ft, 14. Csenkiné Bihal Mária 
(Intersteno Világbajnokság Berlin) 100 000 
Ft, 15. Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége 150 000 Ft, 16. 
Kiskunfélegyházi Tűzoltóparancsnokság 
100 000 Ft, 17. Tiszaalpári Alkotó Kezek 
Egyesülete 150 000 Ft, 18. Tiszaalpári 
Polgárőrség 500 000 Ft, 19. Tiszaalpári 
Sportegyesület 2 500 000 Ft, 20. Tiszaalpári 
Lovas Sport Egyesület 300 000 Ft, 21. 
Bársony Mihály Népdalkör 200 000 Ft, 
22. Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola 
300 000 Ft

A 2017. évi költségvetésbe betervezésre 
kerültek a képviselői, bizottsági elnöki és 
nem képviselő bizottsági tagi tisztelet-
díj összegeinek emelése, az erről szóló 
rendelet-tervezetet a Képviselő-bizottság 
elfogadta.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete dr. Vancsura István 
polgármester és dr. Taricska Tibor 
illetményéről, költségtérítéséről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és a határozat-
tervezetet elfogadta. 

Ezen az ülésen tárgyalták azokat az 
előterjesztéseket is, amelyek a közterületek 
szépítésére, illetve a belterületeken lévő 
veszélyes fák kivágására vonatkoztak. A 
veszélyes fák kivágása speciális feladat, 
amelynek szakszerű kivitelezésére három 

vállalkozó adott az önkormányzatnak ára-
jánlatot. A feladat ellátásra közülük a 
Baby 8c N Kereskedelmi és Szoláltató 
Kft-t választotta ki a Képviselő-testület 
azzal a kitétellel, hogy a kivágott fák az 
Önkormányzat tulajdonában maradnak.

A február közepén tartott ülésen fel-
vetették a képviselők, hogy a polyákfalusi 
területen nem megfelelő a vízelvezetés, 
illetve az aszfaltozás sem mindenhol megol-
dott, ennek érdekében meg kell tenni a 
szükséges intézkedéseket. Emellett komo-
lyabb gondot okoz az is, hogy az Árpád 
Művelődési Ház előtt nem megfelelő a 
világítás, ami veszélyes is lehet, főként az 
idősebb korosztály számára, így célszerű 
lenne egy mozgásérzékelő lámpát felsz-
erelni az adott területre. 

A február 22-én tartott rendkívüli 
testületi ülésen tárgyalta a Képviselő-
testület az ASE kézilabda szakosztályának 
kérelmét, melyben az Önkormányzat 
segítségét kérték egy többoldalú pálya 
építéshez beadott pályázat önerejének fin-
anszírozására. Így 7.000.000 Ft-ot különít 
el az Önkormányzat el erre a célra a 
2017-es költségvetési tartalékból, illetve 
szükség esetén rendelkezésre áll a 2018-as 
költségvetés is. 

A Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda működési feltételeinek átalakítás-
ra változtatások kerülnek bevezetésre 
a közeljövőben, melynek keretében a 
2017/2018-as nevelési évben maximum 6 
csoport lesz indítható, a 25 fős csoportok 
létszámát 20%-kal kívánják megemelni. 
Emellett foglalkoztatási létszámban is vál-
tozások lesznek, mely által 2 fő óvodaped-
agógussal, illetve 1 fő dajkával csökken 
a munkavállalók száma az intézményben 
legkésőbb 2017. június 30-ig. Február 28-
ig 1 fővel redukálódott a konyhai kisegítők 
létszáma, illetve 1 karbantartó került át 
az önkormányzathoz 2017. március 1-
jével. Ezen felül beszerzésre kerül egy 
mosogató és egy takarítógép közel bruttó 
1.000.000 Ft-os értékben, ami a 2017-es 
költségvetési tartalékkeretből lesz finan-
szírozva. Az óvodások busszal történő 
utaztatására is történtek javaslattételek, 
amelyeket márciusban a szülői érteke-
zleteken fognak az óvónők megbeszélni 
az érintett gyermekek szüleivel. 

Új egységes önkormányzati infor-
matikai rendszert szeretne Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata beszerez-
ni, ehhez az ASP rendszer telepítéséhez 
közbeszerzési pályázatot kell kiírnia a 
közeljövőben az önkormányzatnak. 

TájékoZTATÓ
LAKOSSÁGI ELEKTRONIKAI

HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓRÓL!

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányza-
tának kezdeményezésére a vaskúti FBH-
NP Nonprofit KFT átfogó elektronikai 
hulladékgyűjtési akciót szervez Tiszaalpár 
Nagyközség területén elektromos és elekt-
ronikai hulladék begyűjtésére.  

A szervezett szelektív gyűjtés időpont-
ja: 2017. március 17. (péntek) 9:00-15:00

Elektromos és elektronikai hulladék 
gyűjtése gyűjtőponton történik 

Gyűjtőpont helyszíne: Tiszaalpár, Ár-
pádfejedelem Általános Iskola Szent Imre 
tér felőli oldalán a 18. szám

A gyűjtőpontokon a lakosság és intéz-
mények leadhatják a háztartásában össze-
gyűlt háztartási nagygépeket, - kisgépeket, 
informatikai és távközlési berendezéseket, 
szórakoztató elektronikát, elektromos és 
elektronikus barkácsgépeket, szerszámo-
kat.

A gyűjtőponton 1 db konténer kerül 
kihelyezésre, melybe az elektronikai hul-
ladékot fogjuk gyűjteni. Elektronikai hul-
ladék csak és kizárólag ép, nem kiselejte-
zett formában adható át.

A hulladékgyűjtési akcióban várjuk a 
lakosság és az intézmények megjelené-
sét. Intézmények esetén selejtezési listát 
is szíveskedjenek mellékelni a leadandó 
berendezésekről, amennyiben a későbbi-
ekben erről jelentést kell készíteniük. 

A gyűjtés célja, hogy a hulladékok mi-
nél nagyobb mértékben hasznosuljanak, 
illetve a környezetre, emberre veszélyt je-
lentő anyagokat ellenőrzött körülmények 
között kezeljük.

Tegyünk együtt környezetünk tiszta-
ságáért!

Felhívás!
Önkéntes szemétszedés lesz a Víz 
világnapja alkalmából 2017. március 
19-én 10:00–13:00-ig, a Halászcsárda 
melletti területen. Szeretettel várunk 
mindenkit a megmozdulásra!
A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünnep-
lését az 1992. évi Rio de Janeiro-i kör-
nyezetvédelmi konferencián kezde-
ményezték. Ennek hatására az ENSZ 
március 22-ét nyilvánította e nappá, 
felhívva a kormányok, szervezetek és 
magánszemélyek figyelmét a víz fon-
tos szerepére életünkben. Cél, hogy 
óvjuk, védjük környezetünket, s ezen 
belül a Föld vízkészletét.
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Március 4-én rendezték meg az Ár-
pád Művelődési Házban a Tiszaalpári 
SE hagyományos sportbálját.

Az este nagyon jó hangulatban 
telt el, melyről a Szentkirályi Tánc-
csoport, illetve a két zenefelelős, DJ 
Kopi és Varga Zsolt gondoskodott. A 
vacsora és torta is nagyon finomra si-
került.

Köszönjük a Tiszaalpári SE Veze-
tőségének, illetve mindenkinek, aki 
valamilyen formában részt vett, hogy 
ez a jó hangulatú este megrendezésre 

kerülhetett.    
Reméljük, minél többen kilátogat-

nak futball-és kézilabda csapataink 
mérkőzéseire!

Várjuk Kedves Szurkolóinkat, je-
len időkben nagyon ránk fér a bizta-
tás, reméljük, kitartanak mellettünk! 

 
Továbbra is elérhetőek vagyunk a 

www.tiszaalparise.hu weboldalon, il-
letve a Facebook-on, a Tiszaalpári SE 
(ASE) néven!

HAJRÁ ASE!!! 
Fábián Róbert

Táncosokkal mulattak a
sportolók

elkezdődött a 
tavaszi szezon

Még mielőtt az idősebb korosztályú 
csapatokkal foglalkoznánk, fontos 
megemlítenünk a Tiszaalpáron zajló, 
„Tiszaalpár Kupa 2017” elnevezésű 
utánpótlástornát.
Ez a torna a helyi sportcsarnokban 
került, illetve kerül megrendezésre, 
Tarjányi András vezetésével, illetve 
természetesen a szülők segítségével.
2017.02.24-én U-14-es, március 4-én 
U-13-as torna került megrendezésre, 
míg március 11-én U-11-es tornára 
látogathatnak el az érdeklődők.
A megyéből több csapat is részt vesz 
a tornán. Reméljük ez a háromhetes 
sportrendezvény hagyománnyá fog 
válni.
Elindultak a küzdelmek a Bács-
Kiskun megyei II. osztályban. Sajnos 
U-19-es és felnőtt csapatunknak is 
nagyon rosszul indult a szezon.
A 16. fordulóban, a tavaszi szezon 
első fordulójában, a Kecskeméti LC 
KTE SI csapatait láttuk vendégül.
U-19-es csapatunk 6-0-s, míg felnőtt 
csapatunk 3-0-s vereséget szenve-
dett.
A 17. fordulóban csak felnőtt csapa-
tunk lépett pályára, mivel a KHTK 
II. csapatánál vendégszerepeltünk, de 
sajnos nagyarányú, 5-0-ás vereséget 
szenvedtünk.
Március 11-én, Helvécián javíthat 
mindkét csapatunk.

Kézilabda csapatunk 4 bajnoki mér-
kőzést játszott már az idén, sajnos 
hasonló sikerrel, mint labdarúgó csa-
pataink.
Az idén lejátszott bajnokik eredmé-
nyei:

TISZAALPÁRI SE – EuroScale 
Kecskemét II. 22-33
EuroScale Kecskemét II. – 
TISZAALPÁRI SE 46-15
Dél-100 Kiskunfélegyháza – 
TISZAALPÁRI SE 36-11
Kiskunhalas UKSC – TISZAALPÁRI 
SE 33-19
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Március 1-én Hamvazószerdával 
megkezdődött a nagyböjti idő. 

Csütörtökönként az Alpári, pénte-
kenként az újfalui templomban az esti 
szentmisék előtt 17:30-tól kereszt-
úti  ájtatosságot végzünk

Március 6-tal az esti szentmisék 
kezdési időpontja 18:00.

Kérjük a jegyeseket, hogy házas-
ságkötési szándékukat esküvő előtt leg-
alább 3 hónappal személyesen jelezzék 
a plébániákon irodai időben!

 Nagyböjti lelkigyakorlatos esték 
időpontjai:

 Újfalui templomban március 31-én, 
pénteken, Alpári templomban április 
1-jén szombaton 17:00-tól gyónási le-
hetőség. Szentmise 18:00. A lelkigya-
korlatot vezeti Főtisztelendő Minda 
Zoltán, lajosmizsei káplán atya.

egyházi sorok

Tájékoztató a Gondozási központ által
nyújtott szolgáltatások térítési díjáról

A Képviselő – testület minden év áp-
rilis 01.-től módosítja a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátások intézményi 
térítési díját. Ami idén az alábbi össze-
gekben lett meghatározva: 

A szociális étkeztetés intézmény té-
rítési díja: elvitellel 560.-Ft/nap, házhoz 
szállítással 670.-Ft/nap.

A házi segítségnyújtás intézményi té-

rítési díja: szociális segítés: 515.-Ft/óra, 
személyi gondozás: 515.-Ft/óra

Az Idősek Otthona intézményi térítési 
díja: 88 765.-Ft/hó

A szolgáltatásokkal kapcsolatban bő-
vebb felvilágosítás kérhető a Gondozási 
Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 71. 
szám alatt, telefonon: 76/ 424 – 055 szá-
mon.

Hangtechnikai eszközöket ajánlottak fel

Még a tavalyi év decemberében 
történt, hogy három magánszemély, - 
Kerekes András, Hódi Mihály és Koz-
ma Gábor - közösen egy jótékonysági 
bulit szervezett a Művelődési Házban, 
melynek teljes bevételét a Tündérrózsa 
Napköz Otthonos Óvoda és az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola hangtech-
nikai fejlesztésére ajánlotta fel.

Az eszközök időközben beszerzésre 
kerültek: az óvoda részére egy közepes 
teljesítményű végfokerősítő és hozzá 

tartozó hangfalak, az iskola részére 
pedig egy nagyobb teljesítményű vég-
fokerősítő. Az átadás és beüzemelés 
megtörtént, így azok hozzájárulhatnak 
a rendezvények, ünnepségek sikeres le-
bonyolításához.

A felajánlók ezúton szeretnék meg-
köszönni a szervezésben segédkezők 
munkáját, a lebonyolításban résztvevők 
segítségét, valamint köszönet minden 
vendégnek, akik jelenlétükkel emelték 
az est színvonalát.

„A halál olyan súlyos veszteség, 
hogy valójában sohasem lehet fel-
dolgozni. Az emléke elhalványulhat 
a szeretett személynek, de a hiánya 
mindig megmarad.”

Szeretnénk köszönetet mondani 
 Gondozási Központ vezetőjének,

dolgozóinak, édesanyánk

GálFI IMréNé
MésZáros erZséBeT
szeretetteljes, gondos ápolásáért. 

 
Gyászoló család

„Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani.”
                  Váci Mihály

Mély fájdalommal
szeretnénk köszönetet mondani 

azoknak, akik
BálINT GyÖrGy

temetésén megjelentek,
sírjánál virágot,

koszorút helyeztek el.

A gyászoló család

FelHÍVás A IX. GoBelIN
kIállÍTásrA

A hagyományosan megrendezésre kerülő Gobelin-kiállításra ki-
állítók jelentkezését várjuk! A kiállításon bármilyen gobelinnel 
részt lehet venni, valamint keresztszemes képeket is várunk. A 
kiállítók jelentkezését április 15-ig várjuk Törökné Babikánál, 
a 06/70/365-33-57-es és a 06/30-957-3594-as 
telefonszámon.
A kiállítás helye: Művelődési Ház kamaraterme, megnyitója: 
2017. április 28-án pénteken, 17 órakor.
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Tájékoztató a Gondozási központban nyújtott szolgáltatásról
Intézmény a következő alapszolgál-

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

Házi segítségnyújtás keretében az 
intézmény szakgondozója segítséget 
nyújt az önálló életvitel fenntartásában: 
- Alapvető ápolási, gondozási feladato-
kat végez. Személyi és - lakókörnyezeti 
higiénés körülményeinek megtartásában 
közreműködik. Ügyeinek intézésében 

segít (bevásárlás, gyógyszer felíratás és 
kiváltás, hivatalos ügyeinek intézése).

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

Életkép a Pax Otthon
farsangjáról

Akiket nagyon vártunk: Hürkec Maja (anyja neve: Gecze 
Vivien), Szentesi Hanna (Sipos-Szabó Lili), Lingurárin Bence 
Levente (Lingurárin Gabriella), Vadász Jázmin (Kerekes Krisz-
tina)
Akik házasságot kötöttek: Gazdik Tibor Zoltán és Horváth Zsu-
zsanna Mária (02.10.), Patai Tamás és Szabó Klaudia (02.17.)

Akiktől elbúcsúztunk: Bitó Ilona (1929), Földi Mihály (1963), 
Hajdú Árpád (1948), Hajdú Árpádné Takács Erzsébet (1948), 
Gálfi Imréné Szálas Erzsébet (1947), Dósa Pál (1952), Varga 
István Pál (1957), Szűcs Istvánné Kőrös Piroska (1929), Szabó 
Lajosné Fodor Etelka (1927), Tóth Istvánné Gálig Ilona (1944), 
Bálint György (1932)

Anyakönyvi hírek

2017. február 24-én pénteken az Árpád 
Művelődési Házban tartotta könyvbe-
mutató rendezvényét a Huszka József 
Hagyományőrző Egyesület. Az egye-
sület 2016-ban nyert el egy az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 
pályázatot, melynek keretein belül ku-
tatták a Kiskunfélegyházi Járás – ezen 
belül Tiszaújfalu és Alpár – 1944 és 
1950 közötti történéseit, a térségből 
a GULAG-ra hurcoltak létszámát és 
egyéb kötődő statisztikai adatait, egyé-
ni sorsait. A rendezvény ideje alatt a 
II. világháborút követő időszak tárgyi 
dokumentumaiból és a kutatás eredmé-
nyeit bemutató tablókból álló kiállítást 
is megtekinthettek az érdeklődők.
A programot Kollár László, az egye-

sület titkára nyitotta meg és mutatta 
be a projektet, majd a korszakról szóló 
rövidfilmet tekintették meg. Folytatás-
ként Molnár László történész számolt 
be a Tiszaalpárt érintő statisztikai ada-
tokról, a szovjet megszállást követő 
erőszakhullámról és a „malenkij ro-
bot”-ra hurcolás különböző változatai-
ról. Beszámolt a túlélőkkel készített ri-
portokról is, hiszen a projekt része volt, 
hogy élő szemtanúk visszaemlékezéseit 
is rögzítették. Így került felvételre töb-
bek között a település tiszteletben álló 
polgára, idősebb Barna Sándor vissza-
emlékezése is. A rendezvényt kötetlen 
beszélgetés és a kiállítás tárlatvezetése 
zárta. Az egyesület érdeklődő tanárok, 
iskolák és civil szervezetek számára le-

hetővé teszi a kiállítás illetve a rövid-
film szabad felhasználását, a részleteket 
a 20/4148539-es telefonszámon lehet 
megbeszélni.

könyvbemutató és kiállítás a GulAG-ról

Farsang a Kádár Lajos 
Nyugdíjas Klubban
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FArsANGolT A NyuGdÍjAs BAráTI kÖr
Megértük újra a böjtelő havának végét 

a farsang farkát. A mi Nyugdíjas Baráti 
Körünk is ünnepelni jött össze, a farsangot 
a közelgő tavasz ősi örömünnepét.  Négy 
órára már szépen terített asztal várta az 
ünnepségre érkezőket. Kiss Imre a Baráti 
Körünk vezetője köszöntötte a vendége-
inket, polgármester urat, képviselőket, a 
baráti klubok vezetőit, tagjait, szponzor-
jainkat és családtagjaikat, zenészeinket 
- akik mindig ingyen vállalják a zenélést 
-, Ceglédi Lacit, az énekesünket és nem 
utolsó sorban a baráti kör tagjait. A tél a 
tavasz küzdelmének szimbolikus megje-
lenítése, számtalan alakoskodó, gondűző 
szokás fűződik hozzá.  Ezt a hagyományt 
eleveníti fel a mi baráti körünk, s tovább 
kívánja adni a utánunk jövőknek. Hisz a 
farsangi bálunkon itt vannak a fiatal nyug-
díjasaink, akik a „tavaszt”, s mi idősek a 
„telet” jelentik. Kiss Imre beköszöntője 
után a színpadon Kerekes Bandi barátunk 
vezényletével megkezdődött a varázslás, 
Lagzi Lajcsi, Szandi, libás kislány, része-
ges férj, Hófehérke és a hét törpe, a kis 
pillangó és anyukája, az öreglányok tán-
ca, s az alakoskodók bemutatkozását, az 
alkalmi cigányzenekarunk zárta vidám 
hangulattal. „Az ember igazi értékét el-
sősorban az határozza meg, hogy felül-
kerekedik önmaga képességein.” Itt min-
den maskarásnak sikerült. A jó műsor és 
Kerekes Bandi viccei feledtették velünk 

a múló éveinket. Megszólaltak Baranyi 
Jancsi, Barna Sanyi hangszerei és Ceglédi 
Laci szívhez szóló szép hangjára megkez-
dődött a finom vacsora fogyasztása, amit 
Fekete Feri és Góg Misi barátaink főz-
tek, tudásukat és szeretetüket is belead-
va. Elkönyvelhettük, hogy Bőjtelő hava 
számunkra a bőséges vacsorával elhozta 
a vidámságot is. Hogy lerázzuk a nehéz 
étkeket, s fájós lábainkat bejárassuk, ne-
kikezdtünk a táncolásnak a zene és az 
énekszó hangjaira. Senki nem foglalko-
zott a korával, roptuk a táncot kifulladá-
sig. Ezekkel a vidám mulatságokkal sze-
retnénk emlékeket teremteni társainknak, 

barátainknak. Köszönet a jelmezeseknek, 
a szervezőknek. Megosztottuk csacsi tré-
fáinkat, érzéseinket. Kívánjuk, hogy ez 
a jó kedv, kacagás, mókázás, tartson ki 
még sokáig, ne csak a farsangban, hanem 
az elcsendesülések után is. Kívánjuk fa-
lunk minden lakójának, hogy a víg táncos 
februárt kövesse a csendesebb, Bőjtmás 
és Szent György hava, hogy méltóan ké-
szülhessünk a húsvéti ünnepekre. „Éljünk 
minden lehetőséggel a pillanattól, amit 
átélünk a végtelenségig.”

Ezt kívánja Önöknek
Szederkényiné Ceni

a Nyugdíjas Baráti Kör tagja

Fotó: Szentirmay Tamás

Farsang a Gondozási központban

A Gondozási Központban ismét farsangi mulatsággal búcsúz-
tattuk a telet. Erre az eseményre minden évben izgatottan ké-
szülnek a központ lakói és dolgozói is egyaránt. Volt jelmezbál, 
tánc, illetve tombola, így egy nagyon vidám, remek estének le-
hettünk részesei.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Ifj. Hódi Mihálynak a 
remek hangulatért.

Így mulattak a Tavirózsa otthonban
A Tavirózsa Nyugdíjas Otthon február 17-én tartotta meg hagyo-
mányőrző farsangi mulatságát. Most is, mint minden évben a 
dolgozóink különböző jelmezekbe öltözve köszöntötték a lakó-
kat. Minden jelmezhez 
társult bemutatkozó ver-
sike vagy ének, a lakóink 
nagy örömmel fogadták 
a műsort. Ebben az év-
ben sem maradhatott el a 
tombola sorsolás, amely 
után közös táncmulat-
sággal folytatódott az ün-
neplés. Szakácsainknak 
köszönhetően a szalagos 
fánk népszerű kísérője 
volt a mulatságnak.
„Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél,
Örvendezzen aki él!”
Kádárné Kátai Valéria
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Tisztelt szülők,
Hozzátartozók!

A 2017. évben ismét hamarosan elkövetke-
zik az adóbevallás időszaka, amikor befi-
zetendő adónk 1%-áról eldönthetjük, hogy 
mely társadalmi szervezet számára kívánjuk 
felajánlani. Kérjük Önt és hozzátartozóit, 
hogy számos más nemes cél közé vegye fel a 
pejTsIk lásZlÓ AlApÍTVáNy támo-
gatását is (adószám: 18353963-1-03)!
Adójának 1%-a – ha az még oly csekély ös-
szeg is – jelentős mértékben hozzájárul az 
Alapítványon keresztül az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola munkáját segítő, támogató 
célok megvalósításához!
A 2016. évben – Önöknek köszönhetően 
– 537.037,-Ft 
érkezett bankszámlánkra az Önök adójának 
1%-ából! Ebből a felajánlásból tudjuk bizto-
sítani az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
programjaihoz, a diákok kirándulásaihoz és 
az év végi könyvjutalmakhoz nyújtandó tá-
mogatásokat. 
Kérjük, segítse közös céljaink megvalósulá-
sát adója 1%-ával.

PEJTSIK LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma

Alpári Tisza Horgász egyesület

FAMÍLIA ABC & MAGYAR PÉKSÉG
Kettő az egyben!

Nálunk megadatott az a lehetőség, hogy a helyben
gyártott kenyér, kifli, zsemle és péksütemények

egyenesen a kemencéből az önök asztalára kerüljön
naponta többször frissen, melegen!

Tágasabb belsővel, választékos árukészlettel,
naponta más-más akciókkal,

várjuk önt a hét minden napján!
Címünk: 6066 Tiszaalpár Ady Endre u. 83-85

Família ABC
Nyitva: H.-P.: 6-12  14-18-óráig. 

Szo.: 6-13-óráig.  Vas.: 7-11-óráig.

6066 Tiszaalpár, Esze Tamás u. 76.
Telefon: 76/425-228, mobil: 
20/214-1232

Tisztelt Horgász Egyesületi Tagok!

Meghívó az Alpári Tisza Horgász 
egyesület 2016 évi beszámoló 
közgyűlésére.
A közgyűlés helye és időpontja: 
Tiszaalpári Művelődési Ház nagy-
terme 2017. március 26. vasárnap 
9 óra.
 
Napirendi pontok:
1.Beszámoló a 2016 évi munkáról. 
Előadó: Barta Lajos.
2.Új alapszabály ismertetése, vagy 
módosítása, amennyiben változás 
áll be a törvényszéki beadás óta.     
Előadó: dr. Csernus Tibor. 
3.Zárszámadás és vagyonmérleg 
ismertetése, 2017. évi költségvetési 
tervezet. Előadó: Madla Jánosné. 

4.Beszámoló az Ellenőrző Bizott-
ság munkájáról. Előadó: Popper 
József.
5.Beszámoló a Fegyelmi Bizottság 
munkájáról. Előadó: Pap József.
6.Előterjesztés eszközvásárlásra. 
Előadó: Barna Vince. 
7.Az elhangzott beszámolók meg-
vitatása és szavazásra bocsájtása.
8.Egyebek: hozzászólások, javasla-
tok.

Amennyiben a közgyűlés határo-
zatképtelen lesz úgy ugyanazon a 
napon és helyen 10 órakor a Köz-
gyűlést megismételjük! Ez esetben 
a jelenlévők létszámától függetle-
nül határozatképes lesz a Közgyű-
lés!
A részvételére feltétlenül számí-
tunk! 

Horgász üdvözlettel: az Alpári Ti-
sza Horgász Egyesület vezetősége
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Z-G FAker kFT.
TűZIFA AjáNlATA

* akác * tölgy * bükk, 
gyertyán

Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009

Lottózó nyílt
Tiszaalpár,

Ady Endre u. 4. sz. alatt

a nemzeti dohányboltban
A hagyományos lottójátékokon és 
sorsjegyeken kívül lehetőség van 
mobiltelefon és szerencsekártya fel-
töltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves ki-
szolgálással várjuk vásárlóinkat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

Tájékoztatom a kedves vevőket és
ismerősöket, hogy a

GYÖNGYVIRÁG
üzletem márciustól az alábbiak szerint

tart nyitva: hétfőtől-péntekig 16-18 óráig,
szombat 8-13 óráig, vasárnap 8-11 óráig

A nevezetesebb napokon pl. nőnap,
ballagás, anyák napja, egésznapos

nyitva tartás lesz.

Koszorúkat és sírcsokrokat továbbra is
készítek, kivitelét vállalom.

Telefonszámom
változatlan, amit délután
3 óra után tudok felvenni
vagy visszahívni.
(30/8560274)

Megértéseteket köszönöm,
várlak benneteket.



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: Víglási Krisztina
E-mail cím:  viglasi.krisztina@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 beépítés-
sel, alápincézve 300 négyszögöl 
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.

* Akciós ereszcsatornázás, bá-
dogozás, horgonyzott csatorna 
szerelése anyagárral 1500,- Ft/
fm. Érd.: 20/923-17-19.

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

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

* Családi ház eladó Bethlen G. 
u. 25. szám alatt. Tel.: 30/218-
5224, 76/424-520.

* Eladó 1 db nagy fúrógép. 
Tel.: 30/428-3614.

* Vesszőből készült ovális asz-
tal + 2 fotel. Ár: 25.000,- Ft. Tel.: 
70/316-3229.

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 
szobás összkomfortos ház, 1750 
m2-es föld eladó. Érd: 63/311-
744 telefonon délutáni órákban.

* Tiszaalpáron 2 bejáratú ta-
nya eladó melléképülettel és pin-
cével. A házban 3 szoba, konyha, 
fürdőszoba található. Hozzátar-
tozó terület 8440 m2 és szőlővel. 
Érd. 30/419-87-61, 17 óra után. 
Iá:6.000.000,- Ft.

* Eladó Tiszaalpár külterüle-
tén lévő tanya-szántóművelési 
romos tanya. Hrsz.: 0223/3; 3597 
m2; 4,2 AK. Érd: 30/229-33-85.

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy 
Antal 48. szám alatti 2 szobás 
összkomfortos bútorozott csalá-

di ház. Tel.: 30/253-84-69.
* Újszerű állapotban levő né-

met sparhert víz fa és szén táro-
lós. Irányár 36.000 forint. Tel.: 
31/31-127-73.

* 3 kerekű kisbicikli és nagy 
kerékpár 24-es és 28-as, gyerek-
ágy 4-6 éveseknek való eladók. 
Tel.: 31/31-127-73.

* Lószerszám, eke, ekekapa 
töltő és sima eladó. Pintér Mi-
hály Esze T. u. 6. Tel.: 30/335-
74-73.

* Szekrény eladó. Háromajtós, 
184x174x58 méretű, jó állapot-
ban. Érd.: 76/656-970.

* 136x68 cm-es olajfestmény 
eladó. Bibliai témájú, több mint 
100 éves. Irányár: 80.000,- Ft. 
Érd.: 30/710-19-98.

* Idős nénik, bácsik házaspár-
ok eltartását vállalom. Érdeklőd-
ni: 30/430-81-46

* Eladó teljesen új járókeret 
3000 ft, új önhajtós kerekesszék 
17.000 ft    Érd: 20/621-98-14 
vagy 76/424-710

* Eladó nagyméretű fémvázas 
polc (167 cm hosszú, 55 cm szé-
les, 154,5 cm magas 45 polccal) 
15.000 ft. Érd: 20/621-98-14 
vagy 76/424/710

* Eladó egy világos színű há-
romajtós szekrény 10.000 ft, egy 
világos színű gyermek szekrény-
sor 15.000 ft. Érd: 20/621-98-14  
vagy 76/424-710

* Eladó 2 db dohányzóasztal 
3.000ft/db, és egy régi varrógép 
3.000 ft. Érd: 20/621-98-14 vagy 
76/424-710

* Ingyen elvihető használt 
padlószőnyeg kisebb, nagyobb 
méretben. Piros, barna és drapp 
színekben. Érd: 20/621-98-14 
vagy 76/424-710
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Hamarosan befejeződnek a tavaszi munkálatok a
Nagy-tó területén

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00010 
számú „Élőhelyek és fajok termé-
szetvédelmi helyzetének javítása, a 
természetvédelmi kezelés és bemu-
tatás infrastruktúrájának fejlesztése” 
nevű  projekt közel 360 millió forint 
európai uniós támogatás segítségével, 
a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg. „A projekt készültsége 
jelenleg 70 %-on áll.  A munkagépek 
a hónap elején végeznek, ezután a 
meder újra megtelik vízzel. A fenn-
maradó munkálatokat ősszel fogjuk 
elvégezni”– erről adott tájékoztatást 
Vajda Zoltán,  a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóságának pályázatkeze-
lési és fejlesztési osztályvezetője. A 
projektről részletesebben az áprilisi 
számunkban írunk. 
Fotó: Dynaber Film


