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Második alkalommal rendezték 
meg Tiszaalpáron a vőfély és lakodal-
mas zenekarok találkozóját. Nem csak 
Bács-Kiskunból, de más megyékből is 
érkeztek ceremóniamesterek és együt-
tesek, hogy egy estén keresztül szóra-
koztassák a népes vendégsereget.

Sokan szeretik Tiszaalpáron és a 
környező településeken a lakodal-
makat és az azzal járó vidámságot, 
mert zsúfolásig megtelt a tornacsar-
nok. Információnk szerint ötszáz-
negyvenen vettek részt a mulatságon. 
Akadtak olyanok is, akik megszá-

molták, hogy százötven autó parkolt 
a tornacsarnok melletti és a kör-
nyező utcákban. Ilyen nagyszabású 
eseményre az elmúlt időszakban nem 
volt példa. Köszönhető ez elsősorban 
Tóth Istvánnak és segítőinek, mert 
ők vállalták magukra a találkozó 
megszervezését. Akik jegyet váltot-
tak, arra voltak kíváncsiak, hogy a 
vőfélyek hogyan tudják szaporítani a 
szót, a zenekarok pedig milyen han-
gulatot tudnak teremteni. Bizton állít-
juk, hogy egyikből sem volt hiány.

A vendégeket és vőfély társait 

Tóth István köszöntötte, majd fel-
kérte dr. Vancsura Istvánt a rendez-
vény megnyitására. A polgármester 
elmondta, hogy a vőfély munkája 
nagyon fontos, mert a fiatal párokat 
a menyasszony kikérésétől egészen a 
nászágyig kísérik.

Vancsura István egy kérdést is inté-
zett a jelenlévőkhöz. Azt tudakolta, 
hogy mit jelent a vőfély szó? Akadt, 
aki azt mondta, hogy ceremóniames-
ter. Valóban a vőfély ilyen szerepet is 
betölt, de konkrétabb választ várt.

Folytatás a 5. oldalon.

Félezer vendéget szórakoztattak a vőfélyek



Január hónapban három alkalommal 
ülésezett a képviselő-testület. 14-én és 
22-én rendkívüli ülésen tárgyalták meg a 
napirendi pontokat, míg 30-án rendes ülés 
keretében folyt tanácskozás az előterjesz-
tésekről. Február 6-án ismét rendkívüli 
ülésen tanácskoztak a képviselők.

Jegyző és aljegyző nélkül
működött a hivatal 

Az új év kezdete óta sem jegyző, sem 
pedig aljegyző nem dolgozott az önkor-
mányzatnál, így néhány napig nem is volt 
olyan személy, aki a hivatali munkát irá-
nyítsa. Amint az köztudott, dr. Menyhárt 
Anett jegyző a nyáron szült, így a felada-
tait még egy jó ideig nem tudja ellátni. 
Az elmúlt év végén úgy nyilatkozott, 
hogy szeretné kivenni a gyermekgondo-
zási szabadságot. A helyettesítésére dr. 
Méhész Lászlót, Tiszakécske jegyzőjét 
kérte fel a testület, akinek a megbízatása 
február 28-ig szólt, ő azonban decem-
ber 31-ével lemondott hivataláról. Ez 
azt eredményezte, hogy január 1-től nem 
volt jegyzői feladatokat ellátó személy, 
amely a hivatal működőképességét is 
befolyásolta. Az önkormányzatnak elsőd-
leges feladata, hogy a hivatal működjön, 
ezért aljegyzői pályázatot írtak ki még 
az elmúlt év végén, amit február 1-től 
lehetett betölteni. Addig is, míg az aljegy-
zői pályázat le nem zárult, a képviselő-
testület rendkívüli ülésen úgy döntött, 
hogy az alkalmazási feltételeknek meg-
felelő, helyettesítésre alkalmas hivatali 
köztisztviselőt kell biztosítani. Ennek a 
feladatnak az ellátására két személy felelt 
meg a hivatal állományából, ezért dr. 
Vancsura István polgármester Spádáné 
dr. Pelsőczi Kovács Mariannát bízta meg. 
Az ezzel kapcsolatos teendőket addig 
láthatta el, míg az aljegyzői pályázatokat 
el nem bírálták, de maximum öt hónapig 
tölthette volna be az ezzel kapcsolatos 
tevékenységet.

Módosult az ügyfélfogadási rend
A járási hivatalok felállítása, valamint 

az ügysegéd és a hivatal feladatainak 
gyors és szabályszerű ellátásának meg-
szervezése érdekében módosult a pol-
gármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje. 
A módosítás szerint már nem szükséges 
heti három napon minden köztisztvise-
lő részéről ügyfeleket fogadni - inkább 
több időt kell fordítani az ügyek tényle-
ges megoldásra – így az ügyfélfogadási 
rend heti két, de egész napos időkeretre 

módosult. A helyi lakosok heti 12 órában 
mehetnek ügyeik elintézésére a hivatalba. 
Egy napon, csütörtökön délelőtt a járási 
hivatal ügysegéd munkatársa is fogadja 
az ügyfeleit.

Nyolctagú lett a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság

Képviselő javaslat érkezett az önkor-
mányzathoz arra, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság létszámát hétről 
nyolc főre bővüljön. Korábban ugyanis 
alpolgármester nem lehetett bizottsági 
tag, ez azonban január elsejétől megszűnt, 
így semmi akadálya sincs annak, hogy 
dr. Taricska Tibor alpolgármester is tagja 
legyen a bizottságnak. Ez azt is jelenti, 
hogy a polgármesteren kívül valameny-
nyi képviselő a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság tagja, így gyakorlatilag sokkal 
hatékonyabban tudnak együtt dolgozni 
és a bizottsági ülésen mindenre kiterje-
dően meg tudják tárgyalni a napirendi 
pontokat. Amennyiben nem merülnek fel 
lényeges kérdések, akkor a testületi ülésen 
már csak szavazni kell az előterjesztések-
ről, amivel gyorsabbá és eredményesebbé 
válik a munka.

Kérni kell a hangosítást
A decemberi testületi ülésen döntött 

arról a képviselő-testület, hogy egy évre 
Kerekes Andrást bízza meg az önkor-
mányzat és intézményei által szervezett 
rendezvények hangosításával. A civil 
szervezeteknek harminc nappal a rendez-
vény előtt kérniük kell, hogy hangosítás 
legyen. Az Árpád Nyugdíjas Klub febru-
ár 10-re, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola pedig február 16-ra kérte a hango-
sítást farsangi ünnepségük megtartására.

Köszönetnyilvánítás
Barton Andrásnak

A január 30-i testületi ülés elején 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnöke azzal a javaslattal fordult 
a testület felé, hogy fejezze ki köszönetét 
Barton Andrásnak, aki négy évtizeden 
keresztül tevékenykedett az önkormány-
zat és a település lakóinak a szolgá-
latában. Nyolc éven keresztül 1994 és 
2002 között Tiszaalpár polgármestere is 
volt. Ezzel kapcsolatban olyan határozat 
született, hogy a hivatal megvizsgálja, 
milyen lehetőség van az anyagi elismerés 
biztosítására a költségvetés keretén belül, 
amiről a későbbiek folyamán előterjesztés 
készül.

A gázfűtés helyett
biomassza fűtés az óvodában

Az elmúlt év januárjában indította 
el az önkormányzat a „Bio és megújuló 
energiafelhasználású projekt” megvaló-
sítását, melyet a megyei munkaügyi köz-
pont is támogat. A programban az önkor-
mányzat két fő 12 hónap időtartalmú 
nyolc órás közfoglalkoztatását vállalta. A 
Tündérrózsa óvodában a gáztüzelésű köz-
ponti fűtést biomassza kazánfűtés váltja 
majd fel. A két közfoglalkoztatott feladata 
lesz a biomassza kazán fűtése és a rend-
szer üzemeltetéséhez szükséges faapríték 
letermelése és készletezése. A program 
költségeit a Belügyminisztérium biztosít-
ja 12,3 millió forint összegben, melyből 
kivitelezésre 9,8 millió forint fordítható. 
A beruházás elvégzéséhez három építési 
vállalkozótól kértek árajánlatot. A legala-
csonyabbat, 9,79 millió forintot, a kiskun-
félegyházi ELŐ-SZER Kft. adta, így ők 
végzik majd a beruházást.

Kevés az eladó és a vásárló a piacon
Nem váltotta be eddig a hozzáfűzött 

reményeket az új piac, amit az elmúlt év 
nyarán adtak át. A pályázati pénzből meg-
valósult épület a környék legszebb piacai 
közé tartozik, a probléma csupán az, hogy 
kevés az eladó és a vásárló. A testüle-
ti ülésen a piac negyedévi beszámolója 
kapcsán dr. Vancsura István türelmet kért. 
Reményét fejezte ki, hogy ebben az évben 
már megváltozik a helyzet és lesznek 
olyan termelők, akik a helyi piacon akar-
ják majd értékesíteni portékájukat és erre 
lesz vásárlói kereslet is. A képviselő-tes-
tület mindent megtesz azért, hogy minél 
eredményesebb és hasznosabb legyen a 
piac.

Konditerem lesz a sportszékházban
A Tiszaalpári Sportegyesület azzal 

a kéréssel fordult az önkormányzathoz, 
hogy a képviselő-testület járuljon hozzá 
a sportszékház emeletén lévő közel ötven 
négyzetméteres helyiség felújításához. 
Pályázaton 3,8 millió forintot nyert az 
egyesület kondicionáló gépek vásárlására, 
amelyeket ott szeretnének felállítani. Az 
átalakítás során 445 ezer forintba kerülne 
az anyagköltség, a munkadíjat társadalmi 
munkában végeznék el. A testületi ülésen 
elhangzott, hogy a konditermet nemcsak a 
sportegyesület tagjai használhatják majd, 
hanem bárki, aki befizeti az évi kétezer 
forintos tagdíjat. A képviselők megsza-
vazták a kért összeget.
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Óvodai beíratás áprilisban
A törvény szerint a fenntartónak kell 

dönteni arról, hogy mikor legyen az óvo-
dások beíratása. Kiss Mária óvodavezető 
a 2013-2014-es nevelési évre április 9-ét 
(kedd) és április 10-ét (szerda) javasolta. 
Mind a két napon 8 és 16 óra között a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
vezetői irodájában lehet a gyerekeket 
beíratni. A képviselő-testület elfogadta az 
időpontokat.

Elkészült a közfoglalkoztatási terv
Az önkormányzat elkészíti az ez évre 

szóló közfoglalkoztatási tervét, ha a jog-
szabályi keretek rendelkezésre állnak. 
Mivel a pénzügyi keret még nem ismert, 
ezért az elmúlt évi adatokról számoltak 
be. 2012. februártól novemberig 92 főt 
terveztek, aminek az önköltségi része 2,3 
millió, támogatott része pedig 14,9 millió 
forint volt. 2012. december 10-től 2013. 
február 28-ig 13 személyt foglalkoztat az 
önkormányzat. Ebben az évben parkgon-
dozási munkákra, a Tisza-part rendbetéte-
lére, az üzemeltetési feladatok ellátására, 
a közutak, a közterületek fenntartására, 
az önkormányzati ingatlanok javítására, 
karbantartására, valamint egyéb felada-
tok ellátására szeretné igénybe venni az 
önkormányzat a közfoglalkoztatottakat.

Újabb védjegykérők
Két helyi termelő is kérte, hogy hasz-

nálhassa a Tiszaalpári Helyi Termék 
Védjegyet. Czinegéné Kiss Andrea 
káposztaféléket, paprikát, hagymát, para-
dicsomot, salátát árulna, míg Popper 
József sárga- és görögdinnyét, valamint 
csemegekukoricát. A képviselő-testület 
mind a két termelőnek megadta a hasz-
nálati jogot.

Felújítják a játszótereket
A jogszabály szerint a játszótereket 

kétévente felül kell vizsgálni. A jelenlegi 

engedély ez év novemberéig érvényes, 
ezért ebben az évben a költségvetésben 
erre tervezni kell összeget. Az elmúlt 
időszakban a felújításokat közfoglalkoz-
tatottak végezték és a továbbiakban is ez 
a terv. Az állapotuk miatt a mérleghintát, 
a rugósjátékot, a csúszdát, hintaülőkéket, 
láncokat, védőkupakokat ki kell cserélni. 
A felújítás 950 ezer forintba kerül.

Sok a veszélyes, öreg ház a községben
Tiszaalpáron, más településhez hason-

lóan is találhatók öreg házak, melyek 
veszélyt jelenthetnek az emberekre. Az 
elmúlt időszakban Újfalun egy ház teteje 
összedőlt, míg egy másiknak a tűzfala 
dőlt ki. 2012-ben az önkormányzat fel-
mérette a rossz épületeket, és összesen 
huszonhármat találtak. A testületi ülésen 
elhangzott, hogy ezeknél a házaknál a 
bontást el lehet rendelni, de sajnálatos 
módon a tulajdonosok olyan anyagi hely-
zetben vannak, hogy nem tudják vállalni 
a bontással járó költségeket. A testületi 
ülésen olyan döntés született, hogy keres-
ni kell a megoldást, hogyan lehetne ezeket 
a házakat lebontani.

Város lesz-e Tiszaalpár?
Már négy évvel ezelőtt is szerette 

volna az akkori képviselő-testület, Bodor 
Ferenc polgármester vezetésével, hogy 
várossá nyilvánítsák a települést. Az 
akkori pályázat azonban nem nyert. Ez 
azonban nem szegte kedvét a mosta-
ni testületnek. Már korábban döntöttek 
arról, hogy ismét próbálkoznak és beadják 
pályázatukat. A vaskos, mindenre kiter-
jedő pályamű elkészült, amit Vancsura 
István be is mutatott a képviselőknek. 
Ez azonban még nem jelenti azt, hogy 
Tiszaalpárt várossá nyilvánítják. Amint 
az ülésen elhangzott, lobbizni kell annak 
érdekében, hogy sikerüljön megvalósítani 
az elképzelést. Ennek érdekében mindent 
meg is tesz az önkormányzat.

Kimarad a két orvosi rendelő
A középületek épületenergetikai fej-

lesztésére megújuló energiaforrások 
bevonásával című projektre pályázatot 
kíván benyújtani az önkormányzat. Az 
eredeti elképzelések szerint öt középület: 
a művelődési ház, a polgármesteri hivatal, 
a két orvosi, valamint a gyermekorvosi 
rendelőre készítették volna el a tanul-
mányt. A két háziorvosi rendelő azonban 
jogi akadályok miatt nem kerülhet bele. 
A Mátyás király u. 2. szám alatti rendelő 
ugyanis társasházként, a Szent Imre téri 
rendelő pedig a tulajdonlap szerint kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épületként van 
nyilvántartva. Éppen ezért a két ingatlan 
kikerült a projektből. A beruházás 123,4 
millió forintba kerül, aminek a 85 száza-
léka pályázati pénz, a 15 százaléka pedig 
önerő.

Aljegyzőt nevezett ki a polgármester
A január 30-i testületi ülés után jelen-

tette be dr. Vancsura István polgármes-
ter, hogy Spádáné dr. Pelsőczi Kovács 
Mariannát bízza meg az aljegyzői felada-
tok ellátásával. A pályázati kiírásra ket-
ten nyújtották be pályázatukat, az egyik 
Spádáné volt, ezért Vancsura István úgy 
döntött, hogy az aljegyző feladatok ellá-
tásával őt bízza meg. Amint az ismert, 
január 1-től már nem a képviselő-testület, 
hanem a polgármester dönt arról, hogy ki 
vezesse a hivatalt. 

Megvan szennyvíztisztító kivitelezője
A szennyvíztisztító telep építési 

munkáira közbeszerzési eljárást írt ki 
az önkormányzat, amelyre három aján-
lat érkezett. A Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság a tatai OMS Környezetvédelmi 
Kft. pályázatát értékelte a legkedve-
zőbbnek és javasolta a testületnek 
elfogadásra. A képviselők elfogadták a 
javaslatot, így a cég fogja majd a kivite-
lezést elvégezni.

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Nézze Ön is a Trió 
Televízió műsorait, 
hogy ne maradjon le 

semmiről, ami Tiszaalpár életével kap-
csolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján jelent-
kezik Tiszaalpári Tükör című magazi-
nunk.
A képviselő-testületi üléseket  mindig 

az ülések hetében szombaton, 12:30-
tól tekinthetik meg felvételről.
Figyelmébe ajánljuk további műsora-
inkat is:
– Kiskun Krónika, minden hétköznap 
19 órától
– Kultúr-Kapocs, minden hétfőn 
19:30-tól
– Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-tól

– Életadók, kéthetente csütörtökön 
19:30-tól
– Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 
19:30-tól
– Rock Magazin, kéthetente pénteken 
20:30-tól
– Hitélet, minden hónap utolsó pénte-
kén 18:30-tól
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Február 1-je óta új aljegyzője van 
Tiszaalpárnak Spádáné Dr. Pelsőczi 
Kovács Marianna személyében. Dr. 
Vancsura István polgármester ugyanis 
őt bízta meg az aljegyzői feladatok 
ellátásával.

Az elmúlt év augusztus 31-e óta 
dolgozik a polgármesteri hivatalban 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
mint hivatali köztisztviselő. Szeptember 
3-tól azonban már igazgatási csoport-
vezetői feladatokat is ellátott és helyet-
tesítette Dr. Méhész László megbízott 
jegyzőt is, aki hetente egy-két napot 
tudott csak Tiszaalpáron 
dolgozni. A döntések ter-
mészetesen a jegyző kezé-
ben születtek meg, de a 
végrehajtást neki kellett 
megvalósítani. 

- Ez az időszak nagyon 
nehéz volt, mert egyszer-
re két feladatot is el kel-
lett látnom - mondja az 
aljegyző asszony. Méhész 
László decemberben 
lemondott, ezért valamit 
tenni kellett, aljegyzőről 
gondoskodni kellett. Az 
új jogszabály lehetőséget 
adott arra, hogy a pol-
gármester köztisztviselőt bízzon meg 
aljegyzői feladatok ellátásával. A pol-
gármester úr január 14-én bízott meg 
ezzel, ami tulajdonképpen a jegyzői 
helyettesítés újfajta formája. Korábban 
természetesen az önkormányzat pályá-
zatot írt ki az aljegyzői feladatok ellá-
tására. A beküldési határidő január 26-a 
volt és február 1-től lehetett volna 
betölteni. A polgármester úr a pályázók 
közül engem választott, így gyakorla-
tilag a hónap elejétől teszem azt, amit 
eddig is, csak most már hivatalosan is 
aljegyzőként, ezért a felelősség is az 
enyém. 

- Korábban végzett már jegyzői fel-
adatokat?

- Még nem, de ismerkedem a gya-
korlati oldalával, ugyanis az előző 
munkahelyemen sok külön feladatot 
kellett a jegyző segítésére ellátnom.

- Az elmúlt időszakban változott a 
hivatali létszám. Mennyire könnyíti, 
vagy nehezíti meg ez a munkáját?

- Ez valóban így van, volt mozgás 

a hivatali létszámban. Jelenleg 19 és 
fél a dolgozói létszám. A fél részfog-
lalkoztatásból ered. A létszámot mindig 
a feladatokhoz kell alakítani, az soha 
nincs kőbe vésve. A létszámról azon-
ban a képviselő-testület dönt. Az én 
elvem az, hogy minden feladatot el kell 
végezni. Mindezt úgy kell megtenni, 
hogy a dolgozók ne zsinóron rángatott 
bábuk legyenek, de minden részletkér-
désre oda kell figyelni. Azt még nem 
lehet megmondani, hogy az elkövet-
kezendő időben mennyire fog változni 
a létszám. A hivatalosan támogatott 

normatív létszám ugyanis tizenhárom 
fő. Ez azt jelenti, hogy e felé kell 
orientálódni, mert az e fölötti létszám 
munkabérét az önkormányzatnak kell 
biztosítania. 

- Közel fél éves itt tartózkodása óta 
hogyan látja a hivatali dolgozók mun-
káját? Elégedett velük, stabil a gárda, 
szükség van-e változásra?

- Sokat fejlődtek pozitív irányban 
a kollégák. Az első időben kicsit ijed-
tek voltak, minden bizonnyal ehhez 
személyem is hozzájárult. Magamból 
indulok ki, ha magamtól sokat köve-
telek, akkor ezt elvárom a kollégá-
imtól is. Lehet, hogy ezt nehéz volt 
megszokniuk, ráadásul az élet is sokat 
követel tőlünk. Mindenkinek sokat kell 
tennie azért, hogy felvegye a ritmust és 
az irányt. Igyekszünk ezt megtenni. A 
kollégák nagyon sokat fejlődtek ebben 
az irányban és örülök annak, hogy ilyen 
gyorsan fel tudták venni a ritmust.

- Beszéljünk egy kicsit a magánéle-
téről?

- Huszonöt éve élek házasságban. 
Keresztény értékrendű református csa-
lád vagyunk. Három nagy fiunk van, 
akik szintén a keresztény utat járják. 
A nagy fiúkat úgy kell érteni, hogy az 
egyik már 24, a másik húsz, a legkisebb 
pedig 15 éves. Nem vagyok bánatos 
azért, mert ők más pályát választottak. 

- Úgy tudom, hogy a zenélés a hob-
bija.

- Jól tudja, valóban így van, már 
negyven éve zenélek, hegedülök, illet-
ve brácsázom az utóbbi harminc évben, 
egy amatőr zenekarban a Lakó Sándor 

K a m e r a z e n e k a r b a n . 
Kecskemétiként az M. 
Bodon Pál zeneiskolába 
jártam, ahova komoly 
szálak kötnek azóta is. A 
magánéletemben a legmé-
lyebb kötődésem a zene 
iránt van. Azt is el kell 
mondanom, hogy a csa-
ládban mindenki zenél, 
mind a három gyerek. A 
szabadidőmet elsősorban 
zenéléssel töltöm. Mivel 
jogász vagyok, a zene-
karnak jogi munkákat is 
végzek. 

- Hogyan „viseli” a 
családja, hogy sokat van távol?

- Nem könnyen, bár az utóbbi idő-
ben kezdték megszokni, hogy többet 
vagyok otthon, mert az előző munka-
helyem még messzebb volt. Jó az, hogy 
mindennap haza tudok menni, igaz nem 
a munkaidő végén. Olyan ugyanis nem 
nagyon fordult még elő, hogy négy óra-
kor elinduljak. Este hét-nyolc óra előtt 
sokszor nem megyek haza a hivatalból, 
de ez a dolgom, ezt kaptam feladatként, 
így elfogadta a családom is.

- Mit szeretne megvalósítani a közel-
jövőben?

- Kicsit óvatos vagyok az elmúlt 
időszak történései kapcsán. A legfon-
tosabb célom az, hogy a munkámban 
megfeleljek az elvárásoknak, úgy a 
vezetőimnek, mint a képviselő-tes-
tületnek és Tiszaalpár lakosainak. 
Igyekszem jól végezni a feladatomat. A 
helyi közösség támogatásával és egyet-
értésével tudunk ugyanis jó eredmé-
nyeket elérni.

Sz. T.

Tiszaalpárnak akar megfelelni az új aljegyző
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(Folytatás az első oldalról)
A polgármester szerint a vőfély 

erdélyi szó és azt jelenti, hogy a vőle-
génynek a társa. Mindaddig mellette 
van, míg társa nem akad. A vőlegény 
új társa a menyasszony, akiből feleség 
lesz. A vőfély a menyasszonyos háznál 
először kikéri a menyasszonyt a szü-
lőktől a leendő férje számára. Azután 
elbúcsúztatja a családtagoktól, mind-
ezt rigmusokkal. A lakodalomban a 
különböző fogások előtt kis versikével 
szórakoztatja a már éhes násznépet. 
Ezenkívül tréfás játékokat csináltat 
a vendégekkel és az ifjú párral. A 
vőfély elengedhetetlen kellékei a bok-
rétás kalap és a szalagokkal feldíszített 
vőfélybot. A mostani találkozón is lát-
szott az, hogy ki hány lakodalomban 
vett már részt. A vőfélybotra ugyan-

is minden egyes esküvő alkalmával 
szalagot köt fel a botra az ifjú pár. 
Tóth Istvántól valamennyien egyfor-
ma szalagot kaptak, amit a mellükre 
tűztek fel. A ruházatuk sem volt egy-
forma, Akadt olyan, aki öltönyt viselt, 
míg mások díszes ruhában, csizmában 
mutatkoztak.

Az elmúlt évben még csak tizen-
négy, most pedig már három megyé-
ből tizennyolc vőfély vállalta azt, hogy 
rigmusaival szórakoztatja a jelenlévő-
ket. Valamennyien stílszerűen, rímel-
ve mutatkoztak be. A vőfélyek között 
akadtak fiatalok és idősebbek is, akik 
már több évtizede járnak lakodalmak-
ba. A legidősebb ceremóniamester már 
közel ötven éve vállalja azt, hogy leve-
zényli a lakodalmat. A tizennyolc vőfély 
közül csak egyetlen hölgy volt, aki 

Kecskemétről érkezett és már tizenhét 
éve gyakorolja ezt a szakmát. A négy 
zenekar is három megyéből érkezett. 
Közülük az orosházi Hangulat együttes 
családi felállásban zenél, mert az apa 
három fiát is bevonta a muzsikálásba. 
A zenekarok felváltva játszottak a ven-
dégeknek.

A ceremóniamesterek egyik legfon-
tosabb feladata, az ételek behozása és 
azok bemutatása, természetesen tréfás 
versekkel. A mostani találkozón tíz bog-
rácsban főtt a marhapörkölt. Szükség is 
volt rá, mert a több mint ötszáz ven-
dég várta, hogy jóízűen egyen belő-
le. A vacsora után a tánc játszotta a 
főszerepet. Fiatalok és idősebbek is 
megmozgatták végtagjaikat. A vőfélyek 
és zenekarok hajnalig szórakoztatták a 
vendégeket.

Félezer vendéget szórakoztattak a vőfélyek

Nyugdíjas farsang a Baráti Körnél

Hagyomány a nyugdíjas kluboknál, 
hogy ilyenkor februárban farsangi mu-
latságot tartanak. Most először a Nyug-
díjas Baráti Kör tagjai rendezték meg 
farsangjukat a művelődési házban feb-
ruár 9-én szombaton.

A jelenlévőket - köztük dr. Vancsura 
István polgármestert, Barna Sándor és 
dr. Csernus Tibor képviselőket Kiss 
Imre köszöntötte. Az elnök szinte min-
den műsorszám előtt mondott egy-egy 
viccet a hallgatóságnak. Abban majd-
nem mindenki biztos volt, hogy a vidám 
jelenetek és jelmezek megmozgatják 

majd a nevető izmokat. Először egy 
közös énekszámot hallhattak a jelenlé-
vők, amit Kiss Imre kísért citerával. A 
klub elnöke elmondta, hogy 2004-ben 
tánccsoportot alakítottak, de az egy idő 
után megszűnt, mert néhányan sajnos 
eltávoztak közülük. Az elmúlt évben 
azonban újra sikerült összehozni a női 
tánccsoportot, akiknek első nyilvános 
fellépésük éppen a farsangi mulatság 
alkalmával volt. Nagy sikert aratott az 
anya és lánya produkció, és megérkezett 
Márió is a harmonikás. Megtudhattuk 
azt is, hogy a tojás ára régebben sokkal 

kevesebb volt, mint most. A nyugdíjas 
műsorszámok közül nem maradhat ki a 
Mariska-Juliska szópárbaj sem. Ezúttal 
is sokat lehetett nevetni a humoros be-
szélgetésen. Egy beteget is meg kellett 
vizsgálni a színpadon, de szerencsére 
nem volt komoly probléma, igaz beutal-
ták a kórházba. A meglepetés-produk-
ció ezután következett a PAX Otthon 
dolgozói western táncot mutattak be. A 
cigány tánc is hozzátartozik a farsangi 
bemutatókhoz. Ezúttal két szám erejéig 
voltak a színpadon a táncos „lányok” 
férfi partnerükkel.

A műsor befejezéseként Kiss Imre 
minden szereplőt felhívott a színpadra 
és megköszönte nekik azt, hogy vál-
lalták a szórakoztatást. A vacsora előtt 
még bejelentette, hogy lesz fánk is, de 
azt csak óvatosan egye mindenki, mert 
néhányba pénzérmét rejtettek el. Aki 
pedig megtalálja, az külön ajándékban 
részesül. 

Kiss Imre örömmel számolt be 
arról, hogy nem csak tiszaalpári, de 
lakiteleki nyugdíjasok is tagjai a Baráti 
Körnek. Nem kérték őket arra, hogy el-
járjanak hozzájuk, azt maguktól tették 
és jól érzik magukat náluk. A vacsora 
után természetesen a tánc következett, 
melyből szintén kivették részüket a 
nyugdíjasok.
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Ismeretterjesztő könyvek:
Nyerges Magda: Magyar 
felfedezők és világjárók
Varga Csaba: Jogállami? 
Átmenetünk?
Roland Spohn: melyik ez 
a fa?
Wolfgang Hensel: Me-
lyik ez a gyógynövény?
Szidnainé Csete Ágnes: Lovak
Mészáros Zoltán: Trópusi pillangók
Szépirodalom:
Márai Sándor: Varázs
Fodor Sándor: Fülöpke beszámolói
Dobozy Eszter: Sánta Kata
Eugéne Ionesco: A magányos
Imák és kételyek könyve
Francesca Simon: Rosszcsont Peti fil-
met forgat

Könyvtári 
ajánló Ünnepek: 

Február 2. Urunk bemutatása/Gyertya-
szentelő Boldogasszony Gyertyaszente-
lést végeztünk az esti szentmisén.
Február 3-án vasárnap Balázs-áldás volt 
a szentmiséken.
Február 5. Szent Ágota szűz és vértanú.
Február 13. Hamvazószerda - Nagyböjti 
idő kezdete: Hamvaszkodás a szentmi-
sében.
Február 14. Szent Cirill és Szent Metód 

Európa társvédőszentjei.
Február 22. Szent Péter apostol székfog-
lalása.
A Nagyböjti időben keresztúti ájtatossá-
got végzünk az alpári templomban csü-
törtökön, az újfalui templomban pénte-
ken az esti szentmisék előtt 16:30-tól.
A jegyesek számára hirdetjük, hogy akik 
az idén szeretnének egyházi házasságot 
kötni, minél előbb jelezzék a plébániá-
kon.

Egyházi sorok

FELHÍVÁS
Köszönettel vesszük, ha adóbevallásakor személyi jövedelemadója 1 %-át egyesü-
letünk javára ajánlja fel. Adószámunk: 18356351-1-03 Tiszaalpár Faluvédő és 
Szépítő Egyesület. Az elmúlt évek felajánlóinak megköszönjük támogatásukat. A 
továbbiakban: - Szeretnénk a településen az utcák fásítását folytatni. - A Szent Imre 
téren kialakított gyógy- és fűszernövényminta területet továbbra is gondozzuk az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola Természetbarát szakköröseivel. - A korábbi kiad-
ványok újabb kiadását, valamint a Halászat c. kiadvány megjelentetését tervezzük.
Várjuk támogatásukat 2013-ban, előre is köszönjük!

Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület Vezetősége

Kühár Ferenc Ede O.S.B. életének 
85., szerzetességének 68., papságának 61. 
évében a betegek szentségével megerősít-
ve 2013. január 13-án hazatért Mennyei 
Atyjához. Temetése 2013. január 19-én 
Győrött volt a Bencés templomban.

Ede atya 1928. május 28-án szü-
letett a mai Szlovénia területén fekvő 
Pártosfalván. 1945. február 25-én öl-
tötte magára a bencés szerzetesi ruhát. 
1949. november 5-én tett ünnepélyes 
fogadalmat, majd 1952. június 27-én 
pappá szentelték. 1955-ben Budapes-
ten az ELTE TTK biológia-kémia sza-
kán tanári oklevelet szerzett. 1955-től 
57-ig gimnáziumi tanár és diákotthoni 
prefektus Pannonhalmán. 1957-1994 
között gimnáziumi tanár Győrött. Taná-
ri munkája mellett kisegítő lelkipásztor 
Ménfőcsanakon és Kismegyeren (1989-
1993), Győrszentivánon (1993-1994). 
1994-től 12 évig mariazelli magyar 
gyóntatóként, majd Tiszaalpáron a Szent 
Benedek Leányai Társaság lelkészeként 
dolgozott. Betegsége súlyosbodása miatt 
2012 nyarától a Pannonhalmi Főapátság 
Idősek Otthonában töltötte utolsó hó-
napjait. Példaadó türelemmel vett részt 
Krisztus szenvedésében.

Rövid mondatok, évszámok. Egy 
számunkra kedves ember élete tömören 

összefoglalva. Azt azonban, hogy mit is 
jelentett számunkra, a Pax Otthon, a falu 
s a környékbeli települések lakói számá-
ra Kühár Ede atya személye és szolgá-
lata, azt sokkal inkább tükrözik azok a 
visszajelzések, amelyeket már szolgála-
ta, de különösen is betegsége és halála 
kapcsán kaptunk. 

Szerzetesközösségünk alapító igaz-
gatója és Zárdatemplomunk építtetője dr. 
Kühár Flóris bencés atya unokaöccseként 
Ede atya kötődött templomunkhoz és kö-
zösségünkhöz. Mivel 1952-ben nem me-
hetett haza Pártosfalvára, itt mutatta be 
első szentmiséjét. 2002 nyarán az eltelt 
50 év papi szolgálatáért jött hálát adni. 
4 év múlva jelezte, hogy haza készül 
Mariazellből - ahol magyar lelkészként 
Mindszenty József bíboros emlékhelyét 
is ápolta - de még szívesen vállal szol-
gálatot. Így érkezett 2006 karácsonyára 
Magdolna testvér hívására Újfaluba, s 
kezdte meg csendes, figyelmes, áldozat-
kész lelkipásztori munkáját zárdatemp-
lomunkban. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy naponta misézett, s bárkinek kész-
séggel rendelkezésére állt, akár gyónta-
tásról, akár betegellátásról, látogatásról 
volt szó. Figyelmes szeretetével meg 
tudott szólítani időset, fiatalt egyaránt. 
Lelkipásztori munkája mellett, annak ré-

szeként Mariazellben Mindszenty József 
bíboros, itt nagybátyja, községünk dísz-
polgára, dr. Kühár Flóris életművét töre-
kedett egyre ismertebbé tenni. Az előbbit 
2008-ban Mindszenty-emlékéremmel is-
merték el, az utóbbit a „Küldetése volt… 
Dr. Kühár Flóris O.S.B. életútja” című 
könyv és a Flóris atya írásaiból készült 
„Vallomások-gondolatok napi breviári-
um” című válogatás megjelentetése tette 
maradandóvá. 

Komolyan készült pappá szentelésé-
nek 60 éves évfordulójára, amit 2012. 
június 29-én még közösen megünnepel-
hettünk zárdatemplomunkban. De a két 
éve szinte folyamatosan romló egészsé-
gi állapota, az egyre gyakoribb kórházi 
kezelések miatt már nem tudta ellátni a 
folyamatos papi szolgálatot, ezért vissza-
tért a győri közösségükbe, majd onnan 
hamarosan Pannonhalmára a Szent Adal-
bert Otthonba. Nagyon örült, ha Újfalu-
ból látogatója érkezett, vagy hírt kapott. 
Szeretett volna ismét eljönni. Vártuk, de 
egészségi állapota már nem tette lehető-
vé ezt az utat.

Most másként van itt. Remélem, 
Szentjakabi Lázár atyával és Ormai Imre 
atyával együtt imádkozik községünkért, 
rendünkért.

Sinkó Ágnes perjelnő

EdE ATyA hAzATérT



                            2013. február                                                           7. oldal

Megnézték a mohácsi busójárást az iskolások
Iskolai kirándulást szervezett 

Kővágóné Kálmán Klára tanárnő Moh-
ácsra, a busójárásra. Diákok és szülők 
összesen hetvenegyen vettek részt a 
nem mindennapi látványosságon.

Először II. Lajos király emlékművé-
nél álltak meg, aki a Csele-patakba ful-
ladt bele 1526-ban, majd pedig a törté-
nelmi emlékművet tekintették meg, amit 
először 1976-ban alakítottak ki, majd 
2011-ben egy királyi koronát ábrázoló 
épülettel bővítettek, amelyben múzeum 
is található. Idegenvezető segítségével a 
gyerekek megtudhatták a mohácsi csata 
több részletét is, bár arra még most sem 
tudnak pontost választ adni a történé-
szek, hogy pontosan hol is történt maga 
a küzdelem. A szabadtéri múzeumban 
120 kopjafa emlékeztet arra, hogy mi-
lyen vérengzés történt 1526-ban. A di-
ákok nagy érdeklődéssel hallgatták a 
történelmi visszaemlékezés részleteit. 
Sok olyan dolgot tudhattak meg, amit a 
történelemkönyvek nem említenek.

Az emlékhely megtekintése után 
Englert Antal busómaszk faragó népi 
iparművész műhelyébe látogattak el. 
Tőle megtudhatták, hogy a busók elűzik 
a gonoszt, a félelmet, a hideget, jelképe-
sen a telet, és mindenkinek meghozzák 
a biztos jövőt. Amíg közelednek az em-
berek felé, nagyon ijesztőek, morognak, 
fenyegetnek, de amikor odaérnek, meg-
ölelgetnek, viccelnek, táncolnak. Nem 
kell tőlük félni, mert ők nem rosszak. 
Ennek ellenére azért a lányok, mikor 
közelítettek feléjük, sikongva menekül-
tek előlük.

A busók csak férfiak lehettek vala-
mikor. Mindenki saját magának faragta 
fából a maszkját. Csak annak lehetett 
maszkja, aki elég erős volt. A fiúkat ti-
zennyolc éves korukban avatták busó-
vá. Bezárták őket egy melléképületbe 
fejükön az álarccal, és csak vizet kap-
tak három napig. Aki kibírta, azt busó-
vá avatták, aki nem, az maradt gyerek. 
Egy-egy maszk nem volt könnyű, a sú-
lya öt kilótól tizenöt kilóig terjedt. Öt 
birkabőr ruhát vettek magukra, a lábu-
kat kitömték, hogy ne látszódjon, hogy 
milyen. Kolompot kötöttek magukra és 
kereplőt is használtak, amikor mentek és 
kiabáltak. Mindent elváltoztattak, még a 
hangjukat is, hogy ne ismerjék fel őket. 
A kultúránknak csak nagyon kicsi része 

az, amit a maszkos alakok csinálnak. A 
kultúra azt is jelenti, hogy együtt va-
gyunk sokan, tudjuk egymás szokásait, 
ismerjük egymás nyelvét, tudjuk, hogy 
milyen az öltözetünk, a ruhánk, hogy 
miért úgy táncolunk. Azt is tudni kell 
- hangsúlyozta a mester -, hogy a busó 
mindig kapcsolatba akar kerülni velünk. 
Átveszik a hibáinkat és biztosítanak ar-
ról, hogy eljön a bőség és a jobb jövő. 

A busók egyszerű emberarcból brutá-
lis fél állatot készítettek szarvval együtt. 
Az állatvilágban a hím állatnak minél 
nagyobb a szarva, annál előkelőbb, an-
nál hatalmasabb. Ezzel jelezték a busók 
azt, hogy milyen erősek, hatalmasak. A 
lényeg azonban az, hogy a maszk mö-
gött egy ember él, gondolkodik, tud va-
lamit és akar valamit tőlünk.

Az álarc értékét Englert Antal szerint 
egy fix összegben nem lehet megállapí-
tani. Egészen más az, ha egy gazdag, 
vagy egy szegény ember akarja megvá-
sárolni. Az értéke és az ára attól függ, 
hogy a készítő hogyan akarja eladni. 
Általában 15 és 30 ezer forint között 
mozognak az alapárak, de akár ingyen 
is odaadja annak, akit szeret. Nem adja 
azonban semennyi pénzért sem annak, 
aki tiszteletlenül megy be hozzá, és azt 
gondolja, hogy ő bármit megtehet. A 
maszkot nem lehet árucikként kezelni, 
mert az nem dísztárgy. Csak annak adja 
el, akiről elhiszi, hogy szereti, tiszteli, 
tudja és elfogadja azt. A maszkot fűzfá-
ból faragja, de bármilyen puhafa alkal-
mas rá, mert ezek könnyűek. Attól lesz 

nehéz, hogy különféle állati kiegészí-
tőket tesznek rá. Két egyforma maszk 
nem létezik, mindegyik más és más. Az 
alapot az arc képezi. A szemeknek, az 
orrnak, a homloknak a kialakítása közel 
azonos, de a további formálás már sok 
mindentől függ. Nagyon rossz hordani, 
mert kevés olyan hely van rajta, ahol le-
vegőt tud kapni a viselője. Minél több rés 
van a maszkon, annál könnyebb levegőt 
venni. A busónak csőlátása van. Csak 
előre lát, oldalra nem. Éppen ezért nem 
szabad őket hátulról megijeszteni, mert 
előfordulhat az, hogy a mikor hátrafor-
dul, véletlenül megüt valakit a kezében 
lévő bottal, vagy a magára akasztott 
kolomppal, kereplővel. Azt nem lehet 
tudni, hogy hány busó van Mohácson. 
A becsült szám szerint ebben az évben 
ezren öltöztek be, közöttük gyerekek és 
nők is, de ők valójában nem busók. Aki 
ténylegesen busó, az csak férfi lehet, és 
nem fedi fel magát. Ők körülbelül 250-
en  lehetnek. Englert Antal több mint 
negyven éve farag, a busó maszkok ké-
szítését hobbinak tekinti.

A felvonulást több ezer ember nézte 
meg ezúttal is. A busók viccelődtek, ját-
szottak az érdeklődőkkel, megkergették 
a lányokat, akik sikongatva menekültek. 
A felvonulás végén, a főtéren felállí-
tott színpadon sokác fiatalok táncoltak, 
majd pedig meggyújtották a hatalmas 
máglyát, tetején a koporsóval, ami azt 
jelképezte, hogy elűzik a gonoszt, a hi-
deget és a telet.
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Farsang a Gondozási Központban
A Gondozási Központban is elér-

kezett a várva-várt télbúcsúztató far-
sangi mulatság ideje. Az otthon lakói 
és dolgozói ismét kitettek magukért, 
akik egy élő zenés Bangó Margit es-
tét varázsoltak mindenki elé, így egy 
emlékezetes produkciónak lehettek 
részesei. A jó hangulatot tovább fo-
kozta, a Bársony Mihály Népdalkör 
előadása. Volt tánc, ének, vers és több 
humoros jelenet is. A mulatozás után 
vendégeket és a lakókat az alkalom-
hoz illően farsangi fánkkal lepték 
meg. Mindannyian jót mulattak, az 
egész este nagyon jó hangulatban telt 
el, sikerült mindenki arcára mosolyt 
csalni. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik ennek 
megteremtéséhez hozzájárultak.

BuSÓK JárTAK Az ÓVodáBAN

Különleges farsangi mulatsá-
gon vehettek részt a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda 
Tengelice csoportjának tagjai. 
Ezúttal nem úgy ünnepelték a 
farsangot, hogy mindenki más-
más jelmezbe öltözött be, hanem 
a fiúk is és a lányok is egyforma 
ruhát öltöttek magukra. Nem is 

akármilyet: busójelmezt.
Amint az kiderült, már egy 

évvel ezelőtt elhatározták az óvó 
nénik, hogy a következő farsang 
alkalmából a busójárást fogják 
eljátszani. Ennek megfelelően is 
készültek. A kisfiúk és kislányok 
az alkalomhoz és a témához illő 
ruhát vettek fel a szülők segítségé-

vel. Természetesen már hetekkel 
korábban megkezdődött a nagy 
készülődés. A ruhákat ugyanis 
meg kellett varrni, a maszko-
kat pedig el kellett készíteni. A 
kisgyerekek izgalommal várták, 
hogy bemutathassák szüleiknek 
és nagyszüleiknek vidám műsoru-
kat. Énekeltek, táncoltak, miköz-
ben villantak a vakuk és dolgoz-
tak a kamerák. Mindenki szerette 
volna ugyanis megörökíteni cse-
metéjét az egyedüli és megismé-
telhetetlen „tiszaalpári busójárás” 
alkalmával. A fiúk magukra öltöt-
ték az álarcot, miközben a lányok 
tapsoltak, majd közösen rigmuso-
kat mondtak.

A vidám farsangi mulatság 
ezzel nem ért véget. A műsor után 
kimentek az udvarra és elégették 
a kiszebábot, utalva ezzel arra, 
hogy elűzik a hideget, a telet és 
a gonoszt. A hagyományos far-
sangi fánk sem maradt el, amiből 
annyit ehettek, amennyit akartak.
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Izsáki vendégek az árpád Nyugdíjas Klub mulatságán
Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 

szinte valamennyi nagyobb összejöve-
telére meghív egy nyugdíjas csoportot. 
Ezúttal az izsáki hasonló korúakat látták 
vendégül a nyugdíjas farsangjuk alkal-
mával. Talán szokatlan módon, de most 
nem este, hanem február 10-én vasárnap 
egy órára várták a busznyi vendéget, 
akik a hóesés ellenére meg is érkez-
tek. A vendégekkel és a vendéglátókkal 
megtelt a művelődési ház nagyterme.

Először a rövid italokat, majd pedig 
az ebédet szolgálták fel, amit a Laki-
Konyha Kft. készített. Az ebéd, majd 
a sütemények és a kávé elfogyasztása 
után a kisbíró dobszóval hirdette ki, 
hogy milyen mulatság következik. Azt 
már megszoktuk, hogy a klub táncosai 
szinte miden egyes rendezvény alkalmá-
val fellépnek. Ezúttal egy country táncot 
mutattak be nagy sikerrel. A következő 
számban megtudhattuk azt, hogyan tanul 
főzni egy férfi. Csoszogi, az öreg suszter 
cipők javítására vállalkozott, és még dr. 
Vancsura István polgármester cipőjét is 
vállalta volna, hogy megjavítja. Ezután 
a pancsoló kislány énekszámát hallgat-
hattuk meg. A varázslótól megtudhattuk 
azt, hogy a nyugdíjasok hogyan tudják 
a duplájára emelni a pénzüket. A rő-
zsehordó asszony délelőtt az erdőben 
gyűjtötte a fát, délután pedig várta az 

adományokat, főleg az önkormányzat-
tól. Arra kért mindenkit, hogy segítse-
nek neki fát szerezni. A cigány tánco-
sok ezúttal is színpadra léptek, majd 
következett egy hatalmas pólyás baba. 
Kis Jánosné azt kérte a jelenlévőktől, 
hogy valaki fogadja örökbe, mert egye-
dül van. Akadt is jelentkező, méghozzá 
az izsákiak közül egy férfi, aki térdére 
ültette a babát. A Moulin Rouge-ból 
egy szólótáncos lépett fel, majd pedig 
egy szerelmes fiú kérte édesanyját arra, 
hogy kössön kendőt. Az Oroszországból 
érkezett Másenyka természetesen orosz 

táncot mutatott be. Kicsit nehezen sike-
rült megtalálni a kártyalapok zenéjét, de 
aztán a pikk dáma számra táncolt a két 
kártyalap. Megtudhattuk azt is, hogyan 
jár egy falusi lány, ha felmegy a fővá-
rosba. Bizony nem egyedül, hanem egy 
kisbabával érkezett haza. A maffiózó 
keresztapa megfenyegette a társaságot, 
a tücsök hegedűn játszott. Mariska és 
Juliska pedig beszólt egymásnak.

A műsor után tánc következett, ami-
ből szinte mindenki kivette részét. A 
tombolán rengeteg ajándékot sorsoltak 
ki.

uTAK SzéléN GyűJTIK A TűzrEVAlÓT
Nemcsak a tél folyamán, hanem 

már a korábbi időszakban is többen 
fordultak az önkormányzathoz olyan 
kéréssel, hogy szeretnének tűzifához 
hozzájutni. A képviselő-testület még 
az elmúlt évben döntött arról, hogy 
a rászorulókon így is próbál segíte-
ni és már második éve lehetőséget 
biztosítanak azoknak a szociálisan 
rászorulóknak, akiknek nincs elegen-
dő tűzrevalójuk. A munkálatok irányí-
tását Bartucz István végezte. Ő jelölte 
ki, hogy hol, milyen területen lehet 
fát nyesni, kivágni és elszállítani. 
Az elmúlt időszakban közel ötvenen 
éltek már azzal a lehetőséggel, hogy 
az útszéli fák nyesésével tűzrevaló-
hoz jussanak. Akadnak olyanok, akik 
rendszeresen kijárnak a külterületi 
utak mellé fát gyűjteni, de olyanok 

is, akik még nem szánták rá magukat 
arra, hogy éljenek a lehetőséggel, 
pedig szükségük lenne téli tüzelőre. 

Bartucz István megjelölte azokat a 
fákat, amelyeket, nem lehet kivágni, a 
többit hazavihették a rászorulók.
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Tiszakécskén január elsejével meg-
kezdte működést a járási hivatal a Szent 
Imre téren, ahol korábban az okmányiro-
da is tevékenykedett. A munkaügyi kiren-
deltség kivételével az egész hivatal ebben 
az épületben működik. 

- Az okmányiroda, a szociális ügyin-
tézők, a gyámhatóság és a funkcionális 
feladatokat ellátó ügyintézők, így az ikta-
tók, postázók, pénzügyesek is itt végzik 
a munkájukat - nyilatkozta Szeidl József 
hivatalvezető. A járási hivatalnál az állam-
igazgatási ügyeket intézzük. Még ebben 
az évben kialakításra kerülnek a kor-
mányablakok, így a hatáskörünk bővül-
ni fog. Hivatalunknak két szakigazgatási 
szerve van, a gyámhivatal és a munkaügyi 
kirendeltség. Ez utóbbi a Béke utca 116. 
szám alatt működik továbbra is, ugyan-
úgy, mint eddig. Mindkét szakigazgatási 
szerv tekintetében a munkáltatói jogokat 
én gyakorlom, de a szakmai munkát a 
megyei gyámhivatal, illetve megyei mun-
kaügyi központ felügyeli. 

Az ellátási terület a járások meg-
alakulásával a munkaügyi kirendelt-
ségnél és a gyámhatóságnál, valamint 
a szociális területen is megnőtt. A hiva-
talunk Tiszakécskén kívül Lakiteleken, 
Tiszaalpáron, Szentkirályon és Tiszaugon 
látja el a járás hatáskörébe utalt állam-
igazgatási feladatokat. A munkaügyi 

kirendeltséggel együtt 26-an dolgoznak 
a Tiszakécskei Járási Hivatalnál. A járá-
sok megalakulásakor a korábban eze-
ket az államigazgatási feladatokat intéző 
ügyintézők és funkcionális feladatokat 
ellátó ügykezelők, illetve ügyintézők 
kerültek át az önkormányzati hivatalok-
tól a járási hivatalhoz. A mi hivatalunk-
nál tiszakécskei, lakiteleki, tiszaalpári és 
szentkirályi kollégák végzik a munkát. 

Az érintett településeken települési 
ügysegédek is dolgoznak, meghatározott 
időpontokban. Minden járási települé-
sen egy-egy napon ügysegédek vannak 
jelen, akiknél a helyben lakók, akik 
nem tudnak eljönni a tiszakécskei járási 
hivatalba ügyeiket intézni, leadhatják 
a kérelmüket. A szentkirályi hétfőn, a 
lakiteleki pénteken, a tiszaugi szerdán, a 
tiszaalpári pedig csütörtökön délelőtt tart 
ügyfélfogadást. Ezeket az időpontokat a 
polgármesterekkel egyeztettem - mondta 
Szeidl József.

Szeidl József 1962-ben született 
Kecskeméten. 1987-ben a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán 
építőmérnökként diplomázott. 1987-ben 
a Duna-Tisza közi Állami Építőipari 
Vállalat termelési koordinátoraként 
helyezkedett el. 1991-től Helvécia pol-
gármesteri hivatalánál volt építéshatósági 

ügyintéző. 1993-tól mostani kinevezéséig 
a Tiszakécske Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalában a hatósági 
osztály vezetője volt, és 1995-től városi 
főépítészként is dolgozott. Emellett 2006 
és 2007 között a tiszakécskei Móricz 
Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium 
Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
szakoktatója volt. 2005-ben Tiszakécske 
Közszolgálati Díjat kapott munkája elis-
meréseként. Házas, két gyermek édes-
apja.

Január elsejétől működik a Tiszakécskei Járási hivatal

Farsangi versenyt rendeztek a sakkozók
Február 2-án szombaton a 

Tiszaalpári Sportegyesület székhá-
zának klubhelyiségében harmadik 
alkalommal került megrendezésre 
a Tiszaalpári Sakk Farsang elneve-
zésű torna. Az esős időjárás ellenére 
Szeged, Szentes, Csongrád, Kecs-
kemét, Kiskunfélegyháza, Kiskun-
halas sakkozói és a helyiek mérték 
össze tudásukat. Rekordnevezés 
volt, mert tizenöt felnőtt és tizenhá-
rom ifjúsági induló ült asztalhoz. A 
felnőtteknél új bajnok neve került 
a kupára, az ifjúságiaknál viszont 
harmadik alkalommal is Lantos 
Alexandra lett a győztes, így végleg 
elnyerte a kupát.

Eredmények felnőttek: 1. Ábel 
Lajos (nemzetközi mester, Kecske-
mét), 2. Márta Dominik (Kiskunha-

las), 3. Nagy Ferenc (Tiszaalpár), 4. 
Szekeres Sebestyén (Kiskunfélegy-
háza), 5. Varga Béla (Tiszaalpár), 6. 
Cs. Kovács László (Csongrád), 7. 
Retkes Péter (Kiskunfélegyháza), 8. 
Katona József Sámuel (Kecskemét), 
9. Zsámboki János (Kecskemét), 
10. Rácz István (Kiskunfélegyhá-
za), 11. Ábrahám Lajos (Szeged), 
12. Kovács Sándor (Kiskunfélegy-
háza), 13. Lantos István (Szentes), 
14. Balanyi János (Kecskemét), 15. 
Besenyei Zsolt (Tiszaalpár).

Ifjúságiak: 1. Lantos Alexandra 
(Szentes), 2. Hideg Ferenc Bende-
gúz (Kiskunfélegyháza), 3. Tóth 
László (Kiskunfélegyháza), 4. 
Papp Marcell Imre (Kecskemét), 5. 
Szekeres Orsolya (Kiskunfélegyhá-
za), 6. Molnár Detre (Tiszaalpár), 

7. Kelemen Dániel (Tiszaalpár), 
8. Gulyás Réka (Kiskunfélegyhá-
za), 9. Szekeres Zsófia (Kiskun-
félegyháza), 10. Sashalmi Balázs 
(Tiszaalpár), 11. Szikora Szilvesz-
ter (Tiszaalpár), 12. Tári Róbert 
(Tiszaalpár), 13. Szekeres Norbert 
(Kiskunfélegyháza).

A versenyt támogatták: 4xKo 
Kft., Bartók István (iparcikk-
bolt), Horváth Mária, Juhász Imre, 
Magony Gáspár, Magyar Imre, ifj. 
Papp József, Dr. Taricska Tibor, Dr. 
Vancsura István, Tiszaalpári Sport-
egyesület.
A farsangi fánkot Molnár Bea készí-
tette.
Minden támogatónak és segítőnek 
köszönjük.

Gálfi Mihály



Az ultratriatlonista
Bizonyára sokaknak feltűnt egy fiatal-
ember Tiszaalpáron, aki korán reggel 
fut, jó időben pedig kerékpározik. Ő nem 
más, mint Gerhát János ultratriatlonista, 
aki egy ideje már a településen él, a pár-
ja Bálint Katalin.  
- Pontosan húsz éve annak, hogy meg-
csapott a triatlon szele - meséli Jani, aki-
vel már két évtizede ismerjük egymást. 
Egy barátom vett rá arra, hogy próbáljam 
meg ezt a sportágat, mert korábban csak 
futó voltam. Mivel egy iskolába jártunk, 
rábeszélt arra, hogy menjek el vele úsz-
ni is, mert az nagyon jó. Utána vettem 
egy kerékpárt, aminek a részleteit egy 
évig fizettem, mert annyira drága volt. 
Így kezdődött a triatlon időszakom. Az 
elsődleges célom mindössze annyi volt, 
hogy a futó eredményeimet javítsam, de 
végül is leragadtam ennél a sportágnál.  
- A három szám közül (úszás, kerékpár, 
futás) melyik tetszik a legjobban?
- Egyértelműen a kerékpár, azt hiszem, 
hogy abban is voltam és vagyok a leg-
jobb.
- Volt egy olyan időszakod, amikor ki-
próbáltad magad a Bécs-Budapest 
szupermaratoni futáson is, amikor öt 
nap alatt 320 kilométert kell teljesíteni.
- Az 1995-ben volt és akkor három órán 
belüli maratont tudtam futni. Úgy gon-
doltam, hogy kipróbálom az ultrafutást, 
de az nagyon korai volt, mert akkor még 
mindössze húszéves voltam. Az első 
nap lefutottam a 97 kilométeres távot, 
de másnap megsérültem. Egy próbának 
jó volt, de túl korai volt az még nekem. 
Hosszú ideig nem is próbálkoztam ha-
talmas távokkal. Maradt a triatlon és az 

ironman (hosszú távú triatlon 3,8 km 
úszás, 180 km kerékpár, 42 km futás). 
Ezen a versenyen is fogadásból indul-
tam el először. A fogadás célja az volt, 
hogy aki veszít, az fürdőruhában, gumi-
csizmában végigsétál Kecsemét főterén. 
Végül kiegyeztünk döntetlenben, így 
nem kellett senkinek sem végigmenni a 
főtéren.
- Eddig hány ironmant teljesítettél?
- Magyarországon kilencszer értem cél-
ba, de voltam cseh és szlovák versenyen 
is, és hat ultratriatlonon is indultam.
- Azért ez furcsa, hogy mégis az 
ultratriatlonon kötöttél ki. Mi ennek az 
oka?
- Ez egy érdekes történet. Már 2000 kö-
zepétől figyelgettem a spártatlont, ami 
egy 246 kilométeres futóverseny Athén 
és Spárta között, limit időkkel. Most is 
izgat még, csak ahhoz még sokat kell 
erősödnöm. Többször beszélgettem 
ultratriatlonistákkal, így az is el kezdett 
érdekelni. Először hat, majd tizenkét órás 
futásokon vettem részt, majd elmentük a 
dupla ironmanre, és sikerült célba érnem 
29 óra 22 perc alatt. Ért azért meglepe-
tés, mert a futás második fele már nem 
annyira hasonlított még a kocogásra 
sem. Az úszással és a kerékpárral nem 
volt különösebb problémám. Nem értek 
egyet azzal, hogy minden fejben dől el a 
hosszú távú versenyeken, inkább fejben 
tud összeomlani. Főleg az éjszakai rész 
nagyon rossz, mert egyedül vagy a sö-
tétben. Jó, természetesen van lámpánk, 
ami kötelező, de csak egyedül vagy egy 
teljesen ismeretlen helyen, ismeretlen 
környezetben. Ez nagyon fárasztó tud 
lenni. És amikor leszállsz a bicikliről, 

akkor még el kell indulni futni. Ezek 
már olyan dolgok, amelyekhez vasaka-
rat szükséges, és egy nagyfokú önpusz-
tító képesség. Az ember ilyenkor szám-
talanszor átgondolja azt, hogy miért is 
csinálom? De végül is az marad meg, 
hogy igenis beérek, és a célegyesben 
már nagyon jó érzés keríti hatalmába az 
embert. És ezért érdemes csinálni.
- Az utóbbi időben csak az ultratávokat 
választod.
- Azért mert itt hosszúkat, de lazán 
kell edzeni, ami nem terheli meg any-
nyira a szervezetet, mintha rövidebb 
távon nagyobb intenzitással edzenék. 
Május 18-án Ausztriában lesz a dupla 
ironman távú világbajnokság. Egyelőre 
ott vagyok a rajtlistán, és már kaptam 
egy e-mailt is, hogy utaljam a nevezé-
si díjat. Ezzel azonban komoly problé-
mám van, mert kilencvenezer forintról 
van szó. Most hetente 15 órát edzek, 
de úgy, hogy ebből egyelőre kimarad 
az úszás, csak a futás és a kerékpáro-
zás van. Sajnos nagyon hidegben nem 
tudok kerékpározni. Jelenleg heti száz 
kilométereket futok, és annyit kerékpá-
rozok, amennyit bírok. Március-április-
ban viszont már heti 4-500 kilométere-
ket kell majd tekernem a futás mellett, 
és az úszást is hozzá kell majd vennem. 
A tripla ironmanra is jelentkeztem, ami 
július végén lesz Németországban. Az 
ultra Balaton is a terveim közé tartozik, 
ami a magyar tenger körbefutását jelen-
ti. A táv 210 kilométer. Természetesen a 
nagy álom, a spártatlon most is izgat, de 
arra külön kell majd készülnöm, mondta 
Gerhát János.

Sz. T.
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Akik köztünk élnek
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Azt nem lehet mondani, hogy teljes 
gőzzel, de készül a labdarúgó csapat 
a tavaszi folytatásra. Szerencsére az 
időjárás eddig olyan volt, hogy a sza-
badban is lehetett az edzéseket végez-
ni. Mindössze egy alkalommal kellett 
csak a tornaterembe bemenni. A láto-
gatottsággal azonban gondok vannak. 
Csak nehogy ez megbosszulja magát 
a bajnokságból még hátra lévő mér-
kőzéseken! Az esti edzés időpontjára 
beszéltük meg a beszélgetést Magyar 
Attilával. A villanyfényben nem volt 
teljes a csapat létszáma. A kapusok 
és a játékosok más-más gyakorlatokat 
végeztek. A tréner néha odaszólt, hogy 
kicsit intenzívebben is lehetne végezni 
a feladatokat.

Az átigazolási időszak még febru-
ár 21-ig tart, de úgy tűnik, hogy a fel-
nőtt csapatnál már eldőlt az, hogy kik 
lesznek, akik a tavaszi mérkőzéseken 
pályára léphetnek. Szabó Sándor és 
László Zsolt visszajött Tiszakécskéről, 
az ASE-ben folytatják tovább pályafu-
tásukat. Cseh István pedig a megyei 
III. osztályú keretből került fel a ma-
gasabb osztályban játszó labdarú-
gókhoz. Annyi változás történt még, 
hogy Kovács József, aki meghatározó 
játékosa volt a csapatnak, abbahagy-
ta labdarúgó pályafutását. Ez minden 
bizonnyal változásokat fog majd je-
lenteni a csapat játékában, de el kell 
fogadni Jósti döntését. 

Magyar Attila elmondta, hogy ti-

zenhét fős kerettel készülnek a foly-
tatásra. Nem akartak „idegenlégióso-
kat” igazolni, inkább a helyi fiatalokra 
támaszkodnak. Eddig heti négy edzés-
sel készültek, de február 12-től már 
csak kedden, szerdán és pénteken 
gyakorolnak, hétvégeken pedig edző-
meccseket játszanak. Az első edző-
mérkőzésen csak az alpári csapatok, 
a megye II. osztályú, az ifjúsági és a 
megye III. osztályú gárda játszik egy-
más ellen körmérkőzést. A következő 
edzőmeccs Tiszakécske ellen lesz ide-
genben, azt követően pedig Kunszál-
lás lesz az edzőpartner. A bajnokság 
nem március 2-án, hanem két héttel 
később, március 16-án fog kezdődni 
a megyei II. osztály Északi csoportjá-
ban. 

Az okról megkérdeztük Szabó Ist-
vánt, a megyei labdarúgó igazgatóság 
versenybizottságának elnökét, aki azt 
válaszolta, hogy csak a megyei II. 
osztály Déli csoportjában kezdődik el 
március 2-án a bajnokság, mivel ott ti-
zenhat csapat van. A megyei I. osztály 
első tavaszi fordulójának időpontját az 
MLSZ határozta meg március 9-ben. 
A megyei II. osztály Északi csoport-
jának tavaszi kezdése pedig március 
16-a lesz. Így gyakorlatilag egy idő-
pontban fog befejeződni mind a há-
rom bajnokság. Az elnök ehhez még 
annyit hozzáfűzött, hogy az Északi 
csoportban nem az első fordulóval 
fog kezdődni a bajnokság.  Ez viszont 

azt jelenti, hogy Tiszaalpár az első 
tavaszi mérkőzését nem Nyárlőrinc, 
hanem Lajosmizse ellen fogja vívni. 
Nyárlőrinccel az utolsó fordulóban 
fognak találkozni. Az így felszabadult 
két hétvégére még keresi az edzőpart-
nert az edző. Minden valószínűség 
szerint a környező települések csapa-
taival kötnek le két mérkőzést. 

Magyar Attila elmondta azt is, 
hogy azok a játékosok, akik rendsze-
resen részt vesznek az edzéseken jó 
erőben vannak. A többieknek bizony 
van még mit pótolniuk. Lehet, hogy 
nekik jól is jön az, hogy később kez-
dődik a bajnokság, mert lesz idejük 
bepótolni a hiányosságukat és tudnak 
javítani kondíciójukon. Az első három 
hét szinte csak futásról szólt. Mindig 
emelték a távolságot, a legtöbb kilenc 
kilométer volt, amit le kellett küzde-
niük a játékosoknak. Most már termé-
szetesen a labda játssza a főszerepet, 
de azért a futásról sem mondtak le. 
Az edzések végén nem egyszer fel 
kell futni a Várdombra, ami fárasztó, 
de most kell megszerezni az alapokat, 
hogy később is tudják majd bírni a ter-
helést. 

A cél továbbra is az, hogy a csa-
pat az 5-7. hely valamelyikét szerezze 
meg. Az ötödik hely sem irreális lehe-
tőség, mert mindössze két ponttal ve-
zet Nyárlőrinc Tiszaalpár előtt. 

Megszületett ifj. Kulmann Attila, 
az ASE legfiatalabb labdarúgója.

Két héttel később kezdődik a labdarúgó bajnokság
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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 foga-
dok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

érdEKlődNI: 06/30/266-8536

Régi, új felületek
festése, mázolása,

tapétázása
hőszigetelés, falfelület

színezése parkettacsiszolás
és – lakkozás
Keressen meg
és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely
gondját rövid határidővel!

Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

MűANyAG  NyÍláSzárÓK
ForGAlMAzáSA éS 

BESzErEléSE

Az avar-, a tarló-, a nád-és a növényi 
hulladékégetés tűzvédelmi szabályai
A növényi hulladék égetése csak egyéb 
jogszabályok (erdővédelmi, levegőtiszta-
sági, stb.) betartása és a szükséges enge-
délyek birtokában lehetséges! A tervezett 
égetés helyét, időpontját és terjedelmét a 
megkezdés előtt legalább 24 órával a tűzol-
tóságnak lehetőleg írásban be kell jelenteni. 
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése 
idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a 
nád- és a növényi hulladék égetése! Tarló- 
vagy a növényi hulladékégetés csak úgy 
végezhető, hogy az a környezetére tűz- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen.
Ennek érdekében:
-A tarló- vagy a növényi hulladékégetés 
célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni ti-
los, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már 
nincs szükség, azt azonnal el kell oltani.
- Erős szélben TILOS tarló- vagy növényi 
hulladékot égetni!
Ha az égetés közben erős szél támad, a tü-
zet azonnal el kell oltani.
FONTOS: a tarló- vagy a növényi hul-
ladékégetés befejezése után a helyszínt 
gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, 
izzást meg kell szüntetni.
A tűzvédelmi szabályok megszegése ese-

tén 100.000-3.000.000 Ft-ig terjedő tűz-
védelmi bírság szabható ki.
A hulladékégetés humán- és környezet-
egészségügyi kockázatairól
A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és 
a mezőgazdasági hulladék égetésével kap-
csolatos jogszabályok főbb rendelkezései:
Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése ál-
talános jelleggel meg van tiltva, valamint a 
tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tar-
ló, illetve növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék égetésére is.
Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány 
jogszabály enged kivételeket, lehetővé 
téve a növényi hulladék égetését.
A kivételek:
- Az erdőterületen található védett nö-
vénytársulásokban a teljes talaj-előké-
szítés és a vágásterületen az égetés csak 
növény-egészségügyi indokból vagy ter-
mészeti kár megelőzése, illetve elhárítása 
miatt végezhető.
- Természeti területen a Felügyelőség en-
gedélye szükséges a gyep, valamint a nád 
és más vízinövényzet égetéséhez.
- A települési önkormányzat képviselő-tes-
tületének hatáskörébe tartozik a háztartási 
tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar 

és kerti hulladék égetésére vonatkozó sza-
bályok rendelettel történő megállapítása.
- A tarló- és a növényi hulladék égetésének 
szabályait az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzat foglalja össze. E szabályok határoz-
zák meg a tűzvédelem anyagi feltételeit.
A területileg illetékes I. fokú hatóság el-
érhetőségei: Kecskemét Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség (6000 Kecskemét, 
Deák Ferenc tér 4.) Tel.: 76/502-810, Fax: 
76/502-820. e-mail: kecskemet.HOT@
katved.gov.hu
Aki tüzet észlel köteles haladéktalanul 
jelezni a katasztrófavédelem ügyeleté-
re a 105-ös telefonszámon, a mellékelt 
ábra szerinti tartalommal.

lAKoSSáGI TáJéKozTATÓ
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Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

APrÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház:  598-853
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
Zsibrita Ádám 06/20/226-8282
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig) 06/30/267-8287
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig) 06/30/9049-363

* Tiszaalpár, Bercsényi 
u. 6. számú ház eladó. 
Érd.: Tiszaalpár, Táncsics 
u. 17.

* Csüngőhasú feke-
te választási malacok 
eladók. Irányár: 8000 Ft. 
Érd.: Németh Ferenc, 
Tiszaalpár, Bem u. 5. Tel.: 
06/30/300-4387

* Tiszaalpáron 72 m2-
es gázfűtéses összkom-
fortos családi ház eladó. 
Érd.: 06/30/4866-912, 
06/30/5405-280

* Babakocsi hordozóval 
eladó. Irányár: 12.000 Ft. 
Érd.: 06/30/4866-912

* Autómosóba egy 
férfi munkaerőt keresünk 
autómosásra és takarí-
tásra. Érd.: Autómosó 
Gumiszerviz, Tiszaalpár, 
Ady E. u. 22.

* 2 db 50 méteres fólia-
sátor váz, 1 colos eladó. 
Érd.: 06/20/513-0057

* Tiszaalpár Dobó u. 

37 sz. alatti családi ház 
sürgősen eladó. Víz, vil-
lany konvektoros gáz van. 
Érdeklődni: 06/20-438-
6724.

* Tiszaalpár Csokonai 
u. 5 sz. alatti családi ház 
eladó. Érdeklődni: 06/70-
3878-489.

* Tiszaalpáron a pos-
tához közel konvektoros 
gázfűtésű családi ház 
eladó. Érd.: 0630/ 307-
8447-es telefonszámon.

* Kisebb-nagyobb 
kőműves burkoló gipsz-
karton, festő munkát 
kedvező áron vállalok. 
Telefon: 30-5829-517.

* Kisbálás zabszalma, 
tető és kúpcserép, moto-
ros háti permetező eladó. 
Érdeklődni: 30/ 335-
7473.

* Tiszaalpár központjá-
ban üzlethelyiség kiadó. 
Érdeklődni: 06/30-858-
9688.

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Szűcs István és Varga Ildikó.

Akiket nagyon vártunk: Kulmann Attila (anyja neve: 
Nagy Erika), Vakula Zsófia Kira (Vakula Klaudia).

Akiket elveszítettünk: Bálint Jánosné Novák Etelka 
(1929).

tiszAAlPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztő telefonszáma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   alparbibl@gmail.com
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PhF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben. A 
hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer, élelmiszer,
üvegáru, papír, játék,  bizsu, sok apróság.

Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk

kedves vásárlóinkat.
ÜzlETÜNK NyITVA TArTáSA:

hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00
13.00-17.00 óráig,

szombaton: 8.00-12.00 óráig.

Tel/Fax: 76/424-504.
Mobil: 06-20/4789-008

Erzsébet utalvány
elfogadó hely lettünk!


