
Az Árpád téren az 1956-os kop-
jafánál emlékeztek meg a település 
lakói az 57 évvel ezelőtt történt forra-
dalomról és szabadságharcról.

Ünnepi beszédében Vancsura 
István polgármester azt mondta, 
hogy ez a nap a terror és az elnyo-
más elleni küzdelemre és a szabad-
ságharcra emlékeztet. 1956 nélkül 
Európa nem lenne az a szellemi, 

gazdasági, politikai közösség, amely-
ben Magyarországnak is helye van. 
Ezt a küzdelmet idézik fel Albert 
Camus híressé vált sorai: „A leigá-
zott, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és az igaz-
ságért, mint bármelyik nép a világon. 
Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse 
a fülét betömő és a szemét eltaka-
ró társadalom, sok magyar vérnek 

kellett elhullnia. A magára maradt 
Európában csak úgy maradhatunk 
hívek Magyarországhoz, ha soha 
sehol el nem áruljuk, amiért a magyar 
harcosok az életüket adták. És soha 
sehol, még közvetve sem igazoljuk 
gyilkosaikat. Nehéz nekünk méltó-
nak lenni ennyi áldozatra „ – mondta 
Albert Camus. 

Folytatás a 3. oldalon.
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Elfogadták a
költségvetési koncepciót

A legutóbbi testületi ülésen már 
a 2014. évi költségvetési koncep-
cióról is tárgyaltak a képviselők és 
döntöttek a főbb kérdésekről. Ezek 
között van többek között a térítési 
díjak emelésének, a kiadások csök-
kentésének a lehetősége. A folyamat-
ban lévő beruházások ütemezése, új 
beruházások indítása. Működési célú 
kiadások növelésének a lehetősége. 
A meglévő intézménystruktúra átala-
kítása, összevonása, megszüntetése. 
Létszámcsökkentés, esetleg létszám-
emelés. A jövő évi tervezhető bevé-
telek tárgyalásnál, az előterjesztésben 
szerepelt, hogy a bevételek további 
növelése érdekében, a képviselő-tes-
tületnek lehetősége van a jövő évben 
új adónemek bevezetésére, illetve, a 
meglévő adók növelésére. Ebből vita 
támadt, de Vancsura István elmagya-
rázta, hogy csak lehetőségről van szó 
és nem arról, hogy ezt majd meg is 
fogják lépni. Végül is a képviselő-tes-
tület elfogadta a jövő évi koncepciót.

Vita a csirkenevelésről
Levélben fordult a képviselő-tes-

tülethez az Első Tiszaalpári Szociális 
Szövetkezet, amelyben azt kérték, 
hogy nyolc hektár megművelt szán-
tóföldi területből öt hektárt búzával, 
három hektárt pedig kukoricával 
bevetve kapjanak az önkormányzattól. 
A megtermelt terményből tízezer csir-
két szeretnének felnevelni. A kérésből 
az ülésen személyeskedésig fajuló vita 
támadt. Már a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság sem találta megfelelőnek 
a kérést, de ugyan ez volt a testületi 
ülésen is. Helyette azt ajánlották a 
képviselők, hogy az önkormányzat öt 
tonna búzát és kukoricát ad vegyesen 
a szövetkezetnek, abban az esetben, 
ha megvásárolták a tízezer csirkét és 
a szükséges indítótápot is megkapták 
a szárnyasok. Elhangzott az is, hogy 
a szövetkezetnek nem piacra való 
termelésre kellene törekedni, hanem 
önellátásra. A csirkenevelésnek sok 
buktatója van, amit nem biztos, hogy 

figyelembe vettek. Mind ezt jóhi-
szeműen mondták a képviselők. A 
szövetkezet elnöke Ajtai Elemér ezt 
úgy értelmezte, hogy az önkormány-
zat nem akar nekik segíteni. Vancsura 
István azonban ezt cáfolta. Mint 
mondta, meg kell nézni azt, hogyan 
lehet elindítani a csirkék nevelését, 
abban segíteni fognak.

Továbbra is befogják
a kóbor kutyákat

Az önkormányzat a kiskunfélegy-
házi Városfenntartó és Szolgáltató 
Költségvetési Szervezettel három 
hónapra kötött szerződést a kóbor 
kutyák befogásával kapcsolatban. Ez 
idő alatt tíz kutyát szállítottak el a 
telephelyre, amiért az önkormányzat 
220 ezer forintot fizetett. A szerződés 
már lejárt, de az önkormányzatnak 
kötelező feladata a települése belte-
rületén a kóbor álaltok befogása. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy 
december 31-ig meghosszabbítja a 
szerződést a szolgáltatóval.

Várni kell a felújításra
Már korábban is tárgyaltak a kép-

viselők az I. számú háziorvosi rendelő 
és szolgálati lakás palatetőjének a 
felújításáról. Az épület tetőszerkezete 
több helyen is sérült és félő, hogy 
esetleg nagyobb kár is keletkezik 
benne. A felújításra három vállalkozó 
adott be ajánlatot, de egyik ajánlat 
sem kapta meg a többségi szavazatot, 
mert a legolcsóbb ajánlatot is sokal-
lották a képviselők.

Nem vesznek ingatlant
A Honfoglalás utca 5. szám alat-

ti lakóház tulajdonosainak egy része 
(összesen huszonegy van, de a Magyar 
Államnak is van benne része), az 
önkormányzatnak szerette volna érté-
kesíteni az ingatlant. A tulajdoni lap 
szerint az ingatlanra nagy összegű 
terhelések vannak bejegyezve. A ház 
környéke elhanyagolt, az épület egyik 
oldala leomlott. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy nem kívánja meg-
vásárolni a házat.

Beköltözhet a házba
Az önkormányzat már több 

alkalommal próbálta értékesíteni a 
Csokonai utca 52. szám alatti ingat-
lant, aminek fele részében tulajdonos. 
Az év közepén egy vevő kérelmet 
nyújtott be az ingatlan részletfizetéssel 
történő megvásárlására. A képviselők 
úgy határoztak, hogy részletfizetési 
feltételekkel megkaphatja a lakóházat 
és beköltözhet a kérelmező.

A hagyatékból vásárolnak
Győri Istvánné az általános iskola 

igazgatója a Pejtsik hagyaték 2013. 
évi felhasználására tett javaslatot. 
Vásárolnának interaktív eszközöket, 
projektorokat, asztali számítógépeket, 
monitorokat és interaktív táblákat. Az 
említett eszközök 2.6 millió forintba 
kerülnének. A testületi ülésen elhang-
zott, hogy a hagyatékból 14 millió 
forint van lekötve, de éppen a for-
dulópontnál vannak, így nem jelent 
hátrányt, ha most veszik ki a pénzt. A 
testület jóváhagyta a kérelmet.

Delegált az intézményi tanácsba
Törvény írja azt elő, hogy az isko-

lákban intézményi tanácsot kell létre-
hozni a helyi közösségek érdekeinek 
képviseletére a szülők, a tanulók, a 
nevelőtestület, az önkormányzat, az 
egyházi jogi személyek, a helyi gaz-
dasági kamarák azonos számú képvi-
selőiből és a fenntartó delegáltjából. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a KLIK által fenntartott és működte-
tett Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Intézményi Tanácsába az önkormány-
zati ciklus végéig Dr. Puliusné Sárdi 
Máriát delegálja.

Felújítják a melléképület
tetőszerkezetét

A Tiszaalpári Sport Egyesület 
kéréssel fordult az önkormányzat felé. 
Levelükben leírták, hogy a sportszék-
ház melléképületének a tetőszerke-
zete felújításra szorul. Az előzetes 
felmérések alapján az anyagköltség 
kétszázezer forintba kerülne. A hely-
reállítási munkálatokat az egyesület 
önerőből kívánja megvalósítani, de az 
anyagköltség finanszírozását a képvi-
selő-testülettől kérték. A képviselők 
hozzájárultak a kéréshez.
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A testületi ülésről jelentjük



(Folytatás az első oldalról.)
1848-at és 1956-ot is leverték, csak 

hogy az igazságos forradalmak mindig 
győznek, mert megváltoztatják a jövőt, 
megreformálják a társadalmi életet, 
olykor az egész intézményrendszert, az 
öntudatot és az erkölcsöt is. Mit üzen 
nekünk ’56 - tette fel a kérdést a tele-
pülésvezető, és meg is adta rá a választ. 
Elsősorban azt, hogy a magyarság egy 
rettenetes és vesztes háború, az ország 
ismételt megcsonkítása és egy évtized 

kegyetlen zsarnoksága után, belenyug-
vás és megalkuvás helyett fel tudott 
emelkedni történelmi létének mélypont-
járól. A forradalom eszméit magunkévá 
téve az erkölcsi megújulás útjára kell 
lépnünk, hogy a gazdasági élet remény-
teli, kedvező alakulásával egyidejűleg 
egy megtisztult társadalomban élhes-
sünk. Csak így remélhetjük azt, hogy 
az utánunk jövő nemzedékek harmóni-
ában és békében élhetnek majd – hang-
súlyozta Vancsura István.

Az ünnepi beszéd után az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola végzős 
növendékeit láthatták az ünnepség 
részt vevői. Műsorukban felidézték 
az 57 évvel ezelőtt történt esemé-
nyeket. A Bársony Mihály Népdalkör 
énekekkel emlékezett az évfordulóra, 
míg Tímár Béláné egy igaz történetet 
mondott el. Az ünnepség befejeztével 
az önkormányzat, a pártok és a civil-
szervezetek képviselői megkoszorúz-
ták a kopjafát.
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Egyenlő eséllyel a rák ellen néven 
egészségnapot tartottak október 30-án 
és 31-én a tiszaalpári művelődési ház-
ban. A szerdán egész nap és csütörtökön 
délig tartó szűréseket mindenki ingyen 
vehette igénybe.

Amint az elhangzott, Magyaror-
szágon minden nyolcadik nőt érinteni 
fog élete során a mellrák betegség. Az 
időben felfedezett emlőrák gyógyítha-
tó, a figyelem életet ment. Ha valaki 
bármilyen szokatlan, gyanús elválto-
zást, figyelmeztető jelet vesz észre ma-
gán, keressen fel szakorvost. A 40-65 
év közötti nőket levélben értesítették 
arról, hogy részt vehetnek mellrák- és 
méhnyakrák- szűrésen. Aki nem kapott 
levelet, az a háziorvosától szerezhetett 
beutalót. Vérnyomás- és tüdőkapaci-

tás-mérésen is részt lehetett venni, va-
lamint testzsír és testtömeg számítást 
is elvégeztek a szakemberek. Az orvosi 
vizsgálatokon kívül egészségmegőrző 
beszélgetéseket is hallgathattak a prog-
ram iránt érdeklődők. 

A helyi egyesületek, civil szerveze-
tek táncos bemutatókkal színesítették 
az egészségnap programját. Először az 
Árpád Nyugdíjas Klub tagjai nyitották 
meg táncukkal a kulturális délutánt. 
Őket követték a Nyugdíjas Baráti Kör 
tagjai, akik két alkalommal is a szín-
padra léptek, csak úgy, mint a Jövőnkért 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
diák táncosai. Az EasyDance tánc-
csoport tagjai közül a még csak kezdő 
gyerekek és a már régebb óta tánco-
ló felnőttek is több táncot bemutattak. 

Minden fellépő kapott valamilyen apró 
ajándékot. Akik pedig részt vettek va-
lamilyen szűrésen vagy vizsgálaton, in-
gyenes ebéden vehettek részt, ami nem 
volt más, mint babgulyás.

A délután fénypontja a Jóban  Rossz-
ban filmsorozat két szereplőjének: Ma-
dár Veronikának és Juhász Adriennek, 
valamint Brózik Ágnes musical szí-
nésznőnek a fellépése volt, akik Áram-
szedő együttes néven léptek a színpad-
ra. A kitűnő hangú színészek több dalt 
is elénekeltek.

Az általános iskolások számára 
poszter-rajzversenyt hirdettek. A témája 
pedig nem volt más, mint az egészséges 
életmód, a betegség megelőzés, a mell-
rák megelőzés. Az első három helyezet-
tet díjazták.

Egészségnap kulturális programmal 
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Kosarat kaptak, de nem kosarazták ki őket
Kosarat és más egyéb, vesszőből ké-

szült használati eszközt kapott a kecs-
keméti Autizmus Centrum. A termékek 
egy részét a III. Országos Kosárkötő 
Versenyen állították ki.

Czinege István, a Czinege Ma-
nufaktúra tulajdonosa ajándékok-
kal állított be az autisták kecskeméti 
Szalag utcai oktatási intézményébe. 
Valamennyi használati tárgy, amit vitt, 
vesszőből készült és egy részét a III. 
Országos Kosárkötő Verseny részt ve-
vői ajánlották fel, más részét a cég al-
kalmazottai készítették. 

- Nem ez az első alkalom, hogy 
vesszőből készült használati eszkö-
zöket ajándékozunk szervezeteknek, 
csoportoknak - mondta Czinege István. 
Az elmúlt évben a tiszaalpári óvodának 
ajánlottunk fel tárgyakat a kosárfonó ki-
állítás után. A mi ötletünk volt az, hogy 
ezúttal az autistákat ellátó intézmény-
nek adjunk hasznos ajándékot. Úgy 
gondolom, hogy a természetes anyag-
ból készült eszközök megmozgathatják 
a gyerekek fantáziáját. A sérült gyere-
kek így még közelebb kerülhetnek a 
vesszőből készült tárgyakhoz. Ezért is 
gondoltuk azt, hogy a magunk módján 
így segítünk. Remélhetőleg jól tudják 
majd használni a gyerekek. 

Czinege István elmondta még, hogy 
nem egyszeri ajándékot hozott. Lehető-
ségeikhez mérten tovább akarják támo-

gatni az intézményt, akár alapanyaggal, 
akár más termékekkel.

- Évről-évre nagyon sok gondot 
okoz nekünk az eszközök tárolása, mi-
vel rengeteg apró eszköz található intéz-
ményünkben. Mostantól ezek a tárgyak 
egy konkrét tároló egységekbe kerülnek 
- mondta Szeleczki István intézményve-
zető. Értékesek a kosarak, de értékes az 
is, hogy az embereknek eszébe jut az, 
hogy az autistákat támogassa, ezért is 
fogadjuk nagy örömmel. Amennyiben 
további együttműködés körvonalazó-
dik, az különösen értékes lesz. Arra a 
kérdésre, hogy van-e reális esély arra, 

hogy a gyerekek kosárkötést is tanul-
janak Szeleczki István azt válaszolta, 
hogy ezt kosárkötő szakembereknek 
kell eldönteni. Minden szakma igényel 
ugyanis valamilyen alapkészséget. Ha 
felmérik a fiataljaik körében azt, hogy 
kinél jöhet ez szóba, akkor nem tartja 
lehetetlennek. Czinege István hozzátette 
még, hogy ők a maguk részéről minden 
segítséget megadnak. Szeleczki István 
megmutatta az intézmény azon részét, 
ahol a fiatalok dolgoznak. Ajándékként 
egy a gyerekek által készített gyöngy-
fűzért és egy szőttes tarisznyát adott a 
Czinege Manufaktúra vezetőjének.

Egyházi sorok
Ünnepeink:
- November 11. Toursi 
Szent Márton püspök
- November 13. Magyar 
szentek és boldogok
- November 19.  Árpád-
házi Szent Erzsébet
- November 21. Boldog-
ságos Szűz Mária bemuta-
tása a templomban
- November 22.  Szent 
Cecília szűz és vértanú
- November 24.  Krisztus a 
Mindenség Királya
- November 30.  Szent 
András apostol

-  November 24-én vasár-
nap országos gyűjtés lesz a 
katolikus templomokban, a 
Karitász javára.
-  Novembertől február 
végéig hétköznapokon az 
esti szentmisék kezdési
Időpontja, 17 óra.  Az alpá-
ri templomban vasárnapo-
kon ez időszak alatt nem 
lesz este szentmise!
-  A lejárt sírhelyeket a 
Kedves Hozzátartozók 
váltsák újra, vagy jelezzék 
a plébániákon, ha lemon-
danak róla.

Új szolgáltatással bővült a 
könyvtár kínálata: letéti díj 
ellenében a felnőtt olvasók 
számára kölcsönözhetőek 
lettek a hangoskönyvek is.
A hangoskönyvek elsősor-
ban a gyengénlátók vagy 
látássérültek számára digi-
tális technikával rögzített 
könyvek, amelyek azonban 
az olvasási zavarokkal küsz-
ködő gyermekek és felnőttek 
tanulásában és művelődésé-
ben is jól használhatóak.
A könyvtár állományában 
közel 50 irodalmi alkotás, 
komolyabb és vidámabb 

hangvételű regény várja az 
érdeklődőket népszerű elő-
adóművészek tolmácsolásá-
ban.
Ajánlatunk:
Paulo Coelho: A portobelloi 
boszorkány
Lázár Ervin: A hétfejű tün-
dér
Szabó Magda: Abigél
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a 
kapitány
Fekete István: Vuk
Arthur Conan Doyle: Sherlock 
Holmes különleges esetei
Raymond Chandler: Asz-
szony a tóban

Könyvtári ajánló
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Rosszabb idő már nem is lehe-
tett volna a tiszaalpári papírgyűjtésre. 
Esett az eső, hideg volt, és még a szél 
is fújt. Ennek ellenére rekord meny-
nyiségű hulladék gyűlt össze.

Évente két alkalommal, tavasszal 
és ősszel szervez papírgyűjtést az 
általános iskola és az óvoda. Ilyenkor 
megmozdul szinte az egész falu, 
kerékpárral, kiskocsikkal, személy-
autóval, furgonnal, de még talicská-
val is hozzák a papírt és a műanyag 
flakont. Kicsi és nagy, gyerek és 
szülő mind azon van, hogy az addig 
gyűjtött hulladék bekerüljön az iskola 
udvarára, ahol a pedagógusok lemé-
rik, majd pedig konténerbe kerül-
nek és a csongrádi szemétlerakóba 
viszik el. Ezúttal jó szolgálatot tett 
a gumicsizma. Hiába húztak sátrat 
a mázsák fölé, mert több helyen is 
mértek, hogy gyorsabban történjen az 
átvétel, a lehullott csapadék megállt 
a mélyedésekben. Aki nem vigyá-
zott, annak bizony megtelt a cipője 
vízzel. Ettől függetlenül a rossz idő 
senkit sem tántorított el attól, hogy a 
már összegyűjtött hulladékot beszál-
lítsa. A gyerekek ilyenkor felkere-
sik a vállalkozókat is, akik örömmel 

adják oda, amit hónapokon keresztül 
gyűjtöttek. Az osztályokat és az óvo-
dai csoportokat ugyanis külön-külön 
értékelik. A behozott hulladék után 
kapják meg a pénzt, amiből elme-
hetnek kirándulni, de a kapott össze-
get bármire felhasználhatják. Az már 
hagyomány, hogy az általános iskolás 
nagyobb fiúk, és minden osztályból 
az apukák is segítenek abban, hogy a 
munka jobban haladjon. Ezúttal sem 
volt fennakadás. Eredetileg 12 órától 

17 óráig hirdették meg az átvételt, 
de azoktól is átvették a tanárok, akik 
csak ezután értek oda. Meg is lett 
az eredménye. Papírból 15.000 kg-
ot, PET palackból pedig 2008 kg-ot 
gyűjtöttek össze. Ez jóval több, mint 
a tavaszi, amikor is 13.000 kg papír 
és 1200 kiló PET palack gyűlt össze. 
Dr. Halász Mátyásné tanárnő meg 
is jegyezte: Szembenevettük az idő-
járást. Tisztelet érte a gyerekeknek, 
szülőknek és a kollégáknak.

Az eső sem akadályozta meg a papírgyűjtést

Ötven éve együtt jóban, rosszban
Fél évszázaddal ezelőtt, 1963. 

szeptember 14 esküdött örök hű-
séget egymásnak Kiss Sándor és 
Jakab Márta. Sándor akkor került 
az Alpári Vízgazdálkodási Társu-
láshoz. Szolgálati lakásban laktak, 
és ott született két gyermekük is, 
Márta és Andrea. Sándor és Márta 
családja az ország különböző ré-
szén él, de az ötven éves házassági 
évfordulóra nagyon sokan eljöt-
tek.

Az ünnepséget a Tiszatáj Ven-
déglőben tartották, ahol a roko-
nok és ismerősök őszinte szívvel 
köszöntötték az öt évtizede együtt 
élő párt.
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Minden év őszén megrendezi ha-
gyományos bálját az Alpári Tisza Hor-
gász Egyesület. Ezúttal is mulatságra 
hívták a pecásokat és hozzátartozói-
kat. 

A művelődési ház nagytermében 
megterített asztal fogadta a bálba ér-
kezőket. Az ilyenkor szokásos belépő, 
egy stampedli rövid ital, szinte kötele-
ző, azt el kell fogadni. El is fogadták 
a buliba érkezők. Barta Lajos elnök 
üdvözölte a jelenlévőket, és köszönetét 
fejezte ki azoknak, akik támogatták a 
rendezvényt. Szép számú tombolatárgy 
várt arra, hogy gazdát cseréljen. A vad-
disznó pörkölt vacsorát az egyesület 
elnökségének tagjai szolgálták fel. Aki 
ott volt és evett belőle, az csak dicsérő 

szavakkal illette. Senkinek sem kellett 
visszafognia magát volt bőven, így aki 
akart az akár kétszer, vagy háromszor 
is szedhetett. A vacsora után kicsit ne-
hezen kezdődött el a tánc, de amint 
hangulatosabb lett a zene, már is több 
pár mozgatta meg izmait a parketten.

Akadtak olyanok, akik gyermekü-
ket is elhozták a buliba és velük együtt 
táncoltak. Az est meglepetése ezúttal is 
a hatalmas torta volt. Az csak termé-
szetes, hogy a horgászattal kapcsolatos 
jelenetet ábrázolt. A kukac jelezte, a 
nagy Ho-ho Horgásznak, hogy megér-
kezett. Jó, hogy megérkezett, mert so-
kan ettek belőle. A hajnali fél háromig 
tartó mulatságban mindenki jól érezte 
magát.

Az egyesület támogatói: Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat, Bács-
Hosz, Dr. Vancsura István, Dr. Csernus 
Tibor, Dr. Vancsura Zoltán,Tóth István, 
Háztartási és Festékbolt, Tüzéptelep, 
Barna Sándor, id. Popper József, 
Michalik Tibor, Borsi Sándor, Tiszatáj 
Vendéglő, CBA, Fókusz Takarékszö-
vetkezet, Nemes József, Patai Ferenc, 
Fekete Ferenc, Domokos Antal, Va-
rázs-Bazár, Madla János, Hartyáni csa-
lád, Nagy-Paraszt vendéglő, Dunszt 
István, Dragony József, Karsai család, 
Varga család, Herceg család, Czímerné 
Marika.

Köszönjük, hogy támogatásukkal 
segítették a horgászegyesület munká-
ját.

BÁlozTAK A horgÁszoK

Idén Pálmonostora adott otthont a 
megyei nyugdíjas egyesület keretén 
belül megszervezett idősek világnapja 
rendezvénynek. Csodálatos, napsüté-
ses őszi nap reggel volt, mikor az al-
pári „szépkorúak” gyülekeztek, hogy 
útra keljenek. Tiszaalpárról mind a 
három nyugdíjas klub képviseltette 
magát. A jó hangulatú utazás végén a 
házigazdák már terített asztallal vártak 
bennünket és a megye többi klubjá-
nak vendégeit. Legtöbben már isme-
rősként üdvözölték egymást, mivel 
a megyében nagyon jó, mondhatni 

baráti a kapcsolat a települések nyug-
díjasai között. A meghívott vendégek 
között köszönthettük Sánta Gyulát, az 
Életet az éveknek országos szövetség 
alelnökét, Sántáné Szabó Margitot, a 
megyei szövetség elnökét, valamint a 
helyi polgármester asszonyt, Rádiné 
Gémes Ildikót, aki megható szavakkal 
köszöntötte a megjelenteket. A megyei 
szervezettől elismerő oklevelet kapott 
kiemelkedő munkájáért Timár Béláné 
és Bartus Mihály klubtársunk, akik-
nek ezúton is gratulálunk. A helyi klub 
előadásában egy színvonalas műsort 

láthattunk, melyhez a meghívottak is 
csatlakoztak egy-egy jelenettel.

Vendéglátóink ezután egy bőséges 
és nagyon finom ebéddel vendégeltek 
meg bennünket. A szomszédos műve-
lődési házban nagyon szép gyűjtemé-
nyes kiállítás várta az érdeklődőket, 
ahol láthattuk a település apraja-nagy-
jának a képzőművészeti alkotásait és 
egy nagyon szép babakiállítást is.

A jó hangulatú beszélgetések után 
ki-ki hazaindult, annak reményében, 
hogy minél előbb újra találkozunk.

Jámbor Ferencné

Idősek világnapja Pálmonostorán
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szüreti felvonulás a KalandFarm jóvoltából
Kicsik és nagyok, gyerekek és 

felnőttek magyar ruhába öltöztek a 
tiszaalpári szüreti felvonulás alkal-
mából, amit a KalandFarm szerve-
zett. 

Már a délelőtt sokan voltak kí-
váncsiak arra, hogy milyen is lesz az 
első alkalommal a KalandFarm ál-
tal megszervezett szüreti mulatság. 
Szerencsére egész nap sütött a nap, 
és ez kedvezett a rendezvényeknek. 
Megszámlálni is nehéz volt, hogy 
hány fogat vett részt a felvonuláson. 
Valamennyi kocsi tele volt tánco-
sokkal, csőszpárokkal és érdeklődő 
gyerekekkel, felnőttekkel. 

A fogatok és csikósok végig-
mentek a település utcáin, de több 
helyen is megálltak, ahol a nép-
tánccsoport tagjai, valamint a 
csőszpárok is tánccal köszöntötték 
az érdeklődőket. A fiatalok élő ze-

nére ropták a táncot. A fogaton uta-
zókat a megállóhelyeken itallal kí-
nálgatták, és akik szomjasak voltak, 
el is fogadták. A bíró minden egyes 
állomáson az esti szüreti bálba csa-
logatta a jelenlévőket. A menet a 

KalandFarmnál ért véget, ahol kü-
lönböző hagyományőrző játékok-
ban vehetett rész az, akinek kedve 
tartotta. A programokat Tóth István 
vőfély vezényelte le. A szüreti vi-
gasság egészen hajnalig tartott.

ÜNNEpElT A NyugDíjAs BArÁTi Kör
A hagyományokhoz híven ezúttal 

is együtt ünnepelte a Nyugdíjas Ba-
ráti Kör az idősek napját és a klub-
tagok második féléves névnapját. 
Az összejövetelt a művelődési ház 
nagytermében tartották. Kiss Imre, 
az egyesület elnöke köszöntötte a je-
lenlévőket. Külön üdvözölte a név-
naposokat és a 80 éven felülieket, 
mert három tagjuk is, Papp Imréné, 
Huszár Károlyné és Pozsár Sándorné 
is meghaladta már ezt a kort. A nők-
nek virágot, a férfiaknak ital adott 
át. Egy különleges évfordulóra is 
sor került. Fekete Ferenc és felesé-
ge egy nappal korábban ünnepelte 
38. házassági évfordulójukat. Ők is 
kaptak meglepetés ajándékot. Kiss 
Ákos Jenő nótaénekes, aki korábban 
a Trió TV-ben nóta műsorokat veze-
tett, külön az „ifjú párnak” is énekelt 
dalokat. A Nyugdíjas Baráti Kör tag-
jai country tánccal köszöntötték az 
ünnepelteket.  A jóízű vacsorát, ami 

nem volt más, mint pacalpörkölt, Fe-
kete Ferenc és Viglási Sándor főzte. 
A zenét Baranyi János és fia szol-
gáltatta. A vacsora után először csak 
kevesen, később már egyre többen 
mozgatták meg tánccal a lábukat. 
Ahhoz, hogy sikeres volt az este, 

nagyban hozzájárultak a klub tagjai 
is. Közel kétszáz tombolatárgy ta-
lált gazdára. Az estet támogatta: dr. 
Vancsura István polgármester, dr. 
Csernus Tibor képviselő, ifj. Barna 
Sándor képviselő, Kovács Józsefné 
100 forintos bolt, CBA áruház.
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A legtöbbet olvasott település Tiszaalpár
Nem csak a fődíjat, de több egyéb 

díjat is elnyert a tiszaalpári könyv-
tár a Dél-Alföld legtöbbet olvasó 
települése címért meghirdetett olva-
sásnépszerűsítő versenyen. Az ered-
ményhirdetésre nyolcfős kis csapat 
utazott Szegedre. 

Az olvasás népszerűsítésére in-
dított programsorozatot a Somogyi 
Károly Városi és Megyei Könyvtár 
Olvasó Dél-Alföld – Olvasás (me-
gye) határok nélkül címmel, mely-
hez csatlakozott a kecskeméti Kato-
na József Könyvtár és a békéscsabai 
Békés Megyei Könyvtár is. Persze 
nemcsak az olvasás népszerűsítése 
volt a cél, hanem az is, hogy akik 
eddig nem nagyon vettek könyvet 
a kezükbe, azok is lapozgassák, sőt 
olvassák is őket. A vetélkedő ez év 
február elsején indult és augusztus 
31-én zárult. Bács-Kiskun megyéből 
a települések hatvannyolc százaléka 
vett részt a versenyben. A feladatok 
megoldásához a gyermek és fel-
nőtt irodalomból egyaránt száz-száz 
könyvből álló listáról lehetett válasz-
tani olvasnivalót. Minden könyvhöz 
három kérdés tartozott, az ezekre 
adott jó válaszokkal igazolhatták a 
versenyzők, hogy elolvasták a köny-
vet. Minél több könyvet olvasott el 
valaki, annál több pontot gyűjtött 
a könyvtárának. Bizonyára sokan 
voltak olyanok, akik a könyveket el 
is olvasták, de olyanok is akadtak, 
akik csak megkeresték a könyvben 
a kérdésekre a választ. A gyermek 
és felnőtt olvasmányok listája átjár-
ható volt: a gyerekek válogathattak 
a felnőttek listájáról, és fordítva is. 
Egy könyv - jó válaszok esetén - egy 
pontot ért a település könyvtárának.  
Plusz pontokat kaptak még a könyv-
tárak a verseny ideje alatt beiratko-
zott új olvasókért. Ez a tiszaalpári 
könyvtár esetében huszonnyolc 
gyermeket és öt felnőttet jelentett. 

Mi a Tiszaalpári Hírmondóban 
népszerűsítettük a versenyt – mondta 
Sztakó Ildikó, a Pejtsik Béla Nagy-

községi és Iskola Könyvtár vezetője, 
de plakátokat is kihelyeztünk. Aki 
bejött a könyvtárba, azt személyesen 
tájékoztattuk a versenyről, és meg-
kértük, hogy vegyen részt ő maga is 
és a családtagjai is a pontgyűjtésben. 
A verseny félidejében így első helyen 
állt Tiszaalpár, amiért egy irodalmi 
műsort kaptunk ajándékba. Ezután 
még nagyobb kedvvel kapcsolódtunk 
be ismét a játékba. Megérte, hiszen 
a három megye települései közül 
mi küldtük be a legtöbb megfejtést, 
így 2013-ban mi lettünk a Dél-Al-
föld legtöbbet olvasó települése. 
Ennek azért is nagyon örülök, mert 
ezzel nem csak könyvtárunknak, de 
településünknek és a megyénknek 
is elismerést szerezhettünk. A fő-
díjnak, a százötvenezer forint érté-
kű könyvutalványnak nagy hasznát 
vesszük, könyveket, hangos könyve-
ket fogunk vásárolni belőle. A tele-
pülések versenye mellett egyénileg 
is díjazták a versenyzőket. A legjobb 
eredményt elérők jutalma egy-egy 
könyvcsomag volt. Bács-Kiskun me-
gyében 3 főt díjaztak, Tiszaalpárról 
Deák Ágnes kapott könyvjutalmat, 
mint a legtöbb jó megoldást beküldő 
versenyző. Ugyancsak Tiszaalpárról 
érkezett a legtöbb gyermekkönyvhöz 
jó megfejtés – ezért jutalmul egy óri-
ás társasjátékot kaptunk. A szegedi 

díjkiosztón a diákok közül velünk 
volt: Takács Alexandra, Freivolt Bri-
gitta, Takács Ildikó és Magyar Zsu-
zsanna.

A Katona József Megyei Könyvtár 
a programba bekapcsolódva és azzal 
egyidejűleg elindította az Irodalmi 
hétpróba elnevezésű versenyét. Itt té-
makörönként hét könyvhöz kapcso-
lódó kérdésekre kellett jó válaszokat 
adni. Ebben a játékban szintén sokan 
jó megoldást küldtünk be. Három 
gyermekolvasónk: Csernus Huba, 
Takács Alexandra és Varró Gabriella 
is könyvvásárlási utalványt kapott. 
A felnőttek közül Fonyó Béláné és 
jómagam is ajándékutalványt vehet-
tünk át. Sokat dolgoztunk a kolléga-
nőmmel és játékban részt vevőkkel a 
hét hónap alatt, de megérte. Az ered-
ményhirdetésre nyolcan utazhattunk 
Szegedre, négy felnőtt és négy gye-
rek, akik aktívan részt vettek a játék 
lebonyolításában. 

A legtöbb megfejtés Mikszáth 
Kálmán: Szent Péter esernyője című 
könyvére érkezett, ami meglepetésnek 
számított. A könyvtárosok véleménye 
az volt, hogy a verseny egyértelműen 
jól szolgálta a célját, az olvasás nép-
szerűsítését, hiszen a feladatokat csak 
úgy lehetett megoldani, ha a könyve-
ket kézbe vették, lapozgatták, sőt ol-
vasták a játékosok.



                           2013. november                                                         9. oldal

húsz év óta szépülnek a közterületek Tiszaalpáron
Látványosan fejlődött az elmúlt 

időszakban Tiszaalpáron a parkokban 
és közterületeken lévő virágok, fák, 
bokrok ültetése. Köszönhető ez legfő-
képpen Vajda Mártának, a Faluvédő és 
Szépítő Egyesület elnökének. A ker-
tészmérnök szakember tavasszal elköl-
tözik Kecskemétre. A szakmai mun-
káját ott folytatja, de azért véglegesen 
nem szeretne elszakadni Tiszaalpártól. 

- Szeretném, ha tovább folytatód-
na ez a kertészeti és környezetvédelmi 
munka Tiszaalpáron és lenne egy szép 
homokba szőtt falunk- mondta Vajda 
Márta. 1993-ban kezdtük meg a virá-
gosítást az Árpád téren. Akkor Novák 
Lajos polgármester irányította a tele-
pülést, és nyertek pályázaton pénzt. 
Czinegéné Károly Anna kért fel arra, 
hogy segítsek a munkálatokban. Elő-
ször vonakodtam, de aztán kötélnek 
álltam és húsz évig segítettem ezt a 
munkát. A középiskolában és az egye-
temen is olyan tanárok vettek körül, 
akik a kitartásra és megfelelő szakmai 
képzésre neveltek. Sajnálatos módon 
ma már ez nincs meg. Az lenne a jó, 
ha múltba nem merengenénk, hanem a 
jót vennénk át, és élhető szép település 
lenne továbbra is Tiszaalpár. Termé-
szetesen az sem lenne rossz, ha város-
sá nyilvánítanák községünket, de több 
szakemberrel is beszélve, az ő vélemé-
nyük is az volt, hogy ettől még messze 
vagyunk.  

- A munkámat az első perctől so-
kan segítették, többek között dr. Ha-
lász Mátyásné tanárnő, a nyugdíjas 
klubok, a diákok. Az elmúlt húsz év-
ben sok mindennel foglalkoztunk. 
Nagyon meglepett az, hogy az éle-
temről, a szakmai múltamról ripor-
tot akarnak készíteni. Örülök annak, 

hogy nem csak a Hírmondóban, de a 
megyei napilapban, a Petőfi Népében 
is több alkalommal szerepelhettünk. 
Legutóbb például arról a programról 
írtak, amit Halászné Anikóval talál-
tunk ki a gyógy-és fűszernövényekkel 
és az egészséges életmóddal kapcso-
latban. (Ezzel kapcsolatos cikkünket a 
.. oldalon olvashatják.) Egy kicsit azt 
is bemutattuk, hogyan is indultunk el 
évekkel ezelőtt, és hol tartunk jelenleg. 
Szeretnék azt, ha egy ifjúsági szervezet 
is tevékenyen részt venne Tiszaalpár 
szépítésében. Néhány középiskolásra 
azért számíthatunk. Próbálunk olyan 
aktivizálást végezni, ami előre vinné a 
munkánkat. Ebben számítunk minden 
jóérzésű, szépet szerető, növényeket 
kedvelő helyi lakosra. Legutóbb no-
vember 6-án ültettünk különböző virá-
gokat több helyen is (az Árpád téren, 
a Templom dombon, az iskola környé-
kén) a községben. Szeretném, ha ez a 
munka tovább folytatódna. Optimista 
vagyok és bízom benne, hogy ez így is 
lesz. Mondom ezt azért, mert tavasszal 

Kecskemétre fogok költözni, de addig 
szeretném azt látni, hogy milyen lesz 
a jövő Tiszaalpáron. Természetesen 
vannak olyanok, akik folytatják a te-
vékenységet, de neveket nem akarok 
említeni, nehogy valaki kimaradjon. 
Remélem, hogy a stafétabotot át tu-
dom  adni olyan személynek, aki lelke-
sen folytatja majd tovább azt a munkát, 
amit húsz évvel ezelőtt elkezdtünk. Az 
egyesületnek szeretnék a tiszteletbeli 
tagja maradni, mert amit tudok segíte-
ni, azt meg fogom tenni továbbra is. Ez 
persze nem búcsúzás akart lenni, csak 
a véleményemet akartam elmondani 
az olvasóknak, hogy a tiszaalpári la-
kosok is tudják azt, mi fog következni 
ezután.

Az elmúlt hetekben a kecskeméti 
Arcinemus Kft. kertészeti tervezésre 
ötvenezer forintot ajánlott fel. A Ko-
vács Kertészet kétszáz darab árvácska 
palántát adott a településnek, míg He-
gedűs Ágoston egy köbméter jó földet 
ajándékozott ötven literes kiszerelés-
ben a településnek.  

Tisztelt lakosság!
jelenleg is Tiszaalpáron a szennyvíz-csatornázási munkálatokban

részt vevő cég vállalja a telekhatáron belül végzendő munkálatokat. 
Bővebb felvilágosítás: Pannon BB. Építőipari Kft. 
Justin Zenob építésvezető Telefon: 06-70/410-7772
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Változás a mozgáskorlátozottak helyi vezetésében
Hasznosan telt el a 2013-as év is 

a mozgáskorlátozottak tiszaalpári 
csoportja számára. Aktívan ki vet-
tük a részünket a közösségi munká-
ból. Kilenc alkalommal tartottunk 
eddig csoportfoglalkozást, ahol 
vidáman, jó hangulatban beszéltük 
meg gondjainkat. Lakitelken név-
napi megemlékezést tartottunk, a 
falunapon a főző versenyen má-
sodik helyezést értünk el. Nem si-
ránkozunk, hogy hol fáj, hanem a 
megmaradt munkaképességünket 
használjuk ki és dolgozunk.

A falunkban tizenegy megvál-
tozott munkaképességű dolgozik 
heti 20 órában annál a cégnél, 
ahol én is könyvárusként kezdtem 
12 éve. Tíz évet árultam a köny-
vet kerekesszékből és a legmaga-
sabb forgalmat értem el. De nem 
csak ennek köszönhetem, hogy 
a megyében az összes megválto-
zott munkaképességű dolgozónak 
én lettem a területi vezetője, sőt 
Pest, Csongrád és Jász-Nagykun 
megyéknek is, hanem szerintem 
azért, mert a családom mellém állt 
és mindenben segített. A fiatalabb 
fiamtól, aki a szegedi tudomány-
egyetemre jár, a ma már nélkülöz-
hetetlen informatikát, a számító-
gép-kezelést, ennek csínját-bínját 
tanultam meg. Az idősebbtől, aki 

hivatásos vadász és vadtenyésztő 
technikus, a gépkocsivezetést, az 
okostelefon használatát, és hogy 
hogyan kell két keréken kerekesz-
székkel megállni. Feleségemtől a 
kitartást, fegyelmet, akaraterőt.

Minden nap keményen kell 
dolgoznunk és így nincs idő sirán-
kozni, gyorsabban telnek a napok 
is. Mivel e munka mellett még a 
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 
Megyei Egyesületének az elnöke is 
vagyok három éve, így a tiszaalpári 
mozgáskorlátozottak csoportjának 
vezetéséről lemondtam és helyet-
tesem, Laczkó Mátyás is.

Úgy gondolom, hogy méltó utó-
dokat sikerült egyhangú szavazás-
sal választani, Sándor Mihályné 
titkár és Tantucz Tiborné titkárhe-

lyettes személyében. Sok sikert kí-
vánok a munkájukhoz és természe-
tesen mindenben segítjük terveik 
megvalósítását a továbbiakban is, 
hogy minél eredményesebben tud-
junk működni.

Az idei évben egy jótékonysági 
bált szervezünk Szilveszterkor élő 
zenével, meglepetéssel, vaddisz-
nópörkölttel, virsli, pezsgő és ga-
rantáltan jó hangulat kíséretével, 
ahová szeretettel várjuk a mulatni 
vágyó támogatókat.

Jegyek elővételben vásárol-
hatók Sándor Mihályné (06-
70/372-3306) és Tantucz Tiborné 
(06-20/434-1655). Mindenkit sze-
retettel várunk!

Hanó Mihály
MKBKME elnök

TiszTElT horgÁszTÁrsAK!
Ezúton értesítjük a horgásztársa-
kat, hogy a 2014. évi horgászen-
gedélyek érvényesítése, a halásza-
ti törvény módosításai, a SZÁK 
program alkalmazása, valamint a 
megnövekedett adminisztrációs 
munkák miatt a horgászengedélyek 
kiadása és érvényesítése hosszabb 
időt vesz igénybe, mint az eddig 
megszokottak. 

A SZÁK program alkalmazása 
adatszolgáltatásokat kér a horgá-
szoktól. Akinek meg van és ren-
delkezésére áll a régebbi horgász-
vizsga dátuma, valamint az arról 
kapott igazolása, azt az érvényesí-
téskor hozza magával. 
A 2014. évre szóló horgászenge-
délyek hosszabbítása, valamint 
érvényesítésének, kiadásának idő-

pontja és helyszíne még egyeztetés 
alatt áll. Erről később tájékoztatjuk 
a horgásztársakat! A 2013. évi fo-
gási napló leadási határideje: 2014. 
Január 10, amit a szokott módon 
kérjük leadni. A fogási naplók ha-
táridőre történő leadása alapfelté-
tel a 2014. évi horgászengedély 
kiadásának és hosszabbításának!

Alpári Tisza Horgászegyesület
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jól és gyengén is tud játszani a csapat
A megyei II. osztályú labdarúgó 

bajnokság őszi szezonja befejeződött 
az ASE számára. A még nem közölt 
mérkőzések összefoglalóját és értéke-
lését Magyar Attila edzőtől kérdeztük.

- A 9. fordulóban a Kiskunfélegy-
házi Vasutast fogadtuk. Papíron egy 
nagyon könnyen hozható mérkőzésnek 
ígérkezett, de éppen az ilyen mérkőzé-
sek olyanok, ha nem sikerül az elején 
gólt szerezni, akkor nehéz, nyögve-
nyelős lesz. Úgy mentünk ki a pályára, 
hogy az első félidőben gólt, gólokat kell 
szereznünk. Tudtuk azt, hogy a közép-
hátvéd Polgár Szabolcs szeret cselezni 
utolsó védőként is. Éppen ezért egy 
letámadásos játékot próbáltunk játsza-
ni már az ellenfél védelménél. Ennek 
meg is lett az eredménye, mert az első 
gólunkat így szereztünk a 12. percben 
Borsi révén. Ezt követően egy szép 
indítás után szintén a csatár volt ered-
ményes, így megnyugtató előnnyel vo-
nultunk a szünetben az öltözőbe. Az el-
lenfelünk támadásaiban nem volt átütő 
erő, de voltak szórványos akcióik. Egy 
ilyen akció után sikerült nekik szépíte-
ni. Kicsit megijedtem, hogy be fog lel-
kesedni a vendégcsapat, de szerencsére 
újabb gólt tudtunk szerezni. Úgy gon-
dolom, hogy nagy veszélyben nem for-
gott a győzelmünk. Az utolsó percben 
még Fábián Zsolt volt eredményes, így 
megérdemelten nyertünk. Tiszaalpár-
Kiskunfélegyházi Vasutas 4-1 (2-0). 
Ifjúsági eredmény: 3-5.

- A következő hétvégén Ballószögre 
utaztunk. Ellenfelünkről tudtuk, hogy 
nagyon futós, fiatal csapat. A játéko-
sainak egy része játszott a KTE va-
lamelyik korosztályos csapatában. A 
védekezésnél kicsit visszaálltunk, nem 
akartunk nagy területet hagyni nekik, 
hogy könnyen átfussanak esetleg raj-
tunk. Amire számítottunk, az be is iga-
zolódott. Ellenfelünk rengeteget futott, 
nagyon jó kondícióban voltak. Szeren-
csére a fiúk maximálisan betartották 
azt a taktikát, amit az öltözőben meg-
beszéltünk. Fegyelmezetten, jól véde-
keztünk, ebből próbáltunk kontratáma-
dásokat vezetni. Ez olyan jól sikerült, 
hogy a ballószögieknek mindössze egy 
közeli fejese és két távoli lövése jelen-

tett csak veszélyt a kapunkra. Nekünk 
több lehetőségünk lett volna, de sajnos 
az utolsó passzok elcsúsztak. A 73. 
percben Borsi Sándornak egy szöglet 
után sikerült a hálóba juttatnia a labdát. 
Ezt követően kifejezetten nehéz volt a 
mérkőzés, mert nagyon támadott az el-
lenfél. A játékvezetőtől is megkapták 
a hazai pálya előnyét. Szerencsére si-
került kapott gól nélkül kihúzni a még 
hátralévő időt. Azt gondolom, hogy 
ezzel nagyon szép eredményt értünk 
el. Az a baj, hogy kétarcúak vagyunk, 
mert a nagyon jó játéktól el tudunk 
jutni a nagyon gyenge játékig. Ez akár 
két egymás után következő hétvégén 
is változhat, ez pedig azt jelenti, hogy 
bármelyik csapat ellen eredményesen 
szerepelhetünk, de azt is, hogy a kö-
zépmezőnyben lévő csapatoktól is ki 
tudunk kapni. 

Ballószög-Tiszaalpár 0-1 (0-0). If-
júsági eredmény: 2-0.

- A Városföld elleni találkozón is 
azt próbáltuk elérni, hogy stabil véde-
kezés után kontratámadásokat vezes-
sünk. Ezt egészen az első félidő kö-
zepéig sikerült megvalósítani. Ekkor 
sajnos egy kirúgás után elveszítettük 
a labdát, amiből gólt ért el az ellenfe-
lünk. Kétszer-háromszor is jól kontráz-
tunk, de az utolsó pillanatban mindig 
elvétettük a labdát, így igazi gólhely-
zetet sem tudtunk kialakítani. A város-
földiek, amint azt a találkozó végén 
elmondták, tartottak  tőlünk, ezért nem 
akartak ránk rohanni, csak próbáltak 
a kapunk elől kicsalogatni bennünket. 
Arra számítottak, hogy ha kijövünk, 

akkor mögénk berúgják a labdát és 
így próbálnak létszámfölényt kialakí-
tani. Ez azonban nem jött be. A máso-
dik félidőben egy labdavesztés után, a 
kapunktól 21 méterre szabadrúgáshoz 
jutott a hazai csapat. Márics a sorfal fö-
lött a kapuba csavarta a labdát. Ezt kö-
vetően még felcsillant a remény, hogy 
lesz keresni valónk a mérkőzésen, mert 
egy szabálytalanság reklamálása után 
az egyik hazai labdarúgót a játékveze-
tő kiállította. Ettől kezdve kicsit beszo-
rult a Városföld. Hozzáteszem, hogy a 
kapusuk nagyon jól védett. Talán két 
tizenegyest is kaphattunk volna, de 
ebben nem volt partner a játékvezető. 
A találkozó végén még egy hazai já-
tékost kiállítottak, de ez már nem je-
lentett semmit sem. Úgy gondolom, 
hogy szerencsétlen gólokat kaptunk. A 
védekezést jól megoldottuk, elől nem 
igazán tudtunk helyzeteket teremteni, 
de nem játszottunk rosszul. Az elvárá-
soknak megfelelően játszottunk. Vá-
rosföld-Tiszaalpár 2-0 (1-0). Ifjúsági 
eredmény: 0-0.

- Ezután következett a Nyárlőrinc 
elleni találkozó. Nagyon tömör a közép-
mezőny ebben az osztályban. Szerettük 
volna jó eredménnyel zárni az őszi sze-
zont. Véleményem szerint mind a két 
csapat gyengén játszott. Nagyon sok volt 
az egyéni hiba mind a két oldalon, szép 
akciókat nem lehetett látni. Az első fél-
időben jobban játszott a Nyárlőrinc, kö-
zelebb álltak a gólszerzéshez, bár nagy 
lehetőségeik nem voltak. A második fél-
időben mi uraltuk a pályát, de mi sem tud-
tunk gól szerezni. Úgy gondolom, hogy 
reális eredmény született, egyik csapat 
sem érdemelt volna győzelmet. Több já-
tékos is tudása alatt játszott, önmagunk-
hoz képest gyengén szerepeltünk. Talán 
az akarással is voltak problémák, de az 
is lehet, hogy az ellenfelünk jó taktikát 
választott. Tiszaalpár-Nyárlőrinc 0-0. 
Ifjúsági eredmény 2-3.

A megyei III. osztályú csapat ki-
váló sorozatot produkált. Eddig nem 
közölt eredményei: Ballószögi KSK-
Tiszaalpár II 0-3 (0-1), Tiszaalpár 
II-Kerekegyháza 4-0 (2-0), Mik-
lósi GYFE-Tiszaalpár II 1-3 (1-2), 
Kunbaracs-Tiszaalpár II 2-5 (1-3).
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Egy tiszaalpári fiú Japánban
Nem kis útra vállalkozott Rácz 

Mihály. Egy ösztöndíj jóvoltából, a 
távoli Japánba utazott. Az ottani em-
lékeit osztja meg most olvasóinkkal. 
Mivel írása elég terjedelmes, ezért 
több részletben közöljük.

Már 6 hónapja, hogy utoljára vol-
tam otthon, Tiszaalpáron, meg úgy 
egyáltalán Magyarországon. Akkor 
kabátban utaztam a repülőtérre, majd 
jó 15 óra repülés és egy kis időzó-
na-ugrás után megérkeztem a Japán 
tavaszba. Itt sima hosszúujjúra és 
pulcsira váltottam, miközben vigyo-
rogtam a vietnámi diákon, hogy 12-
15 fokos időben vastag kabátot vesz 
és még úgy is fázik.

Az út
Az, hogy itt lehetek, egy ösztön-

díjnak köszönhető, másképp esé-
lyem se lett volna eljutni ide. Az 
egész úgy indult, hogy (és ne ne-
vessenek ki) sok animét, azaz japán 
rajzfilmet néztem. Kicsit pontosítva, 
olyan három év után a sok animézés, 
valamint a wikipédia és egyéb, in-
gyenes nyelvokító-oldalak random 
böngészése mellett nagyjából el-
kezdtem érteni japánul, elsősorban a 
nyelven keresztül pedig kialakult az 
érdeklődésem az ország iránt is. Sok 
lehetőségem nem volt élőben gya-
korolni, a felirat nélküli animézést 
és a képzeletbeli japán társalgáso-
kat leszámítva, egészen addig, amíg 
11. osztályunkba érkezett egy japán 
cserediák. Először beszélgethettem 
valakivel japánul. Rájöttem például 
olyan dolgokra, hogy az animékben 
oly sokat, oly természetesen hasz-
nált „omae” (=te) megszólítást nem 
igazán érdemes használni; az én ese-
temben két perces kínos nevetés kö-
vette.

Az egyik beszélgetésünk alkal-
mával az egyetemekre terelődött a 
téma, ezzel kapcsolatban pedig sok 
tervem még nem volt. A japán egye-
temekről nem tudtam sokat, ezért a 
japán diák elhintette, hogy olvasgas-
sak róluk, tök jók, meg minden. Ak-

kor még nem nagyon foglalkoztam 
ezzel a témával, ő pedig a második 
félévet már másik városban folytatta. 
Talán a nyári szünetben kezdtem el 
gondolkozni azon, hogy azért mégis-
csak jó lenne kilátogatni. Próbáltam 
valamilyen cserediákos lehetőség 
után nézni. Reménykedtem, hátha 
van valami olcsó lehetőség, amivel 
akár 1-2 hétre kilátogathatnék. Mivel 
az utolsó évem volt a gimnáziumban, 
többet amúgy sem engedhettem vol-
na meg magamnak.

Nem találtam olyan programot, 
mint amit szerettem volna, helyette a 
nagy keresgélés közben megtaláltam 
a japán nagykövetség honlapját, ahol 
megláttam az ösztöndíjakat – volt 
köztük egy 5 éves program, 17-21 
év közötti, egyetemet még nem vég-
zett fiataloknak. Megtetszett az ötlet, 
úgy hogy egy kis gondolkozás után, 
egy békés paprikaszedés közben be-
jelentettem, hogy akkor én ezt most 
megpróbálnám, hátha. Ez volt 2011 
nyarán.

A kanjik
Ezután több mint egy évnyi bi-

zonytalanság következett. A webla-
pon csak az az évi kiírás volt fent, a 
frissre várni kellett tavaszig. Addig 
is próbáltam a magam módján ké-
szülni, mivel azt már tudtam, hogy 
japánból, angolból, és matekból 
írásbeli tesztet kell írni az első for-
dulóban. A helyi könyvtárban talál-
tam egy jó könyvet, abból tanultam a 
kanjikat, a kínaiból átvett írásjeleket 
a japán tesztre (ugye mivel a nyelvet 
nem a klasszikus értelemben „tanul-
tam”, ezért bár beszélni tudtam, írás-
ban csak a szótagírásukig jutottam 
el). Ez mindennél fontosabb volt ak-
kor, így az előrehozott érettségik, a 
szalagavatóra készülés mellett időm 
nagy részét e könyv felett töltöttem, 
még órák közben is inkább a füze-
temben gyakoroltam. Emellett főleg 
a matekra készültem, mivel a teszt 
alatt sem függvénytáblázatot, sem 
számológépet nem lehetett használ-

ni, valamint a feladatok is sokkal 
nehezebbnek tűntek, mint amihez 
hozzászoktam. A tanárom, illetve 
emelt matekos barátaim segítségét is 
igénybe véve sikerült csak az előző 
évek feladatait megoldogatni, illetve 
a deriválás-integrálás megtanulásá-
hoz is az ő segítségüket kértem. Vé-
gül a kapott jegyzetek és az internet 
segítségével a teszt előtti három nap-
ban magoltam be valamennyire, utá-
na egy hónappal pedig már semmire 
sem emlékeztem belőle.

A hitelesített fénymásolat
fénymásolata

Szóval, teltek a napok, készül-
tem, ahogy tudtam, közben ilyen 
érettségivel meg miegyébbel rio-
gattak minket, de valahogy átvé-
szeltem. Amikor végre felkerültek a 
friss infók az internetre, nekiálltam 
összeszedni a szükséges papírokat: 
fényképkészítés, jelentkezési lap 
még rendben volt. Kellett ajánlóle-
vél, osztályfőnököm és az igazgató 
aláírásával, amiben leírják a vélemé-
nyüket rólam. Ezt azonban be kellett 
tenni egy saját magamnak címzett, 
lezárt és lepecsételt borítékba, csak 
úgy magában nem lehetett odaadni. 
Kellettek még az érettségiről és az 
utolsó három évem év végi ered-
ményeiről az iskola által hitelesített 
fénymásolatok. Fénymásolatok a 
hitelesített fénymásolatokról, angol 
fordítás róluk, fénymásolat a fordí-
tásokról, ezek is hitelesítve, illetve 
ha jól emlékszem, még egy papír az 
iskolától, amiben leírják, hogy mi-
vel az érettségi még odébb van, azt 
csak később fogom tudni elküldeni. 
Kellett még egy orvosi vizsgálat is, 
egy előre megadott papíron minden-
félét kitölteni – legalább megtudtam 
a vércsoportomat. Ezt a jelentkezési 
határidő előtt két nappal intéztem el, 
másnap felutaztam Pestre, május 31-
én pedig jelentkeztem. Úgy másfél 
héttel később kellett megírni a tesz-
tet.

Folytatás a következő számban.
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Távozniuk kellett a
mozgáskorlátozottaknak volt irodájukból

El kellett hagynia korábbi irodáját 
a megyei mozgáskorlátozott egyesü-
letnek, amit eddig ingyen használhat-
tak. Most drága pénzért bérelnek egy 
épületet, a kevés pénzükből.

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kis-
kun Megyei Egyesületének Kecske-
méten a Mária krt. 1. szám alatt volt 
az irodája. Hosszú éveken keresztül 
ott dolgoztak, ott adtak tanácsot tag-
jaiknak. Néhány napja azonban el kel-
lett költözniük, nem maradhattak ott, 
pedig addig ingyen használhatták az 
épületet, csak a rezsit kellett fizetniük. 
Az egyesület elnöke, Hanó Mihály, 
mondta el, hogy mi történt velük.

-Annak idején a Petőfi Népéhez 
fordult segítségért a Mozgássérült 
Fiatalokért Alapítvány. Azzal a cím-
szóval készült cikk, hogy az alapít-
vány a helyét keresi. Annyira sikerült 
nekik megtalálni a helyüket, hogy 
nekünk kellett távozni, pedig 24 éve 
működünk, és a Mária krt. 1 szám 
alatt vagyunk, azóta is bejegyezve. 
Az egyik kecskeméti csoportunk en-
gedte be az alapítványt az épületbe, 
mint ha az ő tagjaik lennének. Csak 
később derült ki, hogy nem csak a 
csoport tagjai vannak ott, hanem a 
Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány 
is, de elfértünk. Úgy beszéltük meg, 
hogy a rezsi költségek egyharmadát 
ők fizetik. Az elmúlt év januárja óta 
nem fizettek rezsidíjat, ami 222 ezer 
forintot jelent. Arra hivatkoznak, 
hogy náluk télen nem volt olyan ma-
gas hőmérséklet és csak 73 ezer fo-
rintot ismernek el. Nem régen a város 
képviselő-testülete olyan határozatot 
hozott, hogy nekünk menni kell eb-
ből az épületből. Hiába mentem utá-
na egyeztető tárgyalásra, nem jártam 
eredménnyel, pedig a megbeszélésen 
jelen volt a város Vagyon- és Lakás-
gazdálkodási osztályvezetője, ügyin-
tézője, valamint a Mozgássérült Fia-
talokért Alapítvány kuratóriumának 
az elnöke is. A mai napig nem értjük, 
hogy miért nekünk kellett távozni az 
épületből. Nagyon el vagyunk kese-

redve. Az utóbbi években gyarapo-
dott az egyesület létszáma, jelenleg 
1811 regisztrált tagunk van, Álmunk-
ban sem gondoltuk azt, hogy ennyi év 
után nekünk onnan menni kell. 

Az egyesület kénytelen volt helyet 
keresni magának. Találtak is a Bem 
utca 14 szám alatt egy olyan lakást, 
ahol a mozgáskorlátozottak tudnak 
közlekedni, de annak borzasztóan 
magas, százezer forint a havi bérleti 
díja. A tagdíjakból nem tudják sokáig 
finanszírozni, máshonnan pedig nincs 
bevételük. Megpróbálnak pályázato-
kat írni, és onnan pénzt szerezni. Az 
is problémát jelent az egyesületnél, 
hogy ha nem lesz pénz a számlájukon 
és mínuszban lesznek, akkor elvesztik 
a közhasznúságukat, és ez által a létük 
forog kockán. 

Megkérdeztük dr. Mayer Endrét 
Vagyon- és Lakásgazdálkodási osz-
tályvezetőt, hogy miért kellett a me-
gyei egyesületnek távozni a Mária 
krt. 1 szám alatti épületből. Válaszá-
ban az osztályvezető leírta, hogy a 
város közgyűlése május 30-án úgy 
döntött, hogy Mária krt. 1. szám alatti 
ingatlant a Mozgássérült Fiatalokért 
Alapítvány számára szeptember 1-től 
ingyenesen használatba adja. A köz-
gyűlés a döntésnél figyelembe vette, 

hogy az önkormányzat elsősorban 
városi szervezeteket akar támogatni. 
Az önkormányzat több alkalommal 
egyeztető megbeszélést szervezett az 
ingatlan használatával kapcsolatban 
az érintett szervezetek képviselőivel 
az álláspontok közelítése érdekében, 
amely az önkormányzaton kívül álló 
okok miatt nem vezetett eredményre. 

Az üggyel kapcsolatban megke-
restük a Mozgássérült Fiatalokért 
Alapítvány kuratóriumának az el-
nökét is. Amint azt elmondta, volt 
arra lehetőség, hogy egyezkedjenek, 
sőt az önkormányzat korábban tett 
ajánlatát az alapítvány és a kecske-
méti csoport is elfogadta, csak az 
egyesület támasztott feltételeket. Az 
önkormányzati döntést követően ők 
megtették az ajánlatukat a helyiség 
elosztásával kapcsolatban, de azt nem 
fogadta el az egyesület. Véleményük 
szerint több civilszervezet is szívesen 
igénybe venné az épületet, a kecske-
méti csoport részére továbbra is biz-
tosítják a használatot. Arra a kérdésre, 
hogy vannak-e rezsitartozásiak, igen-
nel válaszolt, de mint mondta csak 
azért, mert az összegben nem tudtak 
megegyezni. Az általuk ajánlott pénzt 
bármikor a megyei egyesület részére 
átutalják.
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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

Tiszaalpár a Trió 
Televízióban

Nézze Ön is a Trió Televízió műsorait, hogy ne 
maradjon le semmiről, ami Tiszaalpár életével 
kapcsolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján, 19:30-tól jelent-
kezik Tiszaalpári Tükör című magazinunk.
A képviselő-testületi üléseket mindig az ülések 
hetében szombaton, 12:30-tól tekinthetik meg 
felvételről, az ismétlést pedig a következő szom-
baton, szintén 12:30-tól.
Figyelmébe ajánljuk további műsorainkat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órától
Kontra, kéthetente kedden 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 pénteken 18:30-tól
Hozd a formád! minden hónap első pénteken 
19:30-tól

Tisztelt adózók!

A Tiszaalpári Faluvédő és Szé-
pítő Egyesület köszönetet mond 
mindazoknak, akik támogatták 
szervezetünket 2012-ben. A to-
vábbiakban is szeretnénk folytat-
ni a falu fásítását, virágosítását, 
helytörténeti kiadványok megje-
lentetését.
2013-ban is köszönettel vesszük, 
ha adóbevalláskor személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át egyesüle-
tünknek felajánlják.

Vezetőség

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
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

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Kovács József és Bánfalvi 
Katalin Ibolya, Szabó Antal és Varga Marietta, Magyar 
Attila és Hegedűs Júlia Éva.

Akiket nagyon vártunk: Marsa Detre (anyja neve: 
Horváth Mónika, Szalai János (Malitsek Mónika), Nagy 
Milán Ferenc (Nagy Annamária), Patai Tamás (Szabó 
Klaudia), Szögi János Kevin (Szögi Xénia), Ajtai Roberto 
(Nagy Dzsenifer), Barna Melinda (Góg Annamária).

Akiket elveszítettünk: Demeter János (1937), Czinege 
István (1930), Győző Jánosné Pencz Rozália (1927), 
Szabó Imre (1924), Hajnal Antal András (1923), Góg 
Zoltán Pál (1968), Pusztai Szilveszter (1957).

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 
semmilyen 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!
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* Tiszaalpáron, a kántorparti úton 1 hold föld eladó, melyre 
építeni is lehet. Irányár: 650 ezer Ft. Érd.: 06/30/659-4290. 

* TRD039-es típusú, elektromos háromkerekű kerékpár 
újszerű állapotban eladó. Irányár: 150.000 Ft. Érdeklődni 
lehet a 06-20/246-8796-os telefonszámon.
 
* Eladó 1 db 2000 wattos hőfokszabályzós, gurulós 8 
tagú olajradiátor. Ár: megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06-20/ 390-2918.

* Tiszaalpáron a Bercsényi u. 116 szám alatti ház eladó. 
Irányár: 3 és fél millió forint. Érdeklődni, tel: 06-70/324-
2211, vagy személyesen a Táncsics M. u. 17. szám alatt. 
Napraforgó pellet eladó! Kiváló, magas fehérjetartalmú 
takarmány. Ár: 5500 Ft/q. Szegő László Tiszaalpár, Beth-
len G. u. 8. Tele: 06-30/957-2611. 

* Szántóföldet bérelnék! Szegő László Tiszaalpár Beth-
len G. u. 8. Tel: 06-30/957-2611. 


