
Eltelt egy újabb esztendő. A 2013-
as év is sok változást okozott mindenki 
életében. Tiszaalpáron is történtek vál-
tozások, nem csak jók, de kellemetle-
nek is. Az önkormányzat szempontjá-
ból milyen évet tudhat maga mögött 
a település és milyen terveket szeret-
ne megvalósítani, ezt kérdeztük dr. 
Vancsura István polgármestertől.

Eddig sikerült hitel felvétele nélkül 
megoldani a problémáinkat. A szenny-
vízberuházás az elmúlt év tavaszán 
kezdődött és nagy ütemben folyik. A 

szennyvíztisztító építését december 10-
én kezdték el. Azért ilyen későn, mert 
különböző engedélyek kellettek hozzá. 
Amennyiben enyhe tél lesz, akkor a 
kivitelező talán be tudja hozni a lema-
radást. Az itt élők türelmére van szük-
ség ennél a nagy beruházásunknál. Van 
néhány utca, amit nagyon feltúrtak, és 
ez sok kellemetlenséget okozott az ott 
lakóknak. A szennyvízberuházás befe-
jeztével az utak eredeti állapotát vissza 
kell állítani. Azoknál az utcáknál, ahol 
eddig nem volt szilárd burkolat, ott is 

szeretnénk valamilyen megoldást talál-
ni. Már korábban is jó lett volna ezeknél 
az utcáknál a szilárd burkolatot megva-
lósítani, de csak hátrányos helyzetű 
települések pályázhattak. Tiszaalpár 
pedig nem az, pedig számos paraméter 
szerint oda lehetne bennünket sorol-
ni. A beruházás 2,1 milliárd forintból 
valósul meg. Az önrész csökkentésére 
sikeresen pályáztunk, de tovább is pró-
bálkozunk. Jelenleg 160 millió forint 
az önrészt, ami lakossági befizetésből 
meg is van. (Folytatás a 3. oldalon)

Milyen volt a 2013-as év és mi várható 2014-ben Tiszaalpáron?

XXII. évfolyam I. szám 2014. januar • Ára: 120 Ft

A tartalomból: • A testületi ülésről jelentjük • Diákok karácsonyi előadása a tornateremben • Ingyen osztották az ebé-
det a rászorulóknak • Kulturális évadzáró karácsonyi hangulatban • Lakiteleken és Tiszaalpáron is táncoltak • Ingyen 
osztották a bejglit és a teát • Mozgáskorlátozottak jótékonysági bálja • Óvodások elevenítették fel a Luca-napi szo-
kásokat • Pont Velem iskolai szelektív gyűjtő program • Vérüket adták másoknak • Jól csörömpöltek a Csörömpölők 
• Egy tiszaalprái fiú Japánban • Az év utolsó nyúlvadászatát tartották • Műsoros esttel zárták a 2013-as évet • Fiúk 
között egy lány rúgta a legtöbb gólt • Orvvadászok garázdálkodtak a határban • Százezer forintot nyertek az internetes 
szavazáson



Az önkormányzathoz került 
a konyha

Az elmúlt havi számunkban már 
írtunk arról, hogy az önkormányzat 
szeretné áthelyezni a konyhát más irá-
nyítás alá. A képviselő-testület 2012 
októberében döntött úgy, hogy az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolától 
a konyha üzemeltetését átszervezi 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda irányítása alá. A konyha áthe-
lyezésével nem csak az üzemeltetés, 
de az élelmezési feladatok is átkerül-
tek az óvodához. Addig, míg az isko-
lánál erre külön munkavállalói stá-
tusz volt biztosítva, az óvodánál erre 
a munkára nem volt külön személy, 
a feladatot az óvodatitkár látta el. Az 
óvoda vezetése több alkalommal is 
kérte, hogy az élelmezési feladatokat 
ne a titkár lássa el, mert nem tartozik 
a feladatai közé, és a saját feladatai 
háttérbe szorulnak. Felmerült annak a 
lehetősége, hogy 2014. január 1-től az 
önkormányzathoz kellene áthelyezni, 
külön szakfeladaton. A munka ellátá-
sára egy nyolc órában foglalkoztatott 
munkavállalóra is szükség lenne. Az 
ő feladata lenne többek között fel-
mérni az igényeket diétás ebédek ren-
delésére, ami által szélesíteni lehetne 
a menüpalettát. Ki lehetne dolgozni 
a rendezvényekre az ételszállítást és 
a hétvégi rendezvények ételigénye-
it is meg lehetne valósítani. Ezzel 
jelentős bevételre tehetne szert az 
önkormányzat, melyet az élelmezés 
további javítására fordíthatnának. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a konyhát az óvodától az önkormány-
zathoz helyezi át. A feladat ellátására 
egy fő nyolc órás munkavállalót biz-
tosít 2014. január 1-től.

Bizottságot hoztak létre
A képviselő-testület novem-

beri ülésén fogadta el a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. 
Döntöttek abban is, hogy HEP fóru-
mot fognak létrehozni és működtet-

ni, amely legalább évente egyszer, 
de szükség esetén több alkalommal 
is ülésezik. A csoport faladata lesz 
többek között a mélyszegénységben 
élők, romák, gyermekek, nők, idő-
sek és fogyatékkal élők helyzetének 
a javítása. Ennek megvalósítására 
bizottságot hoztak létre, melynek 
tagjai: dr. Vancsura István polgár-
mester, dr. Puliusné Sárdi Mária, 
Barna Sándor önkormányzati képvi-
selők, Ajtai Elemérné a CNÖ elnöke, 
Hanó Mihály a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének az elnöke, Kiss Mária 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda vezetője, Győri Istvánné az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 
igazgatója, Palásti Viktor a Gondozási 
Központ vezetője és Sándor Ernőné a 
Családsegítő Szolgálat családgondo-
zója. A bizottság tagjai közé azok 
kerültek, akik javaslataikkal, konkrét 
lépések kidolgozásával tudják segíte-
ni a program megvalósulását.

Meghosszabbították a
szerződést

2011. április 1. óta áll szerződé-
ses viszonyban a Trió Média Kft. 
az önkormányzattal. A szerződésük 
2013. december 31-ével lejárt. A kép-
viselő-testület legutóbbi ülésén úgy 
döntött, hogy a szerződést határo-
zott időre, 2014. október 31-ig meg-
hosszabbítja. A korábbiakhoz képest 
annyi változás lesz ebben az évben, 
hogy a televízió havi három órás 
műsort fog adni. 2012. december 
31-ig öt órás, az elmúlt évben négy 
és fél órás műsoridőt kellett adnia a 
kft-nek havonta. A testületi ülések 
továbbra is felvételről mennek, vágás 
nélkül nézhetik meg az érdeklődők. 
A Tiszaalpári Tükör is megmarad, 
havonta egy alkalommal. A hónap 
aktuális eseményeiről a polgármes-
ter fog tájékoztatást adni, maximum 
harminc percben. Ugyancsak maxi-
mum harminc perces összefoglalót 
készítenek a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság elnökével, minden rendes 
bizottsági ülés után. Fél óra idő jut 
majd az egyéb hírekre, beszámolók-
ra, ami a településen történik. Ezért 
a munkáért a Trió Média Kft száz-
ezer forint + ÁFA díjazásban részesül 
havonta.

Műszaki ügyintéző,
pályázatfigyelő egy személyben

A Németh Projekt Iroda Kft-vel 
az elmúlt év végéig volt szerződése 
az önkormányzatnak. A kft. a pályá-
zatok figyelésével, írásával segítette 
az önkormányzatot. A feladatot táv-
munkában végezte Németh Péter nem 
hivatali dolgozóként. Bejelentette, 
hogy a továbbiakban nem kívánja ezt 
a feladatot ellátni. A testület előtt két 
lehetőség állt. Az egyik az lett volna, 
hogy valakivel megbízási szerződést 
köt, bizonyos feladatok ellátására, 
vagy pedig a hivatalban köztisztvise-
lőt alkalmaz. Mivel a polgármesteri 
hivatalban Barton András nyugdíjba 
vonulása óta nem volt műszaki ügy-
intéző, és pályázatfigyelő sem lett 
volna ettől az évtől, a képviselő-
testület úgy döntött, hogy határozat-
lan időre egy köztisztviselőt vesz fel 
nyolc órás munkaidőben. Neki lesz a 
feladata az, hogy a szükséges műsza-
ki feladatokat ellássa és a pályázato-
kat is figyelje. 

Erzsébet utalványt kapnak
a közfoglalkoztatottak

Több más településhez hasonlóan 
Tiszaalpáron is dolgoznak közfoglal-
koztatott munkások. Nekik ad egy-
szeri jutalmat az önkormányzat. Aki 
hat hónapnál rövidebb időt töltött el 
munkával az önkormányzatnál, az 
ezer forint értékű Erzsébet utalványt 
kap, aki hat hónapnál többet töltött 
el a 2013-as évben, az pedig kétezer 
forint jutalomban. Összesen kilenc-
vennégy dolgozó van, aki ezt az utal-
ványt január hónapban felveheti.
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A testületi ülésről jelentjük
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(Folytatás az első oldalról)

Elkezdtük az önkormányzati intéz-
ményeknek felújítását. A Kádár Lajos 
Közösségi Házat szépen rendbe tettük. 
A Gondozási Központnál festettek, 
megoldásra vár még a nyílászárók cse-
réje, amit ebben az évben szeretnénk 
megvalósítani. A konyhánál komplett 
felújítást végeztünk. Mindezeket saját 
erőből, pályázati pénz nélkül valósí-
tottuk meg. Pályáztunk viszont a pol-
gármesteri hivatal, a művelődési ház 
és a gyermekorvosi rendelő nyílás-
zárók cseréjére, födémszigetelésére. 
Bár még nem kaptunk értesítést arról, 
hogy nyertünk, de reménykedünk. 
Amint az már ismert, az iskolát átad-
tuk a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak. Mivel az épület több 
helyen beázott, a vakolat omladozott, 
azt kértük a KLIK-től, hogy oldja 
meg ezt a problémát. Erre azonban 
nem jött pozitív válasz, ezért a kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy az 
önkormányzat megcsináltatja. Mivel 
havonta 2,5 millió forintot fizetünk a 
KLIK-nek, abból a pénzből levontuk. 
Ez működött is egészen decemberig, 
akkor azonban inkasszálták a pénzt a 
számlánkról. A velük kötött szerződé-
sünkben benne van, hogy a tatarozás 
és a felújítás az ő feladatuk. Éppen 
ezért perre fogjuk vinni az ügyet, 
mert évi 25 millió forintot fizetünk a 
KLIK-nek, abból a pénzből meg tud-
nák oldani a felújításokat. Még abba 
is belemennénk, hogy fele-fele arány-
ban vállaljuk az ilyen munkákat, de 
az kicsit furcsa, hogy a pénzt leemelik 
a számlánkról. 

A kulturális rendezvényeink nagy 
érdeklődésre tartanak számot, köz-
megelégedésre zajlanak. Sajnos az 
ünnepi megemlékezéseket viszont 
kevesen látogatják. A közfoglalkoz-
tatottak nagyon sokat segítenek a par-
kok gondozásában, a fák nyesésében. 
Sajnálatos módon most sem sike-
rült szociális tűzifát kapnunk, mert 
ötezer feletti a településünk lélek-

száma. Éppen ezért saját magunknak 
kell megoldani, de ez hosszú távon 
nem megvalósítható. A kivágott fák 
helyett ugyanis újakat kell ültetni, 
amelyek nem egyik napról a másikra 
nőnek meg. Problémaként merül fel 
az is, hogy a külterületeken nem min-
dig ott használják az utakat, ahol ki 
van jelölve. Márpedig csak út mellé 
lehet fákat ültetni. Az önkormányzat 
azoknak biztosít fát, akik nem tudnak 
kimenni, gyűjteni. A többi rászoruló-
nak, akik olyan egészségi állapotban 
vannak, hogy ezt meg tudják oldani, 
megmondjuk, hogy hol lehet fát kiter-
melni, és saját maguknak kell megol-
daniuk. Indultunk a várossá nyilvání-
tási pályázaton, de sajnos most sem 
nyertünk. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy feladjuk. 2015-ben bárki lesz is 
a polgármester meg kell próbálnunk, 
mert ha egyszer már belekezdtünk, 
akkor végéig kell csinálni. Igazából 
anyagi előnyökkel nem jár, de stá-
tusznimbuszt jelent, aminek meg kell 
felelni.

Az idei évre vonatkozóan olyan 
költségvetést kell elfogadni, amely 
figyelembe veszi a szennyvíz beru-
házást, aminek a befejezési határ-
ideje 2014. szeptember. Amennyiben 
minden a terv szerint halad, akkor 
júniusban megindulhat a próbaüzem, 
amiben néhány téli hónapnak is sze-
repelnie kell. Ez viszont azt jelenti, 
hogy 2015. januárig biztosan elhúzó-
dik. A szennyvíz beruházás befejez-
tével helyre kell állítani az utakat. Az 
utcákban ahol szilárdburkolat volt, 
négy méter szélesen kell helyrehozni, 
a közutaknál viszont teljes széles-
ségben. A legutóbbi testületi ülésen 
beterjesztettem egy park és szántóföl-
di programot, amit nagyon vérszegé-
nyen fogadott el a testület. Ennek az 
lenne a célja, hogy a konyhára bizto-
sítsuk az alapanyagot. Területünk van 
hozzá, ahol az alapvető zöldségféléket 
meg lehet majd termelni. Még ebben 
a hónapban meghirdetjük a területet, 
hogy ki szeretne ott tevékenykedni. 

Kíváncsi leszek rá, hogy mennyien 
fognak jelentkezni. Sok település él 
ezzel a lehetőséggel. Véleményem 
szerint pénzt lehet vele megtakaríta-
ni. Mivel a konyhának 80-90 millió 
forint az éves költségvetése, ha az 
elején csak 10-15 százalékkal tudunk 
segíteni az is sokat fog jelenteni.

Néhány szót a hivatal munkájá-
ról is mondanék. Amikor a jegyző 
asszony elment szülési szabadság-
ra, azt követően nem volt zökkenő-
mentes a hivatal működése. Kisebb-
nagyobb problémák után azt látom, 
hogy most beállt. A létszám megfe-
lelő és a munka is rendes ütemben 
folyik. Felmértük azoknak a házak-
nak az állapotát, amelyek nagyon 
rossz állapotban vannak és le kelle-
ne bontani. 23-25 ilyet találtunk, de 
ezeknek az épületeknek a lebontása 
nem egyszerű. A tulajdonosnak nincs 
arra pénze, hogy ezt a munkát elvé-
gezze. Azt viszont nem lehet hagyni, 
hogy összedőljön, és esetleg életve-
szélyt okozzon. Az a tervünk, hogy 
ebben az évben minél több ilyen 
házat lebontsunk. Az óvoda reme-
kül működik, mind szakmailag, mind 
gazdaságilag. A testülettel az a gon-
dom, hogy sok esetben nem fogadják 
el a véleményemet, hogy bizonyos 
dolgokat meg kell oldani. Arra hivat-
koznak, hogy pénzbe kerül. Persze, 
hogy pénzbe kerül, anélkül nem lehet 
megvalósítani semmit. A testületnek 
a legnagyobb gondja a hivatali lét-
számmal van, hogy milyen sokat meg 
lehetne takarítani kevesebb fővel. A 
munkát azonban el kell végezni, ami-
hez ember kell. A köztisztviselők sok 
esetben túlmunkában látják el a fel-
adatukat. 

Szeretném arra kérni a telepü-
lés lakosságát, hogy néhány hónapig 
viseljék még el a szennyvízberuházás-
sal kapcsolatos kellemetlenségeket. 
Sajnálatos módon az utóbbi időben 
kissé szemetessé vált településünk. 
Vigyázzanak a tisztaságra és a kör-
nyezetünkre!

Milyen volt a 2013-as év és mi várható 2014-ben Tiszaalpáron?
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Diákok karácsonyi előadása a tornateremben
Az év utolsó tanítási napján nem 

kellett tanulniuk az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola diákjainak. Először a 
Csörömpölők együttes előadását élvez-
hették, majd kis szünetet követően kará-
csonyi műsort adtak a diákok. 

A tanárokat, a diákokat és a jelenlé-
vő szülőket Győri Istvánné intézmény-
vezető köszöntötte, majd dr. Vancsura 
István polgármester kívánt mindenki-
nek áldott, szeretetteljes karácsonyt. A 
karácsonyi programban két hosszabb 
előadást láthattak a jelenlévők. Először 
a harmadik osztályosok mutattak be bet-
lehemes műsort, majd Andersen: A kis 
gyufaárus lány című darabját adták elő 
a színjátszó kör tagjai. A tanulók nagy 
tapssal fogadták mind a két előadást.

Ingyen osztották az ebédet a rászorulóknak
Négyszáz adag birkagulyást főztek a 

konyhán december 21-én. Az ebédet rá-
szorulóknak osztották ki ingyen. Ilyen 
még nem fordult elő a településen.

Örömet szereztek a helyi vállalkozók 
és magánszemélyek a település lakói 
egy részének. Összefogásuk eredmé-
nyeként rászorulóknak segítettek. A he-
lyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
koordinálásával ingyen ebédet osztot-
tak. Három birkából készült a gulyásle-
ves, az ételhez szükséges hozzávalókat 
vállalkozók ajánlották fel. A település 
konyháján egy háromszáz literes üstben 
főzték a finom ebédet. Ajtai Elemérné, a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke elmondta, hogy minden olyan he-
lyi lakos, aki egyedül él, több gyerme-
ket nevel, idős, beteg, vagy éppen rossz 
anyagi körülmények között él, kapott az 
ingyen ebédből, csak az kellett hozzá, 
hogy jelentkezzen. Akadtak olyanok, 
akik a piaccsarnok fedett részében, ahol 
az osztás történt, fogyasztották el a tar-
talmas levest, de a legtöbben hazavitték 
és otthon ették meg családjuk körében. 
A meleg levesen kívül mindenki kapott 
narancsot és szaloncukrot is, amit szin-
tén vállalkozók ajánlottak fel. Ez volt 
az első ilyen alkalom, amikor a telepü-
lésen ingyen ételt osztottak és minden-
kinek jutott, aki enni akart belőle.

Az ingyen ebéd létrejöttét támo-
gatta: CBA-Pici ABC, Farkas Csaba 

zöldséges, Szabó Tibor Penta-Trans 
Bt, dr. Vancsura István polgármester. 
Külön köszönet a tevékeny közremű-
ködésükért: az önkormányzati konyha 
dolgozóinak, Bozó Imréné piacfelügye-
lőnek,  Bartucz István falugondnoknak 
és munkatársainak, Kecső Ferencnek 
(Tiszatáj Vendéglő), ifj. Papp József 
hentesnek, Bartók Istvánnak (Iparcikk-
bolt), továbbá a segítséget nyújtó ön-
kormányzati dolgozóknak, valamint a 
polgárőrségnek, akik a szervező-előké-
szítő munkában vettek részt.

A konyha dolgozói megfőzték a fel-
ajánlott birkát, Bozó Imréné segített a 

piac berendezésében, feltakarításában, 
Bartucz István emberei segítettek a 
konyhai előkészítésben, a kiosztásban 
(kenyér, narancs, szaloncukor), a pa-
dok és asztalok felállításában, Kecső 
Ferenc, Papp József, Bartók István a 
hús darabolásában közreműködtek. Az 
önkormányzati dolgozók: Török Anna-
mária, Kapus Márta, Kerekes András 
a jegyek elkészítésében és egyéb szer-
vezésben segítettek. Szép gesztus volt 
mindenki részéről, akik így próbáltak 
segíteni azokon, akik esetleg nem úgy 
ünnepelhettek karácsonykor, mint aho-
gyan szerettek volna.



                         2013. január                                                          5. oldal

Kulturális évadzáró karácsonyi hangulatban
A hagyományokhoz híven minden 

év decemberének közepén szokták 
megtartani Tiszaalpáron a kulturális 
évadzárót. Ezzel az ünnepi program-
mal az óvodások, az iskolások és a 
felnőttek az egész évben tanultakat 
mutatják be és szereznek maradandó 
élményeket azoknak, akik megnézik 
műsorukat. A karácsonyfa, amit Kiss 
Imre ajánlott fel, ezúttal is ott díszlett 
a művelődési ház nagytermében. 

Először az Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub táncosai léptek a 
színpadra, majd dr. Vancsura István 
polgármester köszöntötte a jelenlévő-
ket. Az óvodások karácsonyi műsorát 
nagy tapssal jutalmazta a közönség. 
Őket az általános iskola harmadik 
osztályosai követték. A Horti házas-
pár új oldaláról mutatkozott be: Sanyi 
bácsi hegedűn játszott, felesége pedig 
verset mondott.  Szerencsére a teke-
rőlant nem halt ki a településen. Balla 
Tibor tanítványával játszott néhány 

dalt. A Nyugdíjas Baráti Kör tagjai 
megmutatták, hogy country számra 
is tudnak táncolni. A Bársony Mihály 
Népdalkör szinte minden helyi prog-
ramon fellép, és ezúttal is színvona-
las produkciót mutattak be, csak úgy, 
mint az Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény táncosai. A műsor végén 
Vancsura István polgármester kö-
szönte meg a fellépőknek, hogy szó-
rakoztatták a jelenlévőket, majd az 
időseket és a fellépőket süteménnyel 
és üdítővel kínálták meg.

Sz.T.

Lakiteleken és Tiszaalpáron is táncoltak
Évzáró gálát rendezett az Easy-

Dance Oktatási Kulturális és Sport 
Egyesület. Két helyen, Lakiteleken 
és Tiszaalpáron is elbúcsúztatták az 
évet.

Lakiteleken az általános iskola 
tornatermében, Tiszaalpáron a műve-
lődési ház nagytermében mutatták be 
tánctudásukat az egyesület tagjai. A 
tiszaalpári rendezvényen a Nyugdíjas 
Baráti Kör táncosai is a parkettre lép-
tek, akik először egy pomponos tán-
cot adtak elő, majd később pedig egy 
countryt. Az Easy-Dance egyesület-
ben nem csak felnőttek, de gyerekek is 
szerepelnek. Az ő mozgásukon is lát-
szik már, hogy egy ideje rendszeresen 
járnak táncórákra. A felnőttek között 
természetesen ott voltak a lakitelekiek 
és a tiszaalpáriak is, de Kecskemétről 
is rendszeresen járnak a próbákra, és 
persze a bemutatókra.

Ahogyan azt Szabó Imre Tibor az 
egyesület szakmai vezetője elmondta, 
az együttes elsősorban az EasyDance 

széleskörű elterjedését tűzte a 
zászlajára. Ez az egyesület ve-
zetői által levédett és bejegy-
zett mozgásforma elsősorban 
tánc, amelyhez nem szükséges 
partner. Így elsősorban nők 
művelik, a férfiak valamilyen 
oknál fogva más szórakozási 
lehetőséget választanak. Szabó 
Imre Tibor a gála részt vevői 
közül kiemelte a tiszaalpári 
Szemerédi Anettet, aki még 
csak általános iskolás, de már 
Jolly Jokernek számít, mert a 
gyerekek és a felnőttek között 
is táncol, és természetesen ki-
válóan.

A mostani gálán a fellé-
pők conga, disco, bachata, 
chachacha, country, salsa, 
rocky, slowfox, mamba és 
samba táncokat mutattak be. 
Szabó Imre Tibor partnerével 
angol és bécsi keringőt is tán-
colt.
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Két hónapos előkészület után el-
érkezett a várva várt nap, a Szilvesz-
ter. Közel 80-an voltunk az évbú-
csúztatón, mi mozgáskorlátozottak 
és a támogatók.

Nagyon sok energia, önkéntes 
munka és önzetlen felajánlás szüksé-
ges ahhoz, hogy létrejöjjön egy ilyen 
rendezvény, de úgy gondoltuk, hogy 
ez a kis közösség, amely egész évben 
dolgozott, megérdemli a felhőtlen 
szórakozást. A rendezvény a szépen 
feldíszített kultúrházban zajlott este 
7 órától, vendégvárással. Nyolc órá-
ra megtelt a terem sok ünneplő ruhás, 
csillogó szemű emberrel. A megnyitót 
Hanó Mihály, a Mozgáskorlátozottak 
Bács-Kiskun Megyei elnöke kezdte, 
majd dr. Vancsura István polgármes-
ter köszöntötte az egybegyűlteket. 
Ez után elfogyasztottuk a finom vad-
disznó pörköltet, amit Hanó Mihály, 
Pásztor Balázs és Kerepesi András 
készített el, és kitűnt, hogy már nem 
először főznek. A házi vegyes vá-

gott savanyúsággal, a sok finom házi 
süteménnyel és előtte az ilyenkor 
elmaradhatatlan helyi főzdés pálin-
kával mindenki meg volt elégedve. 
A jó hangulatot a tiszakürti zenész, 
Tompa Imre fokozta talpalávalókkal. 
A hangulat színvonalát emelte ének-
produkciójával, profi előadásával: 
Faragó Anett, Hanó Tünde, Novák 
Dóra és Hanó Zsóka. Hamar elérke-
zett az éjfél, és a Himnusz elhangzá-
sa után virslit szolgáltunk fel, majd 
táncoltunk hajnalig.

Akik ebben a nehéz helyzet-
ben is támogattak bennünket: dr. 
Vancsura István, Czinege Manufak-
túra, MATIC Kft, Detti virágbolt, 
Bársony Mária virágbolt, Kínai 
ruhásbolt, Molnár Zoltánné CBA, 
Szabó Lajosné Tüzép, Bartók István 
Iparcikk, Magony Gáspár vállalko-
zó, Víglásiné Tóth Andrea háztartási 
és festékbolt, Hódi Krisztina zöld-
ségbolt, Farkas Csaba zöldségbolt, 
Benkóné Barcsa Nóra fodrászat, Ma-

gyar Pékség Lakitelek, Novák Zoltán 
Nemzeti dohánybolt és lottózó, Ko-
vács Józsefné, Almási Mária, Hanó 
Mihály és családja.

Mindenkinek köszönet a felaján-
lásáért, és sikeres vállalkozást, jó 
egészséget kívánunk munkájukhoz!

Külön köszönet a csoport tagjai-
nak, kiket helyszűke miatt név sze-
rint nem említünk meg, pedig meg-
érdemelnék. Nekik személyesen a 
következő csoport-összejövetelen 
köszönjük meg munkájukat, amit 
2014. februárra tervezünk.

Köszönjük a résztvevőknek és 
mindenkinek, aki közvetlen és köz-
vetve részt vett ezen ünnepi rendez-
vényen! 

Valamennyi kedves olvasónak és 
minden tiszaalpári lakosnak nagyon 
boldog új esztendőt, erőt, egészséget 
kíván a Mozgáskorlátozottak Cso-
portjának valamennyi tagja nevében: 
Sándor Mihályné csoporttitkár és 
Tantucz Tiborné helyettes titkár

Mozgáskorlátozottak jótékonysági bálja

Ingyenes bejgli és teafogyasz-
tással egybekötött karácsonyi vásárt 
tartottak a termelői piaccsarnokban. 
A vásáron adományokat is gyűjtöttek 
a rászorulóknak.

Adventi koszorúk, karácsonyfa-
díszek nagy választéka várta azokat, 
akik kilátogattak karácsony előtt a 
piaccsarnokba. Horgolt, grillázsból 
és gyöngyből készült díszek is vár-
tak arra, hogy gazdára találjanak. A 
helyi termelők házi készítésű finom-
ságokat kínáltak az érdeklődőknek, 
de lehetett kapni vesszőkosarakat és 
gobelin képeket is. Az Árpád Népe 
Tiszaalpári Egyesülete ruhákat, ci-
pőket árult jelképes száz forintért. 
Főtt debrecenit és forralt bort is kí-
náltak kedvezményes áron. A Római 
Szent Franciska Karitász forró teával 
kedveskedett mindenkinek, és ado-
mányokat is gyűjtött. Mákos és diós 
bejglit is ingyen lehetett fogyasz-
tani, amit a helyi konyhán sütöttek. 

Akadtak olyanok, akik pénzzel járul-
tak hozzá ahhoz, hogy a szegényeb-
beknek is jó legyen a karácsonyuk. 
Az egyesület és a karitász ugyanis 
az összegyűjtött adományokat még 
karácsony előtt szétosztotta a rászo-

rulóknak. Tiszaalpáron is, több más 
településhez hasonlóan, több olyan 
család van, aki nem tudta, hogy mi 
kerül majd a karácsonyfa alá. Ezért 
is jó volt ez az akció, mert segíteni 
tudtak a rászorulóknak.

Ingyen osztották a bejglit és a teát
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Óvodások elevenítették fel a Luca-napi szokásokat
Luca-napi szokásokat elevení-

tettek fel a Tündérrózsa óvodában 
december 13-án a Tengelice csoport 
tagjai. 

A karácsony előtti lucázáshoz 
hozzátartozott a regölés, amit ré-
gen kotyolásnak hívtak. Nem volt 
ez más, mint köszöntések, jókí-
vánságok kívánása, rokonoknak, jó 
barátoknak, szomszédoknak. Ezen 
a napon a legények házról házra 
jártak. A lányoknak, asszonyoknak 
nem volt más dolguk, csak az, hogy 
várják őket. Nem lehetett takarítani, 
sütni, főzni, csak a kotyolókat várni. 
A kotyolás mindig tréfás hangulat-
ban zajlott. Az óvodások ezt idézték 
fel és mutatták be szüleik előtt. Régi 
rigmusokat és köszöntéseket mond-
tak és a hagyományokhoz megfelelő 
ruhát viseltek. A hagyomány szerint 
lucázni azonban csak ott lehetett, 
ahova beengedték a férfiakat. Akik 
beengedték őket, azok jó kívánságo-

kat kapták, de akik nem, azok meg-
kapták a magukét. Magyarországon 
Luca-napon a család minden tagjá-
nak sütöttek egy Luca pogácsát. Az 
egyikbe egy pénzdarabot rejtettek 
el. Azt tartották, hogy aki ráharap, 

az szerencsés lesz. Ehhez a naphoz 
kötődött a legismertebb hagyomány, 
a Lucaszék készítése is. Ezen a na-
pon kezdték el faragni úgy, hogy 
minden nap csak egyetlen művele-
tet szabadott rajta elvégezni, de ka-
rácsony szentestére készen kellett 
lennie. Az éjféli misére magukkal 
vitték, és ha ráálltak, meglátták a 
boszorkányokat.

A lányok ezen a napon 12 gom-
bócot főztek. Mindegyikbe egy fér-
fi nevét rejtették. Amelyik gombóc 
legelőször a víz felszínére jött, meg-
mondta, ki lesz a férjük. Luca-nap-
kor vetettek Luca búzát. A búzasze-
mek gyorsan csíráztak, azt tartották, 
ha karácsonyra kizöldül, jó termés 
várható. A Tengelice csoport tagjai 
műsorukkal nem csak a népi szokást 
elevenítették fel, de kellemes kikap-
csolódást is nyújtottak szüleiknek 
hozzátartozóiknak.

Január 5-én vasárnap vízszentelést végeztünk Alpáron a 9 
órás, Újfalun       pedig a 11órás szentmisén.
Minél előbb jelentkezzenek a plébániákon azok a jegye-
sek, akik ebben az esztendőben szeretnének egyházi 
házasságot kötni.
Változnak a sírhelyek megváltásának költségei: 1 sze-
mélyes sírhely ára 500 Ft/év, így 25 évre 12.500 Ft lesz. 
Eddig 400 Ft/év volt, azaz 10.000 Ft 25 évre.

Részletek a 2013. év hitéleti adataiból:

   Alpár  Újfalu     Zárda

Keresztelés  13  10         1
Bérmálkozott  -  -         7
Elsőáldozás  6  2         -
Házasságkötés  3  -         1

Egyházi sorok
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PontVelem iskolai szelektív gyűjtő program
Iskolánkban idén is folytatódik a 

PontVelem országos környezetvédel-
mi program, amelynek keretében a 
tanulók környezettudatos magatartása 
fejlődik.  Patkós Anna 5.a  osztályos 
tanuló és Takács Alexandra  7.b osz-
tályos tanuló örömmel vehette át a 
gyűjtőmunkájáért járó jutalmat.

A programban a gyerekek a visz-
szagyűjtött használt elemekért, akku-
mulátorokért, használt mobiltelefono-
kért - az iskolák területén gyerekek 
által gyűjthető - szelektív hulladéko-
kért a Pontvelem.hu oldalon pontokat 
kapnak, melyeket az oldalon található 
ajándékokra válthatnak be.

A gyerekek a gyűjtést egyénen-
ként és általuk létrehozott csoportok-

ban is végezhetik, 
de megtehetik ezt 
osztályok, nagyobb 
iskolai közösségek 
is.

A pontvelem.
hu-n fontosnak 
tartják, hogy a 
gyerekek folya-
matosan pozitív és 
fejlesztő visszajel-
zéseket, üzeneteket 
kapjanak a környe-
zet megóvásával és 
a tudatos fogyasz-
tással kapcsolatos 
témákban.

Vérüket adták másoknak
Minden év elején véradást szer-

veznek Tiszaalpáron. Ezúttal már az 
első munkanapon, január 2-án jelent-
kezhettek azok, akik másokon akar-
nak segíteni. Az orvosi vizsgálat után 
a harminchárom jelentkező közül 
harmincegyen adhattak vért, egyen-
ként 4,5 decilitert. Ez nem sokkal, de 
valamivel kevesebb, mint amennyi 
ilyenkor éve elején szokott lenni. Va-
lamennyi véradó kapott ásványvizet, 
nápolyit és ötszáz forintos vásárlási 
utalványt. Mindenkinek megköszön-
ték az önzetlen segítségét.

Szépirodalom:

Jenna Black: Káprázat (Vörös pöty-
työs)
Jus Accardo: Touch : Érintés (Vörös 
pöttyös)
Jo Nesbo: Police
Lackfi János: Milyenek még a magya-
rok?
Wass Albert: Nagy novelláskönyv
Steve Barry: A Jefferson-kód
Vida Gabriella: A tudás könyvei 1-4.

Ismeretterjesztő irodalom:
Bruno Hespeler: A vadászat kézi-
könyve
De La Bedoyere: Kutyák
Rupert Matthews: Őslények
Steve Parker: Dinoszauruszok
Mezei Elmira: paleolit finomságok
James Mackay: Bélyegek és bélyeg-
gyűjtés
Guinnes World Records 2014
Franke Kiedaisch: Kötött sapkák az 
egész családnak

Hangoskönyvek:
Rejtő Jenő: Csontbrigád
Weöres Sándor: Égi csikón léptet a 
nyár
Karinthy Frigyes: Hölgyeim és ura-
im!
Emil Kästner: Emil és a detektívek
Raymond Chandler: Asszony a tóban

A hangoskönyvek letéti díj ellenében 
kölcsönözhetőek, melynek összege 
500.- Ft/db.

A könyvtár új könyveiből
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Jól csörömpöltek a Csörömpölők

Két helyen is fellépett a kecs-
keméti Csörömpölők együttes 
Tiszaalpáron, még a téli szünet meg-
kezdése előtt. Először az általános 
iskolában, majd pedig az óvodában 
adtak nagy sikerű előadást.

Az általános iskola tornatermé-
ben sokan voltak kíváncsiak arra, 
hogyan is Csörömpölnek a Csöröm-
pölők. Ezt követően pedig az óvoda 
tornaszobájában folytatták a csöröm-
pölést.  Ott nem csak a gyerekek, de 

néhány szülő is kíváncsi volt arra, 
hogy milyen műsort fognak bemu-
tatni. Sem a gyerekek, sem pedig a 
szülők nem csalódtak. Igazi vidám 
hangulatot teremtett az öt zenész, és 
még a gyerekeket is bevonták egy-
egy műsorszámba. Az óvodások 
természetesen nagy örömmel vettek 
részt a játékban. Sokan felállva, ug-
rálva jelezték azt, hogy mennyire tet-
szik nekik a műsor.

A Csörömpölők együttes 2006 

decemberében alakult. Az elmúlt 
időszak alatt több változás is tör-
tént a zenekarban. A jelenlegi tagok: 
Sándor Erika hegedű, Herédi Katalin 
cselló, Szemlér Ákos dob, Lőrincz 
András furulya, klarinét és Nád-
udvari Róbert gitár. Természetesen 
mindenki énekel is a csapatban. Az 
együttes baráti társaságként alakult 
a Kecskeméti Tanítóképző Főisko-
lán, és ez a barátság tartja össze őket 
a mai napig. A népzenei elemektől 
a rock’n roll-ig rengeteg stíluselem 
megtalálható a zenekar repertoárjá-
ban. Ezek teszik színessé a koncert-
jeiket. Az ötleteiket az életből, a hét-
köznapokból, a természetből merítik. 
A tiszaalpári koncerteken zenéjükkel, 
előadásukkal nem csak a gyerekeket, 
de a felnőtteket is elkápráztatták. 
Azzal, hogy bevonták őket is a pro-
dukciójukba és vidámságot, jókedvet 
varázsoltak mindenki arcára, ami ka-
rácsony előtt nagyon örömteli dolog 
volt.

Szentirmay



10. oldal                                                       2013. január 

Egy tiszaalpári fiú Japánban

Az év utolsó nyúlvadászatát tartották
Az év utolsó nyúlvadászat december 

21-én tartotta a helyi vadásztársaság. Az 
elejtett vadból jutott mindenkinek.

Huszonkilenc helyi vadász, öt hajtó 
és hat kutya vett részt a 2013-as év utol-
só nyúlvadászatán. A törvény értelmé-
ben ugyanis csak december 31-ig lehet 
nyulakra vadászni, januárban már nem. 
A puskás emberek a vadászháznál 
gyülekeztek, ahol először minden-
kit regisztráltak. Nem csak a va-
dászokat, de a hajtókat is. Viglási 
Gábor vadászmester ismertette a 
jelenlévőkkel, hogy ezúttal nyúlra 
és fácánkakasra lehet lőni, majd 
elmondta, hogy merre lesz az első 
hajtás. Kis traktoros utazás után, 
mindenki leszállt a pótkocsiról, 
csak a leállók maradtak fent. A 
széleken elindultak a vadászok a 
hajtókkal együtt, hogy eredményt 
érjenek el. Durrogtak a puskák, de 
nem minden esetben jártak sikerrel a 
vadászok. Akadt jó néhány tapsifüles, 
aki ezúttal megmenekült. Később már 
a nyulak bánták, hogy azon a területen 

maradtak. A kör befejezésével már le-
hetett tudni azt, hogy mennyi nyúl és 
fácán esett. A hajtás végén kis pihenő 
következett, ahol mindenki elfogyaszt-
hatta tízóraiját, de a vadásztársaság is 
gondoskodott meleg tepertős pogácsá-
ról és forró teáról. Bár nem volt hideg, 
sütött a nap, azért jól esett mindenki-

nek a meleg ital. A második hajtás ta-
lán még jobban sikerült, mint az első. 
Ekkor egy erdős területet is meghaj-
tottak. Szóltak a fegyverek és bizony 

a hajtóknak is volt dolguk, ugyanis ők 
cipelték a közelükben lévő vadászok ál-
tal elejtett állatokat. Persze ahogyan ez 
egy vadászaton lenni szokott, nem min-
denki egyforma teljesítményt nyújtott. 
Akadtak olyanok, akik több nyulat is el 
tudtak ejteni, míg másoknak ez kevésbé 
sikerült. Az elejtés mértéke nemcsak a 

lövés tudásától függ, hanem attól 
is, hogy a vadász milyen területen 
megy. Fut-e arrafelé nyúl, vagy 
éppen kihagyja, és más irányba 
menekül. A harmadik, egyben az 
utolsó hajtásban már csak fácánra 
lehetett lőni, mert néhány kakas 
még hiányzott ahhoz, hogy megle-
gyen a kompetencia.

Végül is sikeres volt a 2013-as 
év utolsó nyúlvadászata, mindenki 
vihetett haza nyulat és fácánt is. 
Akadtak olyanok, akik ott helyben 
meg is nyúzták az állatokat, míg 

mások ezt inkább otthonra hagyták. A 
teríték szétosztása után az egyesület 
pacal ebédre hívta meg a vadászatban 
részt vevőket.

Innentől kell következőleg
...és akkor kaptunk még egy csomó 
papírt

Odakint megvártam a kelet-euró-
pai kontingens többi részét (össze-
sen 5-en voltunk), majd elfuvaroztak 
minket a kollégiumba. Itt aláírtunk 
egy papírt, kaptunk néhány tájékoz-
tató szöveget, majd mehettünk a szo-
bánkba. Másnap várt ránk egy hosszú 
tájékoztató, ahol kitöltöttünk egy cso-
mó papírt, kaptunk két csomó papírt, 
mindenféle hasznos információval, 
befizettük a biztosítást, meg kaptunk 
még egy csomó papírt. Következő 
tennivalónk csoportokra volt bontva, 
egy segítőkész helyi diák vezényleté-
vel ellátogatni a városi irodába, ahol 
rányomták a lakhelyünket a residency 
card-unkra; ezután pedig átballagtunk 
a postára, bankkártyát készíttetni. 
Természetesen mindkét helyen ki-
töltve egy csomó papírt, amik mellé 
még egy csomó, tájékoztató papírt 
kaptunk. Tudom, otthon is így van, de 

mivel itt egyszerre intéztünk minden 
hivatalos dolgot, illetve sok, az itteni 
élethez szükséges tájékoztatót kap-
tunk, gyorsabban teltek a fiókok, mint 
amihez hozzászoktam.

A kasszán innen
Végre megérkeztem Japánba, és 

el is intéztem minden papírmunkát, 
úgy hogy belekezdek a tapasztalata-
im részletezésébe, a teljesség igénye 
nélkül. Első tapasztalatom a közeli 
szupermarkettel kapcsolatos. Amin 
meglepődtem, hogy az áruk nem vol-
tak „elkerítve”. Otthon ugye általában 
az épületen belül is van egy bejárat, 
kijönni pedig csak a kasszák mellett 
lehet. Itt viszont a kasszán innen is 
voltak áruk, a bejárattól pár lépésre 
már ott vannak a zöldségek. Első gon-
dolatom az volt, hogy ha valakinek 
olyan kedve lenne, simán megfog-
hatna néhány dolgot és kisétálhatna. 
Nyilván vannak kamerák, így nem 
maradna büntetlenül, de azért mégis.

Az automaták hazája
Említettem, hogy itt kiskorúnak 

számítok. Japánban ugyanis 20 éves 
kortól mérik a felnőttet, én pedig alig 
három héttel érkezésem után töltöt-
tem a 19-et. Ennek ellenére, alkoholt 
bárhonnan, bármikor tudok venni, a 
legnagyobb ellenállás, amivel eddig 
találkoztam, az egy képernyő volt, 
ami megkérdezte, hogy tényleg elmúl-
tam-e 20. Természetesen az igenen kí-
vül más opció nem volt. Ez összesen 
kétszer fordult elő, egyik alkalommal 
a pénztáros szólt, hogy nyomjak egy 
igent, a másik alkalommal maga a 
pénztáros, minden szó nélkül meg-
nyomta helyettem. Nyilván sokat se-
gít, hogy a szakállas nyugati fehér em-
ber külsőm az ő szemükben több évet 
dob rám, mint otthon. Bár hallottam 
olyat is, hogy egy 20-nál mindenkép-
pen többnek kinéző külfölditől kértek 
személyit, amikor egy üveg vodkát 
akart venni valamikor éjjel.

Rácz Gergő
Folytatjuk.
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Műsoros esttel zárták a 2013-as évet
Évzáró estet tartott a tiszaalpári 

Nyugdíjas Baráti Kör december 28-án. 
Kiss Imre elnök köszöntötte a jelenlé-
vőket, többek között Huszár Károlynét, 
aki pontosan azon a napon ünnepelte 
90. születésnapját (az elnök előtte való 
nap volt 71 éves), és virágcsokrot adott 
át neki. 

Kiss Imre beszámolt arról, hogy 
ebben az évben különböző rendezvé-
nyeken és kirándulásokon vettek részt. 
Februárban farsangi rendezvényt tartot-
tak. Még ugyanabban hónapban kártya 
versenyen vettek részt Városföldön, 
ahol Salánki Imre első helyezést ért el, 
csapatban pedig másodikak lettek. Áp-
rilisban egynapos kirándulásra utaztak 
a Tisza-tóhoz. A helyi gobelin kiállítá-
son a klubot Buzder Jánosné és Fekete 
Ferencné képviselte az általuk készített 
képekkel. Június hónapban az első fél-
éves névnaposokat ünnepelték, míg jú-
liusban Kerekegyházán egy bioüzemet 
látogattak meg. Augusztusban Bugacon 
ki mit tud vetélkedőn vettek részt, ahol 
a klub női tagjai először mutatkoztak be 
táncukkal. Szeptemberben Holt-Tisza 
parti halsütő versenyt rendeztek, ahol 
hetvennégyen voltak ott a klub tagjai 
közül. A jó hangulattól és a zenétől 
csak úgy visszhangzott a part. Azokat 
a tagokat, akik nem tudtak lemenni, 

Dobos István lovas kocsival szállította 
a helyszínre. Októberben az idősek vi-
lágnapján, Pálmonostorán vettek részt 
egy rendezvényen. Még ugyanebben a 
hónapban a klub keretein belül is meg-
tartották az idősek napját, és a második 
féléves névnaposokat is köszöntötték. 
December elején megyei karácsonyfa 
ünnepségre utaztak Kiskunfélegyházá-
ra. December 28-án műsoros esttel zár-
ták a 2013-as évet.

Kiss Imre minden klubtársának 
megköszönte egész éves munkáját. Kü-
lön kiemelte az önkormányzat segítsé-

gét, mert anélkül nem nagyon tudták 
volna a programjaikat megvalósítani. 
A tagok közül kiemelkedően dolgozók 
ajándékban részesültek. A műsorban 
először a klub női tagjai country táncot 
mutattak be, majd a lakiteleki Kösöntyű 
néptáncegyüttes Tormási Elek és bará-
tainak zenéjére táncolva szórakoztatta 
a jelenlévőket, A műsor után minden-
kit vendégül láttak töltött csirkecomb 
vacsorára, amit a Laki-Konyha Kft. 
munkatársai készítettek. Az est további 
részében a helyi Baranyi zenekar szol-
gáltatta a zenét.
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Fiúk között egy lány rúgta a legtöbb gólt
Öt csapat részvételével labdarúgó 

tornát rendeztek az U-13-as korosztály 
részére a tiszaalpári általános iskola tor-
natermében. A fiatalok jó mérkőzéseket 
vívtak egymással és néhány já-
tékos már most megmutatta te-
hetségét. 

Tiszaalpárt két csapat is 
képviselte, rajtuk kívül a Kis-
kunfélegyházi HTK, valamint 
Jászszentlászló és Kunszállás 
fiataljai vettek részt a tornán. 
Kecskeméti és hetényegyházi 
fiatalokat is hívtak, de ők nem 
tudtak eljönni. Izgalmas talál-
kozókon, csak az utolsó mér-
kőzésen dőlt el a végeredmény. 
Haticza Imre aki a versenyt 
szervezte és sokat tett azért, 
hogy a torna megvalósuljon, 
elmondta, hogy a tiszaalpári já-
tékosok között több tehetséges 
labdarúgó is van. És nemcsak 
fiúk, hanem egy lány is, Novák Gabri-
ella, aki ezúttal is megmutatta, hogy ért 
a gólgyártáshoz. A tiszaalpári A csapat-
ban játszó játékos az utolsó mérkőzés 
megkezdése előtt még ugyanannyi gólt 
termelt, mint a KHTH egyik játékosa. 

Haticza Imre ekkor azt kérte a tanítvá-
nyaitól, hogy amennyiben lehet, akkor 
Novák Gabriellára játsszanak, hogy meg 
tudja szerezni a gólkirályi címet. A takti-

ka jól bevált, mert Gabi tényleg ontotta a 
gólokat. Ellenfele nem tudott annyiszor 
a kapuba találni, mint ő, így Gabi lett a 
gólkirály.

Eredmények: Tiszaalpár A - KHTK 
1-5, Jászszentlászló - Kunszállás 2-

0, Tiszaalpár A - Tiszaalpár B 4-1, 
KHTK - Kunszállás 2-0, Tiszaalpár 
A - Jászszentlászló 1-1, Kunszállás - 
Tiszaalpár B 9-2, Tiszaalpár A - KHTK 

3-4, Tiszaalpár B - Jászszentlászló 
0-4, Tiszaalpár A - Kunszállás 5-
1, Jászszentlászló - KHTK 5-1. 

Az első helyet Jászszentlászló 
szerezte meg, második helyen 
végzett a KHTK, harmadik lett 
Tiszaalpár A, negyedik, Kun-
szállás, ötödik pedig Tiszaalpár 
B csapata. A gólkirályi címet 
az egyetlen lány, a Tiszaalpár A 
csapatában játszó Novák Gab-
riella szerezte meg, aki tíz gólt 
rúgott. Legjobb kapusnak járó 
díjat: Barna Pap Adrián (KHTK) 
kapta, a legjobb játékos pedig 
Barcsik Máté (Jászszentlászló) 
lett. A tiszaalpári A csapat játé-
kosai: Novák Gabriella, Szikora 
Szilveszter, Haticza Máté, Kasza 

Dávid, Dorsch György, Birkás Levente, 
Czingel Ferenc, Novák Zoltán, Szabó 
Krisztián. A tiszaalpári B csapat játéko-
sai: Kovács István, Baranyi János, Kása 
Norbert, Győri Balázs, Forgó Péter, Pé-
ter Viktor.

Orvvadászok garázdálkodtak a határban
Orvvadászok nyomaira bukkantak 

a település határában. Öt őz és öt nyúl 
bőrét találták meg. A vadásztársaság az 
esetet jelentette a rendőrségnek.

Társas vadászatot tartott január 4-
én az Alpári Tisza Vadász Társaság. Az 
egyik hajtás alkalmával vették észre, 
hogy egy volt csatornában őz- és nyúl-
bőröket hagytak ott ismeretlen tettesek. 
Megnézték a lenyúzott állatok bőrét, és 
megállapították, hogy öt őz és öt nyúl 
esett a rabsicok áldozatául. Simon Ró-
bert hivatásos vadász elmondta, hogy 
egy hétnél nem régebben ölhették meg 
az állatokat. Az őzeket golyós, a nyu-
lakat sörétes puskával ejtették el. Az 
egyik állat valószínűleg őzbak lehetett, 
mert annak a fejét is levágták. Az álla-
tok belső részei, valamint a lábaik nem 
voltak a helyszínen. A lenyúzott bőrök 
megvizsgálása után arra lehet következ-
tetni, hogy mind a tíz vadat egy napon 
ejthették el, nem pedig több egymást 

követő napon. Az is valószínű, hogy 
nem egy ember követte el az egészet. 
Az elmúlt időszakban ilyen nagyarányú 
orvvadászatot nem tapasztaltak a társa-
ság területén. A feljelentést megtették a 
rendőrség felé. Simon Róbert elmondta 

még, hogy nem régóta már átvizsgál-
hatják az autókat is, ha gyanús alakokat 
látnak a társaságuk területén. Erre eddig 
nem volt lehetőségük. A vadásztársaság 
kétszázezer forintot ajánlott fel a nyom-
ravezetőnek.
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Százezer forintot nyertek az internetes szavazáson
A Fókusz Takarékszövetkezet az 

elmúlt év decemberében pályázatot 
hirdetet, melyben a bankoz tartozó te-
lepülések óvodái feltölthették saját fel-
díszített karácsonyfájukat az internetre. 
Ezt lehet lájkolni, és aki a legtöbb sza-
vazatot kapja, az százezer forintot nyer. 

Mindössze négy napjuk volt az óvo-
dáknak ahhoz, hogy sikert érjenek el. 
A Tündérrózsa óvodában és az odajáró 
gyerekek szüleinél beindult az interne-
tes láncreakció. Mindenki azt szerette 
volna elérni, hogy nyerjen az óvoda. 
Megmozgattak minden ismerőst, hogy 
a feltöltött képet lájkolja, mert a száz-
ezer forintos nyeremény megszerzése 
inspirálta őket. Azt azért még hozzá kell 
tenni, hogy a nyerő óvoda a százezer 
forinton felül egy ötvenezer forintos 
támogatással segíthetett egy rászoruló 
családot, ami szintén a Fókusz Takarék-
szövetkezet felajánlása volt. Az óvodák 
december 16-án tölthették fel a képeket 
és december 20-án reggel nyolc órá-
ig lehetett szavazni rá. A Tündérrózsa 

óvoda munkatársai jól dolgoztak, meg-
mozgattak mindenkit, akit csak lehetett, 
gyűjtötték a szavazatokat. Szervező 
munkájukat siker kísérte, mert ők érték 
el a legtöbb szavazatot. 

A településen nem olyan régen a 
Hamerli család háza kiégett. Az óvoda 
úgy gondolta, hogy ha már nyertek, és 
lehetőségük van arra, hogy ők döntsék 
el azt, hogy kié legyen az ötvenezer fo-

rint, akkor ezt a családot jelölik meg. 
Az intézmény a százezer forintos nye-
reményt, valamint a Hamerli család az 
ötvenezer forintos támogatást az óvoda 
karácsonyi ünnepségén vehették át. Az 
óvoda, ahogyan azt Kiss Mária intéz-
ményvezető elmondta, a százezer forin-
tot játékokra fogja költeni, mivel abból 
van a legkevesebb és az használódik el 
legjobban.
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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!
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

Tájékoztató a Gondozási
Központban nyújtott

szolgáltatásról
Az intézmény a következő alapszolgáltatást 
is nyújtja elsősorban azoknak az idős szemé-
lyeknek, akik otthonukban önmagukat teljes 
mértékben nem képesek ellátni, és nincs, 
aki róluk gondoskodjon. Ennek az ellátásnak 
a neve házi segítségnyújtás.
A házi segítségnyújtás keretében az intéz-
mény szakgondozója segítséget nyújt az 
önálló életvitel fenntartásában. Így alapvető 
ápolási, gondozási feladatokat végez, közre-
működik a személyi és a lakókörnyezeti hi-
giénés körülmények megtartásában, segít az 
ügyintézésben (bevásárlás, gyógyszerfelíra-
tás és -ki-váltás, hivatalos ügyek intézése).
A szolgáltatással kapcsolatban bővebb fel-
világosítás kérhető a Gondozási Központ, 
Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 71. szám alatt, vagy 
telefonon a 76/424–055 számon.

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

Eredményekben gazdag, boldog új évet 
kívánok minden kedves jelenlegi és 

leendő ügyfelemnek.

Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971
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Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
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: Papp Krisztián Zsolt 
és Bársony Brigitta, Juhász Ernő János és Dömötör 
Mária.

Akiket nagyon vártunk: Csuka Dávid (anyja neve: 
Dancsó Éva), Rutai Lina Elena (Juhász Zsuzsanna), 
Rácz Alexandra (Bagi Renáta).

Akiket elveszítettünk: Árpád Zoltánné Fülöp 
Gizella Mária Borbála (1922), Gyapjas József 
(1932).

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.
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* Tiszaalpáron Virág Antalt 50. szülinapja és név-
napja alkalmából köszönti nővére és Jóska. 
Katit, Rékát, Robit születésnapjuk alkalmából szeretettel 
köszönti, és minden jót kíván sógornője, Marika, Jóska és 
Fekete Marika.

* Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. sz. alatti ház eladó. Irányár: 
3 millió Ft. Ugyanott bútorok is eladók. Érd.: Táncsics u. 
17. vagy 06/70/324-2211.

* Családi ház eladó, Tiszaalpár Arany J. u 4. Szám. Ér-
deklődi 76/424-019.

* Eltartási szerződést kötnék, ill. házi gondozást vállalok 
Tiszaalpáron13 éves szakmai tapasztalattal. Érdeklődni: 
06/20/271-18062.

* Babakocsi hordozóval 6000 Ft-ért, kiságy 2000 Ft-ért 
eladó. Érdeklődni: 06/30/4866-912.

* Eladó egy 2000 Wattos fokozatkapcsolós, gurulós 8 
tagú olajradiátor. Ár: Megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06-20/390-2918

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!


