
Bár lakodalom nem volt, mégis 
mindenki úgy érezhette magát, 
mintha ott lett volna. A vendégek 
szórakozásáról nem kevesebb, mint 
öt zenekar és tizennégy vőfély gon-
doskodott. Ez volt a III. Tiszaalpári 
Lakodalmas Zenekarok és Vőfélyek 
Találkozója.

Nem csak Tiszaalpárról, a környező 
településekről, de még messzebbről is 
érkeztek vendégek a február 8-án az 
általános iskola tornatermében meg-
tartott találkozóra. Aki ott volt, az 
tapasztalhatta, hogy nemcsak a közép- 
és idősebb korosztályt érdekli a hagyo-

mányos lakodalmas zene és a vőfélyek 
rigmusai, hanem a fiatalokat is. Ez is 
azt bizonyítja, hogy a hagyományokat 
ápolni kell és tovább kell adni a fiata-
loknak. Az öt zenekar egyenruhába 
öltözve játszott, míg a vőfélyek 
között akadtak olyanok, akik öltöny-
ben voltak, míg mások népviseletbe 
öltöztek. Szinte mindannyiuk kezében 
ott volt a bot, amire szalagok voltak 
rákötve. Ez pedig nem mást jelentett, 
mint azt, hogy a vőfély hány lako-
dalmat vezényelt már le. Néhányuk 
botján már nagyon sok színes szalag 
ékeskedett. A találkozón egy nem várt 

esemény is történt. Egy lány kezét a 
helyszínen kérte meg barátja.

Tóth István helyi vőfély, aki már har-
madik alkalommal szervezte meg a lako-
dalmas zenekarok és vőfélyek találkozó-
ját megengedte a vendégeknek azt, hogy 
ezen az estén úgy szólítsák, hogy Szent 
István. Az egész estét ő vezényelte le, de 
természetesen valamennyi vőfély szó-
hoz jutott. Az első feladatot az egyetlen 
női vőfély, a kecskeméti Csíkosné Répás 
Karolina kapta, aki virágokat tűzött fel a 
vőfélyek mellére. A ceremónia bevonu-
lással kezdődött, miközben a zenekarok 
tagjai kísérték a vőfélyeket.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Rövidebbek a testületi ülések
Az utóbbi időben egyre gyorsabb és 

hatékonyabb a képviselők munkája a 
testületi üléseken. Már nem több órán 
keresztül tárgyalják a napirendi pontokat, 
elég egy óra is ahhoz, hogy minden elő-
terjesztést megszavazzanak. Köszönhető 
ez annak, hogy a bizottsági üléseken min-
dent aprólékosan kiveséznek, de annak 
is, hogy dr. Vancsura István polgármester 
megkérdezi a képviselőktől, hogy nyissa-
nak-e vitát a napirendi pontnál. Legtöbb 
esetben olyan eredmény születik, hogy 
nem kell vitát nyitni, hiszen már a bizott-
sági üléseken mindent megtárgyaltak. 
Ennek az új helyzetnek talán csak egy 
képviselő nem örül, Győri István, akinek 
szinte minden napirendi pontnál lenne 
még véleménye. Mivel a feltett kérdésre, 
hogy nyissanak-e vitát a témában, leg-
több esetben nemleges válasz érkezik a 
képviselőktől, így Győri István csak a 
bizottsági üléseken tudja elmondani véle-
ményét. A legutóbbi rendes testületi ülés 
tizenhárom napirendi pontját mindössze 
egy óra alatt sikerült elfogadni. Amikor 
dr.Vancsura Zoltán, az egyedüli hiányzó, 
késve megérkezett, már az utolsó napi-
rendi pontnál, a képviselői kérdéseknél, 
interpellációknál, egyéb bejelentéseknél 
tartottak.

Közbeszerzési kiírás szervezetfej-
lesztésre

A MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési 
Központ Zrt. az elmúlt év novemberében 
írta alá az önkormányzattal azt a szerző-
dést, amely a „Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzat Szervezetfejlesztése” 
című pályázattal kapcsolatos. A projekt 
része egy vállalkozói szerződés megkö-
tése, melyhez meghívásos közbeszerzé-
si eljárást kellett kiírni. Két cég küld-
te el pályázatát, a budapesti székhelyű 
EXPANZIÓ Humán Tanácsadó Kft., 
valamint a dunavecsei Hungaro Support 
Kft. Ez utóbbi cég kedvezőbb ajánlatot 
tett (10.3 millió forint), így a képviselő-
testület az ő ajánlatukat fogadta el.

Etikai Kódex köztisztviselőknek
Az elmúlt évben hatályba lépett köz-

szolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
kötelezővé teszi a képviselő-testület szá-
mára, hogy a köztisztviselők részére az 
etikai eljárás szabályait meghatározza. 
Az Etikai Kódex célja a közszolgálathoz 
fűződő közbizalom erősítése, a hivata-

li ügyintézés színvonalának emelése, a 
hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok 
fejlődésének elősegítése és a jó munka-
helyi légkör kialakítása. Ennek érdekében 
összefoglalja és rendszerezi a polgármes-
teri hivatal köztisztviselőitől a szerveze-
ten belüli és a külső kapcsolatokban is 
elvárt magatartási, viselkedési normákat. 
Az etikai elvek kötelezően alkalmazan-
dó munkajogi szabályként funkcionálnak 
a hivatalban, melyek a köztisztviselők 
részére, feladatuk ellátásához, hatáskör-
ük gyakorlásához, valamint feletteseik 
utasításainak végrehajtáshoz támpontot, 
iránymutatást adnak.

15 millió támogatást kap a társulás
Az elmúlt év július 1-jétől kezdte meg 

működését a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás, amelyet két 
település, Tiszaalpár és Lakitelek ala-
pított. Szeptember 1-től Nyárlőrinc is 
csatlakozott a társuláshoz. A három tele-
pülés, társulási formában látja el a csa-
ládsegítést és a gyermekjóléti szolgála-
tot. A gesztor Tiszaalpár, aki ezáltal a 
pénzügyi és a munkaszervezési felada-
tokat is ellátja. A Magyar Államkincstár 
által küldött kimutatás szerint15,8 millió 
forint normatíva illeti meg a három tele-
pülést. A 2013. január 1-jei lakosság-
számok alapján Tiszaalpár 5094 fő után 
42,26 százalék, Lakitelek 4654 fő után 
38,61, Nyárlőrinc pedig 2307 fő után 
19,14 százalék állami támogatást kap.  Ez 
forintra átszámítva Tiszaalpár esetében 
6.642.699, Lakiteleknél 6.168.221, míg 
Nyárlőrincnél 3.005.030 forint támoga-
tást jelent ebben az évben.

Megállapodás a Bácsvíz Zrt.-vel
A Bácsvíz Zrt. és az önkormányzat 

között adósságkezelési megállapodás jött 
létre. Ennek keretében a szolgáltatási 
díjak befizetése terén nehéz helyzetbe 
jutott lakosokkal köthet olyan hosszú 
távú finanszírozási megállapodást a szol-
gáltató, amelynek kapcsán a szolgáltatást 
igénybevevő vállalja azt, hogy folyama-
tosan fizeti az aktuálisan felmerülő térí-
tési díjakat. A hátralékként felhalmozott 
díjakat pedig egy átütemezés alapján, 
havi szinten törleszti a szolgáltató felé. 
Sajnálatos módon az áramszolgáltató 
többszöri megkeresésre sem volt hajlan-
dó ilyen megállapodást kötni az önkor-
mányzattal. Így azt a nehéz helyzetben 
lévő családok nem tudják igénybe venni.

Még nem fogadták el a költségve-
tést

 A települések polgármestereinek a 
2014. évi költségvetést február 5-ig kel-
lett a képviselő-testületek elé terjesz-
teni. Tiszaalpáron ez meg is történt. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság első 
körben már tárgyalta. A képviselő-testü-
let nagy valószínűséggel a február 19-i 
ülésén fogja majd elfogadni. 

Óvodai beíratás áprilisban
A törvény szerint április 20. és május 

20. között kell kijelölni az óvodai beirat-
kozás időpontját. Ebben a kérdésben 
minden esetben a fenntartónak, vagyis az 
önkormányzatnak kell a kérdésben dön-
teni. Kiss Mária intézményvezető április 
22,23 és 24-i dátumot jelölte meg, ame-
lyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
átruházott hatáskörében támogatott. 

Tizenkét alkalommal érkeztek dán 
vendégek

Az elmúlt évben is több alkalom-
mal érkeztek Dániából, pontosabban 
Tiszaalpár testvértelepüléséről,Kjellerup
ból vendégek, hogy megnézzék települé-
sünket. Az önkormányzat Ajtai Elemérnét 
bízta meg azzal, hogy a delegációk 
itteni programját irányítsa, szervezze, 
és mutasson be minden olyan dolgot 
Tiszaalpárról, ami érdekes lehet számuk-
ra. Az önkormányzat nyolc alkalomra 
szóló megbízást adott Ajtai Elemérnének, 
amiért alkalmankénti ötezer forint nettó 
tiszteletdíjban részesült volna. Az elmúlt 
egy évben azonban nem nyolc, hanem 
tizenkét alkalommal érkeztek dán vendé-
gek. Az ő kíséretüket és tájékoztatásukat 
minden egyes alkalommal ellátta a turisz-
tikai vezető. Ezért a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy Ajtai Elemérné részére 
mind a tizenkét alkalomra kifizeti az 
ötezer forint díjat. 

Busz viszi a delegációt Tordára
Az előző évekhez hasonlóan ebben az 

évben is felkérést kapott az önkormány-
zat arra, hogy részt vegyen a vajdasági 
testvértelepülésen, Tordán hagyomá-
nyosan megrendezésre kerülő kulturális 
napon, amit március elsején tartanak. A 
felkérést az önkormányzat elfogadta, a 
kiutazáshoz szükséges busz bérlésére két 
vállalkozótól kért árajánlatot. A kedve-
zőbb ajánlatot a Terjéki Tours adta, így 
ők fogják majd a kulturális rendezvényre 
kiutazó, mintegy ötven főt szállítani.
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Január 17-én ünnepelte századik 
születésnapját Szekeres Mátyásné. A 
vadászházban megrendezett ünnepsé-
gen az önkormányzat nevében köszön-
tötte dr. Vancsura István polgármester, 
valamint Spádáné dr. Pelsőczi Kovács 
Marianna aljegyző. Vancsura István 
Orbán Viktor által aláírt emléklapot is 
átadott az ünnepeltnek.

Mancika néninek öt gyermeke szüle-
tett: Mária, Piroska, Magdolna, Mátyás 
és András. Sajnos közülük Magdolna és 
Mátyás már nem él. A saját gyermekein 
kívül a szomszédok két kislányát is ő 
nevelte. A gyermekeik három unokával 
örvendeztették meg, majd hat dédunoka 
is érkezett a családba. 

Mancika néni a férjét korán elvesz-
tette. Éppen ezért sokat dolgozott, nem 
csak a termelőszövetkezetben, de saját 
szőlőjükben, gyümölcsösükben is. 
Éjszaka főzött és mosott, mert még 
az anyósát is ő gondozta. Szerencsére 
az egészségi állapota még most is 
olyan, hogy el tudja magát látni, és 
a ház körül is tevékenykedik. Mivel 

lányai a fővárosban élnek, a fia pedig 
Kunszentmártonban, Bárdos Edit szo-
kott neki segíteni. Mancika nénit min-
den érdekli. Napi szinten tisztában van 
azzal, ami az országban és a világban 
történik. Bár a szeme már nem olyan 

jó, de fizikailag még jól bírja magát. 
Mindig is alkalmazkodó ember volt, 
ezért nem csak a szomszédjai, de min-
denki szereti. A jeles ünnep alkalmával 
sokan felköszöntötték.

Száz éves születésnapost köszöntöttek

Ezzel a címmel hirdetett 
Gyermekrajz és Szépíró pályázatot az 
FKF Zrt. Most nem a rajzolást válasz-
tottam, hanem iskolánk Ökomanóját 
és Ökokommandóját felhasználva 

mesét írtam. Megpróbáltam minden 
olyan gondolatomat belefogalmaz-
ni, ami számomra a legfontosabb a 
környezetvédelemmel kapcsolatban. 
A zsűrizés után kaptam egy levelet, 

melyben megírták, hogy nagy örömmel 
és élvezettel olvasták színvonalasan, 
ötletesen és egyénien megfogalmazott 
gondolataimat, soraimat, ezért várnak a 
Mikulás Gyárban tartandó ünnepségre. 
Mikor megérkeztünk, finom bejglivel, 
pogácsával, forró teával vártak minket. 
Ezután Csomós Miklós oktatási- és kul-
turális ügyekért felelős főpolgármester-
helyettes és Klug Lajos, az FKF Zrt. vezér-
igazgatója köszöntötte a vendégeket. 
Pályázati munkámat megjelentették egy 
mesekönyvben, ennek egy példányát 
vehettem át. A könyv nagyon szép és 
színvonalas, teli a legjobb mesékkel, 
mely mind a környezetvédelemről szól. 
Végezetül megtekinthettük a Mikulás 
Gyárat működés közben, ahova mi elvit-
tük adományainkat a rászorulóknak. 
Szeretném megköszönni Erika néninek 
a magyar órákon nyújtott sok segítséget, 
építő jellegű kritikát, támogatást, hisz a 
tanár néni nélkül nem sikerült volna.

Deák Csenge 6.a

Mesehősökkel a környezetünkért
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Folytatás az első oldalról

Dr. Vancsura István köszöntőjében 
elmondta, hogy a vőfélyeknek kitüntetett 
szerepük van a lakodalmi ceremóniában, 
mert az ifjú házasokat elkísérik a leány-
kéréstől egészen a nászágyig. A polgár-
mester beszéde után a vőfélyek kaptak 
szót, valamennyien bemutatkoztak. „ Jó 
estét kívánok, uraim, kezüket csókolom, 
hölgyeim. Az, hogy én kivagyok, meg-
mondom, Baks kisközség az én honom, 
ott születtem és ott lakom. A vőfélykedés 
régi szokás, elhalni azt nem hagyom, míg 
élek folytatom. Most vidámságra készül e 
ház apraja-nagyja, jó talpalávalót játszik 
az itt megjelent lakodalmi zenészbanda.” 
Köszöntötte a közönséget Kovács Sándor. 
Nem volt meglepő az sem, hogy mindenki 
más köszöntőt mondott. Akadtak olyanok, 
aki csak néhány mondattal hívták fel ma-
gukra a figyelmet, míg mások hosszú rig-
mussal egészítették ki mondókájukat. Va-
lamennyien emléklapot és egy üveg bort 
kaptak Tóth Istvántól. A bemutatkozás 
után nem a hagyományos menüt, levest, 
pörköltet, sülteket tálalták fel a vőfélyek, 
hanem csak pörköltet, természetesen azt 
is rigmusok kíséretében. „Szerencsés jó 
estét, így köszön a legény, nézzék meg a 
fejem, ez nem ám túrós lepény. Kemény 
is meg vastag is, akár a kőszikla, tavaly 
karácsonykor mentem a járdán, ahonnan 
kipattant egy szikra. Jó estét, jó egészsé-
get, bort, búzát, békességet, nagy tüdőjű 
feleséget, azután meg tököt, babot, hízott 
disznót, ötöt, hatot. Tovább nem mondom, 
mert rettentően szégyenlős vagyok. Nem 
szeretném a szót sokáig szaporítani, ne-
hogy aztán a pörköltet odakint újból kell-
jen melegíteni.” Eltelt egy kis idő, mire 
mindenki megkapta a vacsoráját, pedig a 
vőfélyek mellett alkalmi segítők is voltak. 
Nem azért kellett többet várni, mert nem 
volt kész az étel, hanem azért, mert sokan 
érezték úgy, hogy nekik ezen az esemé-
nyen ott kell lenni. Addig, míg vacsorá-
zott a vendégsereg, a zenekarok felváltva 
játszottak, csakúgy, mint az egész este 
során. Éjfélkor Matyi és a Hegedűs szóra-
koztatta a vendégeket, utána pedig a helyi 
Baranyi zenekar egészen hajnalig.

Ez már a harmadik lakodalmas zene-
karok és vőfélyek találkozója. A szerve-
zést mind a három alkalommal Tóth Ist-
ván helyi vőfély vette a kezébe. 

- Hagyományt szerettünk volna te-
remteni belőle, mert a környékünkön 
szeretik az emberek a lakodalmakat és a 

lakodalmas zenét. Ezért gondoltam azt, 
hogy megpróbáljuk. Az eddigi tapasztala-
tok alapján azt kell mondanom, hogy nem 
csak helyből, de vidékről is, még a román 
határ mellől is érkeztek hozzánk vendé-
gek, mert szeretik a mulatós zenéket és 
a vőfélyek rigmusait. Sajnálatos módon 
több meghívott vőfély betegség miatt 
nem tudott eljönni. Magam huszonkét 
évvel ezelőtt kezdtem a szakmát. Az első 
lakodalmam, amit önállóan levezettem, 
aranylakodalom volt. A kiskunfélegyházi 
Dongó Jakab bácsitól nagyon sokat tanul-
tam. Sajnos egyik találkozón sem tudott 
itt lenni, mert egészségi állapota nem 
engedi meg. Több fiatalembert tanított, 
hogy tovább vigyék a hagyományt. Van 
egy általános szöveg, amit mindenkinek 
meg kell tanulni, de azt utána saját ma-
gára átformálja, átírja, és azt mondja el a 
lakodalmak alkalmával. Eddig több mint 
négyszáz lakodalmat szolgáltam ki. Azt 
tapasztaltam, hogy szeretnek az embe-
rek, mert vidám vagyok. Nem mondom 
azt, hogy mindig egyszerű feladat az, 
hogy a vendégeket meg tudjuk nevettetni 
vagy tapsoltatni, de különböző zenékkel, 
játékokkal meg lehet oldani. Az egyik 
különleges élményem az volt, amikor 
megbeszéltük az ifjú párral, jó félévvel a 
lakodalom előtt, hogy mi lesz a teendő. 
Egy idő után azonban a menyasszony 
visszamondta. Úgy készültem, hogy nem 
lesz feladatom. A vőlegény azonban hí-
vott, hogy mégis lesz esküvő és lakoda-
lom is, csak más menyasszonnyal.

Egy nem várt leánykérés is történt a 
találkozón. A Szigetvár mellett lakó Dóra 
Csaba úgy gondolta, hogy a nagy nyil-
vánosság előtt kéri meg a szentkirályi 

Bimbó Mónika kezét. Csaba külföldön 
együtt dolgozik Mónika testvérével. Egy 
hónapja ismerkedtek meg az internet se-
gítségével, és személyesen csak az elmúlt 
héten, pénteken találkoztak. Addig csak 
az internet segítségével tartották a kap-
csolatot egymással. Ezen az estén Csaba 
letérdelt Mónika elé, és megkérte a ke-
zét. A lány igent mondott. Augusztusban 
szeretnék az esküvőt megtartani. Többek 
között azért is jöttek a találkozóra, hogy 
kiválasszák maguknak azt a vőfélyt, aki 
majd levezeti az esküvői és lakodalmi ce-
remóniát.

A vőfélyek a vacsora után, még több 
fajta házi rétest is felszolgáltak. A mulat-
ság hajnalig tartott, akár csak egy jó lako-
dalomban. A marhapörkölt vacsorát Barta 
Lajos, ifj. Barta Lajos, Szatmári András 
és ifj. Popper József készítette. Százöt-
ven kiló krumplit és kétszázhúsz kiló húst 
dolgoztak fel. A négy főzőmesternek több 
mint huszonnégy órájába került, mire el-
készítette az ételt.

A vőfély találkozó résztvevői: 
Csíkosné Répás Karolina (Kecskemét), 
Tóth Attila (Makó), Zádori Csaba (Sze-
ged), Patai János (Balotaszállás), Kádasi 
Zoltán és Hollai István (Szentes), Szi-
geti Pap Béla (Szank), Boros Attila 
(Ballószög), Kiss Zoltán és Dongó Ró-
bert (Kiskunfélegyháza), Nagy István 
(Kiskunhalas), Csák József (Jászberény), 
Kovács Sándor (Baks) és Tóth István 
(Tiszaalpár).

Zenekarok: Harmonic együttes (Kun-
szállás), Party zenekar (Makó és környé-
ke), Subás zenekar (Baks), Tuti Band 
(Csanytelek, Kiskunhalas), Baranyi zene-
kar (Tiszaalpár).
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A járás szellemi és tárgyi értékeit mutatták be

Az értékteremtő ember, aki a szelle-
mi és a tárgyi tudást magán hordozza, 
nagyon fontos. Az értékeinket pedig meg 
kell becsülni és tovább kell adni.

Ezek a szavak a Tiszakécskei Járási 
Értéktár összejövetelén hangzottak el, 
amit az Arany János Művelődési Köz-
pontban tartottak, és ahol a járás telepü-
léseinek, köztük Tiszaalpárnak a szellemi 
és tárgyi értékeiket mutatták be. A prog-
ramban fellépett az Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub tánccsoportja, valamint 
Bánfi-Antal Ádám, aki tekerőlanton ját-
szott. 

- Meg kell mutatni, hogy Magyar-
országnak is vannak értékei, amit a vi-
lág bármelyik részére el lehetne vinni 
– vélekedett Polyák Albert, a Nemzeti 
Művelődési Intézet (NMI) szakmai igaz-
gatója megnyitó beszédében. Ezeket az 
értékeket teljes szélességben ismertté 
kell tenni. Kevés olyan tárgyat, szellemi 
értéket lehet mondani, amit az országha-
tárokon kívül is sokan ismernek. Sajná-

latos módon a Nobel-díjasaink értékeit 
sem igazán propagáljuk. Nem hangsú-
lyozzuk a Kodály-módszert, ami olyan 
érték, amelyet a világ számos területén 
fontosnak tartanak a nevelésben, mert a 
teljes személyiségre hat. Ennek az lehet 
az oka, hogy van bennünk egyfajta féle-
lem, attól, hogy ha a nemzeti értékein-
ket hangsúlyozzuk, akkor megszólnak 
bennünket. Pedig aki a nemzeti értékeit 
felvállalja és hirdeti, azt hazafias jelzővel 
lehetne illetni, mert büszkének kell lenni 
ezekre az értékeinkre. Az NMI kísérleti 
jelleggel felvállalta ennek a programnak 
a megvalósítását – mondta Polyák Al-
bert. 

A szakmai igazgató beszélt arról is, 
hogy minden településnek fontos az, 
hogy megbecsülje azokat a tárgyi és 
szellemi értékeket, amelyeket szokás-

ként, vagy hagyományként gyakorolnak. 
Erre azért van szükség, hogy a kötődése-
inket kifejezzük. A közösségi értékrendet 
pedig meg kell becsülni. Ezt a célt szol-
gálja az NMI törekvése, hogy fedezzük 
fel, mutassuk meg ezeket az értékeket. 
Legfontosabb az értékteremtő ember, aki 
a tudást, legyen az szellemi, vagy tár-
gyi, magán hordozza. Aki ilyen múlttal 
rendelkezik, az sokkal könnyebben bol-
dogul, jobban ki tudja önmagát fejezni. 
Egy kulturális produkciónak pedig nem-
csak az a lényege, hogy szórakoztasson, 
hanem az is, hogy az ember, a közösség 
önmagát ki tudja fejezni. Ezeket az ér-
tékeket meg kell becsülni, a fiataloknak 
pedig tovább kell vinni. 

A program keretében először a járás 
településeinek szellemi értékeit bemu-
tató kulturális műsort láthattak a jelen-

lévők, majd pedig a tárgyi értékeiket 
tekinthették meg az emeleti teremben 
megrendezett kiállításon, ahol Tiszaalpár 
is bemutatkozott. A kiállítók: Kanalas 
János és Kálmán Jánosné (vesszőfonás), 
Palatinus Pál (fafaragás), Vén Ferenc 
(saját készítésű citera és tekerőlant), Tö-
rök Józsefné, Illés Renáta, Bartók Mar-
git (gobelin), Zaletnyikné Almási Mária 
(riseliőhímzés), Illés Renáta (tusrajz), 
Bartók Margit (kalocsai festés), Deák 
Ferenc (fafaragás).

Ezt követően a járás polgármesterei 
és kulturális szakemberei kerekasztal be-
szélgetésen vettek részt. A beszélgetésen 
jelen volt dr. Vancsura István polgármes-
ter és Sztakó Ildikó könyvtáros is.
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„A hagyomány mélységes mély kút: 
az emberi élet forrása. Az ember csak e 
kút vizével betöltekezve lehet azzá, ami-
vé lennie kell.” Végh Attila

Hagyomány és közösség. Ezen ve-
zérelvek szövik át a 14 éve működő 
Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola 
hitvallását és tevékenységét. Szüksé-
günk van a közösségre, szükségünk van 
a család, a csapat nyújtotta egyensúlyra. 
Szükségünk van egymásra. Szükségünk 
van arra, hogy egy olyan környezetben 
legyünk, ahol halljuk, értjük egymást, 
ahol közös céljaink vannak, ahol megerő-
södünk, és többé már nem az érzelmeink 
uralkodnak rajtunk.

A társadalmat érintő olykor kedvezőt-
len folyamatok, a megrendült, meglazult 
közösségi gyökerek ellensúlyozásaként a 
múlt értékeinek megőrzése és élő tovább-
vitele lehet a cél, mert a hagyománnyal 
rendelkező közösségnek nemcsak a te-
herbíró képessége nő, hanem biztonság-
érzete, a világba vetett bizalma folytán a 
megújulásra való képessége és a kreati-
vitása is. A hagyomány egy térség gaz-
dasági fejlődéséhez is fontos alap. Igaz 
- alapvetően közvetve -gazdasági erőt 
képvisel, amennyiben növeli a humán-
tőkét, a tudástőkét, továbbá alapot nyújt 
a (lelki) egészségéhez. Sokkal közvet-
lenebb gazdasági értékként, hozzáadott 
hagyományértékként jelenik meg példá-
ul konkrétan a kézműves termékekben, 
amelyekben nemzedékről nemzedékre 
továbbadott tudás ölt testet. Szükségünk 
van a hagyományalapú tudástársada-
lomra, ahol mindenekelőtt arra kapunk 
esélyt, hogy globális és lokális szinten 
olyan közösség jöjjön létre, amelyben 
egyensúlyra jut hagyomány és kreatív 
újítás. A hagyományalapú társadalom 
olyan értékvilágot, életminőség-elvet 
közvetít, amelyben az immateriális ele-
meknek van inkább jelentősége, ez pedig 
olyan erkölcsi rendet képes teremteni, 
amelyben szilárdan állhat a jellem és az 
emberi élet valóban isteni adományként 
élhető meg.

„Mikor fordul egy nép kórjóslata 
aggasztóra? Amikor természetes sza-
porodása megáll, mondja a statisztikus. 
Amikor közügyei nem érdeklik többet, 
mondja az államférfi. Amikor szabad-
ságáért gyáva fegyvert fogni, mondja a 
szabadsághős. Amikor múltját elveszíti, 
tesszük hozzá mi.” (Németh László)

Mi is a hagyo-
mány? „A népek 
emlékezete a ha-
gyomány. A hagyo-
mány: egy nemzet 
válasza életkörül-
ményeire, a nemzet 
igazi személyisége, 
mellyel időben ön-
magához és felada-
taihoz hű maradhat.” 
(Németh László)

Szükséges ma 
egyáltalán erről be-
szélnünk? Abban 
a korban, amikor 
minden arra ösztö-
kél, hogy újulj meg, 
dobd el a régit, hisz 
az új még jobb, hogy vegyél, fogyassz, 
pazarolj. Szinte el is felejtjük az ünnepet, 
ami pedig a hagyomány fontos része. Az 
erre adott IGEN nem lehet elég hangos. 
De kevés a szó, a kiáltás, tenni kell! S 
nem csak gigantikus tettekkel, hisz erre 
nincs is lehetőségünk, apró, de követke-
zetes lépésekkel tudunk célt érni. Iskolánk 
ezeket a lépéseket 13 évvel ezelőtt kezdte 
el Tiszaalpáron. A kitartás és az emberek-
ben, gyermekekben feltoluló igény erő-
sítette munkánkat. Óriási lépés, hogy a 
helyi művelődési házat olyan felnőttek, 
ifjak és gyerekek töltötték meg 2014. ja-
nuár 18-án, akik élvezték és művelték a 
néptánc hagyományát, akik tudták, hogy 
tiszta és igényes népzenére fognak tán-
colni, s bízunk benne, hogy teli szívvel 
és jó hangulattal tértek haza. 

A Jövőnkért Néptánc-bál gondolata 
régóta foglalkoztatta Bagi Ferenc nép-
tánc-pedagógus, koreográfus, főisko-
lai mentortanárt, aki fáradhatatlanul jár 
Tiszaalpárra és fogja össze a csoporto-
kat, adja át önzetlen autentikus tiszta 
forrásból és tapasztalatból szerzett tu-
dását. A megvalósulás helyszínét a be-
fogadó szellemiség döntötte el. Sajnos 
ki kell mondani, ez Szentesen még nem 
alakult ki. Tiszaalpár polgármestere, dr. 
Vancsura István és testülete bölcs, em-
berekért gondolkodó és érző, igen tisz-
teletreméltó törekvése a falu életében a 
közösség javára tenni, és jól felismerve 
a hagyományok közösségformáló erejét, 
ezt más falusi rendezvényekben is támo-
gatni. Az est folyamán a jó hangulatot a 
kiváló Suttyomba zenekar biztosította. A 

bemutatkozó tanítványaink a Jövőnkért 
Néptáncegyüttes és utánpótlás csapata, 
és a legkisebbek tánca óriási sikert ara-
tott, megérdemelten. A gyerekek igazán 
mindent beleadtak, és a kis színpadon 
is alkalmazkodva egymáshoz fergeteges 
produkciókat mutattak be. Jó volt látni 
mosolyukat, őszinte örömüket, és jó volt 
látni a szülők, hozzátartozók, érdeklődők 
lelkes tapsát, elismerését. 

Ezért érdemes, ezért kell hinnünk 
abban, amit csinálunk. Ezért kell többet 
találkoznunk, beszélgetnünk, egymásra 
figyelnünk, hogy a rohanó világunk ne-
gatív kihívásaitól ameddig tudjuk, óvjuk 
meg gyermekeinket, és bízzunk abban, 
hogy olyan útravalót kapnak, hogy egy-
magukban is megerősödve lépnek az élet 
színpadára. Köszönjük a szülőknek is, 
hogy felismerve az itt átadott értékeket, 
folyamatosan segítik munkánkat, hisznek 
bennünk, és látják gyermekeik fejlődését, 
melyet ezen iskola tanárai és munkája 
bontakoztat ki. 
Hagyományt alapítottunk Tiszaalpáron, 
közösen, közösségként, mely nyitott és 
befogadó mindenki számára. Reméljük, 
hogy az elkövetkező évek politikai sze-
lei nem tudják megváltoztatni e település 
lakóit, és felismert, megszerzett értékeit 
nem adja, hanem őrzi, félti és továbbfej-
leszti, s hogy mi ennek a gyönyörű folya-
matnak továbbra is részesei lehetünk. 

 „…a nemzeti-népi kultúra megőrzése 
nemcsak egy életet adó program élménye, 
hanem … a magyarság fennmaradásának 
egyetlen lehetősége.” (Andrásfalvy Ber-
talan)

Keller Jánosné  Jövőnkért AMI

A hagyomány nem vész el, csak átalakul
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Apró örömeink…
A szürke hétköznapokat apró öröme-

ink színesítik meg. Egy kedves ismerő-
söm, látogatása alkalmával, Pósa Lajos: 
Haza című versével örvendeztetett meg. 
Emlékeiből felvillantak a megható so-
rok; szerettem volna tovább adni. Ezért 
a helyi könyvtárban érdeklődtem, meg-
kaphatnám-e a vers kinyomtatott máso-
latát? Valamint egy könyveivel gyorsan 
hódító, szép és fiatal írónő, Vass Virág 
könyvei iránt érdeklődtem. A másola-
tot azonnal megkaptam, de Vass Virág 
könyvei nem voltak meg a könyvtár-
nak. Ám legnagyobb meglepetésemre 
másnap ez a kívánságom is teljesült. A 
könyvtár munkatársa a kiskunfélegyhá-
zi könyvtárból elhozta az írónő egyik 
könyvét. Sőt, el is juttatták hozzám egy 
közös ismerős által. Ez a figyelmes-
ség nagyon megérintett. Köszönöm. És 
mindez a magyar kultúra napja után két 
nappal történt.

Szőkéné Magyar Piroska

Egyházi sorok Február 2-án vasárnap, Urunk bemutatása ünnepén a szentmisék kezdetén
gyertyaszentelést végeztünk. A jegyesek minél előbb jelezzék a plébániákon házasságkötési szándékukat.

Február 23-án vasárnap országos gyűjtés lesz a szentmiséken a katolikus iskolák javára.

Szívet melegítő barátság
Nem tudom megállni, hogy ne mond-

jak köszönetet elhunyt férjem vadászba-
rátainak, akik nemcsak addig gondoltak 
rá, amíg élt, hanem halála után sem fe-
lejtették el.

Köszönöm a vadászidényben kül-
dött vadat, ami duplán jólesett. Őszintén 
mondom, ezt a gesztust nem tudtam sírás 
nélkül átélni. Eszembe juttatott egy gon-

dolatot, amit sokszor olvastam: „A gon-
doskodást nem kell naponta bizonyítani, 
mégis akkor igazi, ha állandó. Az élet 
végtelen sorozatban kínálja fel a lehető-
ségeket a gondoskodásra, ne szalasszunk 
el egyet sem!” (Stuart Linda)

A vadászok eszerint döntöttek. Köszö-
nöm mindenkinek! Emberségből jeles!

Szederkényi Zoltánné és családja

Könyvtári ajánló
200.000 Ft értékben megérkeztek a 

Márai-pályázat harmadik fordulójának 
könyvei a könyvtárba. Ezekből aján-
lunk most.
Ismeretterjesztő könyvek:
Gyurcsáné Konrát Ilona: Tejcukor-ér-
zékenyek nagy diétáskönyve
Antonin Rükl: A Hold atlasza
Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gye-
rekek
Halper László: Zenészlegendák
II. János Pál: Gondolatok az életről
Szegvári Katalin: Hogy vagytok, ti régi 
játszótársak?
Volker Dierschke: Milyen madár ez?
Szépirodalom:
Edgar Allan Poe: A fekete macska
Krúdy Gyula: Pest-budai hangulatok
Fodor Ákos: Kis téli-zene
Henry James: A csavar fordul egyet
Háy János: Mélygarázs
Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai
Ludmila Ulickaja: A mi urunk népe
Tamási Áron: Szívbéli barátok

Az Alpári Tisza Horgászegyesület már-
cius 1-én szombaton 9 órakor tartja a 
2013. évi zárszámadó közgyűlését, 
melyre tisztelettel, meghívjuk, megje-
lenésére számítunk.
A közgyűlés helye, Tiszalpár, művelő-
dési ház.
Napirendi pontok
1.Beszámoló az egyesület 2013 évi 
munkájáról. Előadó: Barta Lajos el-
nök.
2.2. Zárszámadás, vagyonmérleg is-
mertetése, 2014. Évi költségvetési ter-
vezet. Előadó: Bana Vincéné.
3.Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 
munkájáról. Előadó: Barna Vince.
4.Beszámoló a Fegyelmio Bizottság 
munkájáról. Előadó: Pap József.

5.Tájékoztató a 2013. évi halasításról 
és az ez évi tervekről. Előadó: Kovács 
Sándor BÁCSHOSZ.
6.Az elhangzott beszámolók megvita-
tása és szavazásra bocsátása, valamint 
jelölő bizottsági tagok megválasztása 
az Alpári Tisza Horgászegyesület 2015. 
Évi tisztújító közgyűlésére.
7.Egyebek, hozzászólások, javaslatok.
Amennyiben a közgyűlés határozatkép-
telen lesz, úgy azt ugyan azon a napon 
és helyen 10 órára újra meghirdetjük. 
Ez esetben a megjelentek létszámától 
függetlenül a 10 órára hirdetett közgyű-
lést határozatképesnek nyilvánítjuk.
Horgász üdvözlettel

Alprái Tisza Horgászegyesület
vezetősége

Meghívó

Tájékoztató
földhivatali kihelyezett ügyfélfogadásról

Tisztelettel tájékoztatjuk a 
tiszakécskei járás településein lakókat, 
így Tiszakécskén, Lakiteleken, Szent-
királyon, Tiszaalpáron és Tiszaugon 
élő lakosságot, hogy 2014. január 6. 
napjától minden hétfői napon 9 és 13 
óra között a Kecskeméti Járási Hivatal 
Járási Földhivatala ügyfélfogadás tart 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Tiszakécskei Járási Hivatala 6060 
Tiszakécske, Szent Imre tér 1. szám I. 
em. 3. sz. irodájában.

Az ügyfél fogadás során a lakosság 
információt, tájékoztatást és segítséget 
kap a földhivatal valamennyi szakterü-

letét érintő ügymenetről, az ügyfélfo-
gadáson a jelenlévő kormánytisztviselő 
a kérelmeket bejelentéseket átveszi és 
érkeztető bélyegzővel látja el, olyan 
ügyek esetében, amelyek eljárási díjjal 
érintettek, befizetési csekket ad az ügy-
felek részére, illetve azoktól a postai 
befizetést követően átveszi a feladóve-
vényt,

a Kecskeméti Járási Földhivatal il-
letékességi területére vonatkozóan, is-
mert helyrajzi szám alapján lehetőség 
lesz TAKARNET rendszeren keresztül, 
az ingatlanok adataiba betekinteni.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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Az edzéslátogatottsággal gondok vannak

A középmezőnyben, a hetedik 
helyről várja a tavaszi folytatást a fel-
nőtt megyei II. osztályú labdarúgó csa-
pat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ne lenne esélye arra, hogy feljebb 
kerüljön, mert a második helyezett 
Harkakötönytől mindössze három pont 
választja el. A felkészülés már javában 
tart. Erről és a folytatásról kérdeztük 
Magyar Attila edzőt. 

Január 14-én kezdtük a felkészü-
lést heti két edzéssel. A rossz időjárási 
viszonyok miatt edzőmérkőzést eddig 
csak egyszer játszottunk. Február 9-én 
a megyei III. osztályú csapatunkkal 
vívtuk az első mérkőzést. Február 15-
én a Kiskunfélegyházi Vasutassal talál-
kozunk, az utána következő hét végén 
pedig Kunszállással kötöttünk le mér-
kőzést. A bajnokság ugyanis március 
elsején kezdődik. Sajnos az edzések 
látogatottsága nem úgy alakult, aho-
gyan elterveztük. Ennek egyik oka az 
időjárási viszonyokra fogható, a másik 
pedig a látogatottság hiánya. A játéko-
soknál nem nagyon tapasztalható az 
elszántság. A keretben nem lesz vál-
tozás, egyedül annyi, hogy Kiss An-
dor március végéig Németországban 
tartózkodik, így nem tud részt venni 
a munkában. Addig valahogyan meg 
kell oldani a pótlását a középhátvéd 
poszton. Senki nem igazolt el, és nem 
is tervezzük azt, hogy jöjjön hozzánk 

játékos. Ez persze még képlékeny, 
mert február 21-ig tart az átigazolási 
időszak, addig pedig bármi történhet.

Milyen célt tűztek ki a csapat elé?
Evés közben jön meg az étvágy. 

Így, hogy mindössze három pontra va-
gyunk a második helytől, szeretnénk 
azért előbbre lépni. A bajnokság ele-
jén a dobogót céloztuk meg, de kicsit 
tartok attól, hogy ezzel az edzésláto-
gatottsággal ez elérhető-e. Ettől füg-
getlenül a hetedik helyről szeretnék 
előbbre lépni. Úgy gondolom, hogy 
az elkövetkezendő években sem lesz 
nagyobb esélyünk arra, hogy dobogón 
végezhessünk. Most elég szoros a me-
zőny, de ha úgy állna hozzá a társaság, 
akkor reális esély lenne arra, hogy az 
első három hely valamelyikét megsze-
rezzük. 

Minek tulajdonítható be az, hogy 
nem intenzív az edzéslátogatottság?

Egyrészt munkahelyi problémák 
is előfordulnak, mert többen vidéken 
dolgoznak, illetve elég szűkös is a 
keretünk. Ha konkrétan a megyei II. 
osztályú keretet nézzük, akkor tizen-
négy-tizenöt főről beszélhetünk. Van 
egy-két sérültünk. Borsi Sándor és 
László Zsolti is közéjük tartozik. A ta-
vasz folyamán biztosan lesz több olyan 
mérkőzés, hogy a megyei III. osztály-
ból kell pótolnunk a játékoskeretet. 

Ez ilyen szempontból jó is, hogy 
nagyobb létszámból van válogatási le-
hetőség. 

Azért valóban könnyebb úgy válo-
gatni és beilleszteni a csapatba játéko-
sokat, hogy van választási lehetőség. 
Ilyen szempontból tényleg szerencsé-
sek vagyunk.

Van-e arra lehetőség, hogy akik a 
megyei III. osztályú keretben vannak, 
azok felkerüljenek a II. osztályú csa-
pathoz?

A versenyszabályzat lehetőséget 
nyújt rá. Úgy gondolom, hogy több 
olyan játékos is van a III. osztályban, 
aki megüti a II. osztályú színvonalat, 
amennyiben úgy áll hozzá, és ha edzés-
be hozza magát. Az ősz végén Hekkel 
Zsolti csak a III. osztályban játszott. 
Csak az utolsó mérkőzésen segített ne-

künk. Elképzelhető, hogy a tavasz fo-
lyamán ő lesz majd a középhátvédünk. 
Rá mindenképpen számíthatunk. El-
képzelhető az is, hogy Dévai Sándor, 
Németh Sándor, Cseh István is nálunk 
fog majd a bajnoki mérkőzéseken ját-
szani. 

Ők mind a hárman rendszeresen 
játszottak már a megyei II. osztály-
ban.

Valóban így van. Amikor Kiss An-
dort eltiltották, akkor a Dévai Sándor 
helyettesítette, de az elmúlt időszak-
ban szinte végig a megye III. osztály-
ban játszott. 

Nem lehetne azt megoldani, hogy 
a megyei II. osztályú és a megyei III. 
osztályú keret együtt eddzen?

Amikor mi elkezdtük az alapozást, 
akkor a III. osztályban játszó keretnek 
is elmondtuk, hogy jöhetnek az edzé-
seinkre. Talán a két csapatból lehetett 
volna összehozni egy optimális létszá-
mot az edzésekre, de egyelőre nem na-
gyon erőltették meg magukat a megyei 
III. osztályúak se. Így nagyon nehéz 
feladat előtt állunk. Ahogyan azt több 
helyről is hallom, nem igazán ideáli-
sak az alapozások, más településeken 
sem. Amennyiben jobb helyezést sze-
retnénk elérni, akkor ennél azért lé-
nyegesebben jobb hozzáállás kellene. 
Ezt az edzéslátogatottságot nem lehet 
sérülésekre, betegségekre ráfogni. 
Egy-két játékosnak el kellene gondol-
kodni azon, hogy milyen szinten akar 
focizni. Szeretné-e azt, hogy a csapat 
komolyabb eredményt érjen el. 

Úgy tudom, hogy nem is nagyon 
van vidéki játékos a keretben. 

A megyei III. osztályú keretben 
kettő, talán három olyan kiskunfél-
egyházi játékos lehet, akik csak hobbi 
szinten akarnak játszani. A megyei II. 
osztályú keretben azonban minden-
ki helyi játékos. Abban bízunk, hogy 
amennyiben jobb lesz az időjárás, 
akkor az edzéslátogatottság is javulni 
fog. Annyit szeretnék még elmondani, 
hogy az ifjúsági csapatnál Patai Ervin 
helyett Bakos István lett újra az edző. 
A megyei III. osztályú csapatot to-
vábbra is Patak Sándor irányítja.
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Nyomok a hóban
Hideg téli napon a csípős szél egyre 

szaporodó koszorúk virágait borzolgat-
ta a lakiteleki temetőben.  Egy vadász-
ember számára a hó nyitott könyvként 
mesél a zajló eseményekről. A hóban 
sok-sok emberi lábnyom haladt egy 
irányba, Polyák Mihály vadásztársunk 
és vadőrünk ravatalához. A beveze-
tő úton haladók beszélgetéséből egy 
szorgalmas élet története szűrődik ki. 
„1983-ban lett vadőr. Második otthona 
a tiszaalpári határ volt. Amikor még so-
kan éltek tanyán, vadőri kerülője során 
betért a tanyasi emberekhez, érdeklőd-
vén hogylétükről, és hogy tapasztaltak-
e valami rendelleneset. Igazi gazdája 
volt a vadállománynak. Megérdemelte 
volna, hogy nyugdíjasként még sok 
évig töltse idejét a vadászterületen. ”   
A hóban nincs már több friss nyom, 

elcsendesül a gyászoló közönség, va-
dászkürtök szomorú hangja veri fel a 
temető csendjét. Közben az Örök Va-
dászmezők Ibolyás-parti szegletében 
találkoznak a jóbarátok, beszélgetnek, 
miként is lehetne vadász élményekkel 
meglepni a halandó világot.

Megszólal a lélekharang, vadász-
társunk elindul utolsó útjára. Vadász-
kürtök dallamai közepette borítják el 
sírját az emlékezés és búcsúzás virá-
gai. 

Megindul csendben a „visszavál-
tás”, de ne félj, nem maradsz egyedül! 
Az erdő minden szépségével és teljes-
ségével, a madarak dalaival, az őzek 
riasztásával mindig veled lesznek.

Búcsúzik Tőled vadásztársaid és
munkatársaid nevében

Kiss Lajos vt. elnök

Pályázati felhívás!

Az Ötlet Club 13 Egyesü-
let meghirdeti az „IDEA-2014” 
Tiszaalpár (Ötlet-Újdonság-Talál-
mány) ifjúsági versenyt.

A verseny célja: az alkotóerő nö-
velése, valamint a fiatalok mozgósí-
tása az innovatív munka irányába.

Az „IDEA 2014” kiállítás le-
hetőséget kínál a fiatalok számára, 
hogy bemutassák elképzeléseiket, 
milyennek képzelik a jövő tudomá-
nyát, technikáját.

A versenyen részt vehetnek a 10 
és 18 év közötti fiatalok, szakkép-
zettségre és végzettségre való tekin-
tet nélkül, az alábbi korcsoportba 
sorolva:

I. Korcsoport 10-14 évesek.
II. Korcsoport 15-18 évesek.
Az elkészítendő mű a világ bár-

mely jelenségére vonatkozhat, va-
lamilyen fantáziaképben, tárgyban, 
konkrét megoldásban, így például 
találmányban, matematikában, fi-

zikában, kémiában, biológiai el-
gondolásban, megjelenítési formát 
használhat, például modellt, maket-
tet, rajzot, képi, videó hanganyagot, 
leírást, számítógépes programot, 
kisplasztikát, fa-, fém-, textilmun-
kákat, stb.

A jelentkezésnek tartalmaznia 
kell:

- a jelentkező adatait (nevét, 
lakcímét, születésének dátumát) és 
amennyiben tanuló, iskolája és pe-
dagógusa adatait.

- a művet (a mű tárgyát képe-
ző rajzot, képeket, modellt, ötletet, 
stb.) valamint a mű tárgyának ma-
ximum 2 gépelt oldalon történő is-
mertetését.

A jelentkezéseket személye-
sen, postán vagy e-mail-en, „IDEA 
2014” jeligével a következő címre 
kérjük beküldeni:

Ötlet Club 13 Egyesület 6800 
Hódmezővásárhely, Gyöngy u. 13. 
e-mail: otletclub.idea@freemail.
hu

vagy
Tiszaalpár Nagyközségi Ön-

kormányzat 6066 Tiszaalpár, 
Árpád tér 1. e-mail: titkarsag@
tiszaalpar.hu

Beérkezési határidő: 2014. már-
cius 20.

A pályamunkák értékelését az 
egyesület által felkért szakemberek 
végzik.

Eredményhirdetés: 2014. április 
26.

A legjobb pályaművek értékes 
tárgyjutalomba részesülnek, és 
bemutatásra kerülnek az IDEA 
2014 (Ötlet-Újdonság-Találmány) 
kiállításon.

-Versenyen kívül részt vehet-
nek, felnőtt újítók és feltalálók.

Kiállítás helyszíne: Tiszaalpár
A kiállítás tervezett időpontja: 

2014. április 26-27.

További információk kérhetők: 
Nagy Zoltán

Tel.: +36- 62/232-044,
06 30/2 849-080

e-mail: otletclub.idea@freemail.
hu

www.otletclub.5mp.eu
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A rászorultakon segítettek és segítenek
Szeptemberben olvashattak utol-

jára Római Szent Franciska Katolikus 
Karitász Csoport tevékenységéről. Itt az 
ideje, hogy újra hallassunk magunkról.

Szent Erzsébet napja, majd a hamaro-
san azt követő adventi időszak a segély-
szervezetek számára az adománygyűjtés 
időszaka. Ilyenkor több olyan közösségi 
rendezvény van, ahol a jótékonysági szer-
vezetek megszólíthatják az adakozókat, 
akik a karácsony üzenete által készsé-
gesebbek segíteni, mint az év más idő-
szakában. Nem a Római Szent Francis-
ka Karitász Csoport az egyetlen, amely 
számára szinte kizárólag ilyenkor adódik 
lehetőség pénzadományok gyűjtésére – 
amiből aztán egész évben gazdálkodnak. 
Hálásak vagyunk, hogy a településün-
kön olyan sok rendezvényre meghívtak 
minket, ahol jótékony embertársainkkal 
találkozhattunk és jóvoltukból költség-
vetésünk növekedhetett. Hálából forró 
teát, forralt bort, süteményeket kínáltunk. 
Az októberi bolhapiacon, a karácsonyi 
vásáron és a Jubilate Deo énekkar kará-
csonyi koncertjén az Erzsébet-napi temp-
lomi perselypénzzel együtt összesen 95 
ezer forintot gyűjtöttünk össze. Köszönet 
minden egyes nagylelkű támogatónknak 
és külön köszönet Vencel atyának a gyűj-
tésért és az önkormányzatnak, amiért a 
karácsonyi vásáron az ingyen osztogatott 
bejgliért hálás közönséget hozzánk irá-
nyították. 

Az adventi vasárnapokon szerettük 
volna megszólítani azokat, akik szíve-
sen készülődnének közösen az ünnepre, 
szívesen részt vennének egy rövid közös 
gyertyagyújtáson, de ez a tervünk idén 
nem sikerült. Néhány, többnyire vélet-
lenül arra vetődött embertől eltekintve 
leginkább csoportunk tagjai jelentek meg 
ezeken az alkalmakon. Azért nem adjuk 
fel, jövőre újra próbálkozunk!

Karácsony környékén nem csak a 
jótékonykodók pénztárcája nyílik köny-
nyebben, de egyedülálló vagy nehézsor-
sú embertársaink is súlyosabbnak érzik 
terhüket, mint máskor. A karácsony előtti 
utolsó vasárnap délutánjára a művelődé-
si házba hívtuk meg számos magányos 
vagy idős embertársunkat. Azok számára, 
akiknek nehézséget jelenthet az eljutás, 
felajánlottuk segítségünket a szállításban 
is. Végül körülbelül húsz ember fogadta 
el meghívásunkat, és őket láttuk vendé-
gül egy kis műsorral, saját készítésű süte-
ménnyel, teával, forralt borral. A műsort 

néhány hittanos diáknak (Marsa Szonja, 
Marsa Dorina, Balla Piroska, Janik Nóra 
és Marsa Pisti) köszönhetjük, akik önként 
ajánlották fel, hogy ezzel járulnak hozzá 
a karácsonyi hangulathoz. Utána a gitáros 
lányok adtak elő karácsonyi dalokat, és 
Kásáné Zetkó Marika egy megható vers-
sel zárta az előadást. Nagyon meghitt, 
szeretetteljes légkörben ünnepeltünk, be-
szélgettünk, és biztos vagyok benne, hogy 
jövőre többen veszik a bátorságot, hogy 
eljöjjenek közénk. Másnap a megmaradt 
süteményeket és néhány rúd bejglit osz-
tottunk szét azok között, akik nem tudtak 
eljönni a közös ünneplésre. Néhány idős 
vagy sokgyermekes családot tűzifával 
vagy élelmiszercsomaggal segítettünk a 
karácsonyi időszakban.

Tudjuk, hogy sokak számára a téli hó-
napok különösen nagy megpróbáltatást 
jelentenek. Nem is gondoljuk, hányan él-
nek körülöttünk, akik alig, vagy egyálta-
lán nem fűtenek a téli hónapokban. Ilyen-
kor a napi betevő beszerzése is súlyosabb 
gond, mint a nyáron vagy ősszel. Rájuk 
gondolva próbáltunk élelmiszeradomány-
hoz jutni, s a kalocsai valamint a váci egy-
házmegyei katolikus karitásztól kaptunk 
is többféle tartós élelmiszert. Január vége 
felé közel 120 kg egykilós kiszerelésű jó 
minőségű, osztrák virslit osztottunk szét 
kb. 100 család között. Februárban vagy 
márciusban várható a többi tartós élel-
miszer kiosztása, amit saját költségveté-
sünkből liszttel és cukorral egészítünk ki.

Örülünk, hogy segíteni tudtunk an-
nak az egyedül élő pártfogoltunknak is, 
akiről november végén derült ki, hogy 
lisztérzékeny, és így speciális diétára 
szorul. Szerencsére volt köztünk, aki ren-
delkezett tapasztalattal a gluténmentes 

táplálkozás területén. Miközben heti 
három alkalommal vittünk neki ebédet, 
igyekeztünk feleleveníteni számára az 
alapvető konyhai technikákat, segíteni a 
gluténmentes termékek beszerzésében és 
megtanítani ezekkel a nem hagyományos 
élelmiszerekkel főzni.

Tavasztól tervezünk egy előadásso-
rozatot indítani, amelynek mindegyike 
a fenntartható, környezetünket kímélő 
életmód köré csoportosul. Sokak számá-
ra biztos nem meglepő, hogy a Földünk 
eltartóképességét figyelembe vevő zöld 
életmód egyben a pénztárcánkat is kímé-
li, és hogy mindezt nem nekünk kell ki-
találnunk, csupán újra fel kell fedeznünk 
nagyanyáink praktikáit. Lekvár- és szap-
panfőzés, kötés-varrás, gomba- és gyógy-
növénygyűjtés, méregmentes kiskerti 
zöldségtermesztés, ésszerű bevásárlás, 
nagyanyáink olcsó receptjei egyaránt se-
gíthetnek azoknak, akiknek kevés pénz-
ből okosan gazdálkodva kell ellátniuk a 
családjukat, és azoknak is, akik felelős-
séget éreznek a kölcsönkapott Föld iránt. 
Szívesen várjuk előadók jelentkezését is!

Végezetül egy kis áttekintés, hogy az 
Önök pénzét mire költöttük az elmúlt hó-
napokban:

 Tétel           Kiadás
4 családnak 3-3 mázsa tűzifa        37 200 Ft
100-100 kg cukor és liszt         30 000 Ft
rendkívüli élelmiszeradományok   11 545 Ft
cement és/vagy mész 5 családnak   7 730 Ft
karácsonyi vendéglátáshoz (műanyag
poharak, szaloncukor)          4 927 Ft
falfesték            4 000 Ft
összesen:           95 402 Ft

Bártol Réka
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FELHÍVÁS!
Az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § 
(1) bekezdése alapján Tiszaalpár Nagy-
község Önkormányzata ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, il-
letve a veszettség elleni oltás járvány-
védelmi vonatkozásaira való tekintettel 
Tiszaalpár Nagyközség területén 2014. 
február 15-től 2014. március 31-ig 
Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási 
területén tartott ebek vonatkozásában

E B Ö S S Z E Í R Á S T
végez.

Az ebösszeírás önbevallásos mód-
szerrel történik, melyhez a felhívást és a 
nyomtatványt Tiszaalpári Polgármeste-

ri Hivatal szórólap formájában eljuttat-
ja a belterületi ingatlanok tulajdonosa-
ihoz, használóihoz, a lakott külterületi 
ingatlanokhoz pedig postai úton levél 
formájában. 

Amennyiben Ön valamiért még 
sem kapta meg, akkor a Polgármesterei 
Hivatal előterében lévő ügyfél eliga-
zító munkatársunktól munkanapokon 
hétfőtől csütörtökig 800 – 1600 – ig, 
pénteken 800 – 1300 –ig megkaphat-
ja, vagy az letölthető az Önkormányzat 
honlapjáról (www.tiszaalpar.hu). Az 
ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtat-
ványt kötelesek teljeskörűen kitölteni, 
és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz 

2014. március 31-ig a Polgármesteri 
Hivatalhoz személyes leadással, vagy 
postai úton a Polgármesteri Hivatal 
Titkárságára címezve (6066 Tiszaalpár, 
Árpád tér 1.) visszajuttatni.

Felhívom az ebtartók és 
ebtulajdonosok figyelmét, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal az adatszolgáltatási 
kötelezettségét ellenőrzi, és nem telje-
sítés esetén az állatvédelmi bírságról 
szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rende-
letben foglalt állatvédelmi bírság kisza-
bását kezdeményezi.

Spádáné
Dr. Pelsőczi Kovács Marianna sk.

aljegyző

FELHÍVÁS 
GOBELIN KIÁLLÍTÁSRA

A hagyományosan megrendezésre
kerülő Gobelin-kiállításra

kiállítók jelentkezését várjuk. 

A kiállításon bármilyen gobelinnel
részt lehet venni, de zsűrizve és
díjazva a Szamosközi-gobelinek

lesznek normál- és tűgobelin
kategóriában.

A kiállítók jelentkezését
április 15-ig várjuk

Törökné Babikánál a
06/70/365-33-57-es telefonszámon. 

A kiállítás helye:
Művelődési Ház kamaraterme

A kiállítás időtartama:
2014. április 26. - 2014. május 10.

KÉPZÉSEK ÁLLÁSKERESŐK RÉSZÉRE
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-

vatal Tiszakécskei Járási Hivatal Mun-
kaügyi Kirendeltsége tájékoztatja az ál-
láskeresőket, hogy a TÁMOP 1.1.2 uniós 
program keretén belül 

 2014-ben az alábbi képzéseket terve-
zi indítani

Konyhai kisegítő
Feltétele: - alapfokú iskolai végzett-

ség - egészségügyi alkalmasság. Terve-
zett kezdete: 2014. április 07.

Nevelőszülő
Feltétele: alapfokú iskolai végzettség
Jelentkezzen, - ha szívesen gondos-

kodna saját otthonában család nélkül 
maradt, segítségre szoruló gyermekekről,    
ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, 
elfogadás, szeretet és empátia, ha szemé-
lyes és lakáskörülményei megfelelnek a 
törvényi előírásoknak. Tervezett kezdete: 
2014. május 05.

Targoncavezető + Emelőgépkezelő (ki-
véve targonca) + Gépkezelő jogosítvány

Feltétele: - alapfokú iskolai végzett-
ség, B kategóriás jogosítvány, egész-
ségügyi alkalmasság. Tervezett kezdete: 
2014. március 03.

Tisztítás-technológiai szakmunkás
Feltétele: - alapfokú iskolai végzett-

ség, egészségügyi alkalmasság. Tervezett 
kezdete: 2014. május 26.

Zöldség- és gyümölcstermesztő
Feltétele: alapfokú iskolai végzettség, 

egészségügyi alkalmasság. Tervezett kez-
dete: 2014. június 10.

A program, valamint a képzések részt-
vevője az lehet, aki a következő célcso-
portok valamelyikébe sorolható:

1.a legfeljebb alapfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkezők, 

2.a pályakezdők, illetve a 25 év alatti 
álláskeresők,

3.a projektbe történő bevonás idő-
pontjában az ötvenedik életévüket betöl-
tött személyek, továbbá

4.akik a projektbe való belépést meg-
előző 12 hónapon belül gyermekgondo-
zási segélyben, , terhességi-gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondozási díjban ré-
szesültek; illetve  gyermeknevelési támo-
gatásban, ápolási díjban részesültek, vagy 
jelenleg is részesülnek,

5.foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásra jogosultak,

6.tartósan munkanélküli, vagy tartós 
munkanélküliséggel veszélyeztetett állás-
keresők.

Bővebb információ kérhető:
Horpácsi Bálintné (horpacsibne@lab.
hu) vagy Bodor Ágnes (bodora@lab.
hu) TÁMOP 1.1.2 ügyintézőknél 6060 

Tiszakécske, Béke u. 116. 
Telefon: 76/441-286; 76/540-079; 

30/695-1371; 30/742-6456
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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 éle-
tével kapcsolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján, 19:30-tól 
jelentkezik Tiszaalpári Tükör című magazi-
nunk.
A képviselő-testületi üléseket mindig az ülé-
sek hetében szombaton, 12:30-tól tekinthetik 
meg felvételről, az ismétlést pedig a követke-
ző szombaton, szintén 12:30-tól.
Figyelmébe ajánljuk további műsorainkat 
is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órá-
tól
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

Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, 
képviselettel. Havonta tájékoztatást kap 
vállalkozása eredményéről, áfájáról, a 
könyvelést, így pontosan tudja követni. 
Igény szerint a könyvelési anyagért elme-
gyek. 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 kör-
nyezetet és nem „tömeg-könyvelőirodát” 
keres.

ÉRDEKLŐDNI: 06/30/266-8536

Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

Ingyenes szűrés
Negyvenöt év feletti férfiak részére ingyenes urológiai szűrést szervezünk 
2014. február 15-én szombaton, délelőtt 10 - 13 óra között. 
A helyszín: Tiszaalpár, Szent Imre tér 18. alatti háziorvosi rendelő.
Ugyanekkor egészségnap keretében vérnyomás-, vércukor- és koleszterin-
szűrést is szervezünk.
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tiszaalPáR
aDy enDRe U. 4

nyitva tartás

hétfőtől péntekig 6.00 - 18.00
szombaton  6.00 - 14.00
vasárnap   zárva
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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
Akiket nagyon vártunk: Pásztor Csenge (anyja neve: 
Halász Orsolya), Győri Nelli (Juhász Tünde), Ajtai Stefán 
(Újszászi Szimonetta), 
Akiket elveszítettünk: Taskó Sándorné Bársony Mária 
Terézia (1945), Fodor Imréné Csordás Erzsébet (1928), 
Kovács József (1941), Gyárfás László (1948), id. Bársony 
Andrásné Benkó Julianna (1934), Nagy-György Györgyné 
Kiss Anna Mária (1948), Konfár József (1950), id. Szepesi 
János (1922), Mészáros Lajos László (1951).

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.

* Ház eladó Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. sz. alatt. Irányár: 3 mil-
lió Ft. Érd.: személyesen a Táncsics u. 17-ben, vagy 06-70/324-
2211.
* Nagyon szép faragott ónémet szekrény párban és egy szintén 
ónémet nagyméretű  4 fiókos komód eladó. Ár: megegyezés 
szerint. Érdeklődni: 06-20/ 390-2918.
* Tiszaalpár központjában üzlethelyiség kiadó. Érd. 06-30/858-
9688.
* Tiszaalpár Jókai u. 5 szám alatti, kertes, padlásszobás családi 
ház eladó. Érdeklődi: 06-20/ 9937014.
* Családi ház eladó, Tiszaalpár Arany J. u. 4. sz. Érdeklődi 
76/424-019.
* 2003-as Fiat Punto megkímélt állapotban, első tulajdonostól 
eladó. Irányár: 550.000, Ft Érd.: 30-354-7777
* Eltartási szerződést kötnék, ill. házi gondozást vállalok 
Tiszaalpáron 13 éves szakmai tapasztalattal. Érd.: 06/20/271-
18062

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!

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a

rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és jó ismerősök-
nek, akik szeretett édesapánk, nagyapánk és dédnagyapánk,

SZEPESI JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

KÖSZÖNETTEL: Czinegéné Kiss Andrea


