
Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola egyik legnagyobb rendezvénye 
a farsangi mulatság. Ilyenkor az osztá-
lyok különböző produkciókat mutatnak 
be. 

Ezúttal is sokan voltak kíváncsiak 
az általános iskolások farsangi mulatsá-
gára. A tornacsarnok megtelt érdeklődő 
szülőkkel, nagyszülőkkel, szinte alig 
lehetett helyet találni. A hagyományok-
hoz híven ezúttal is az alsó tagozatosok 

kezdték a bemutatkozást. Más telepü-
lésektől eltérően Tiszaalpáron ugyan-
is nem egyéni jelmezes bemutatkozás 
történik, hanem osztályok adnak elő 
zenés produkciókat. Jó volt látni, hogy 
a gyerekek egységes ruhákban léptek 
a színpadra és úgy szórakoztatták a 
jelenlévőket. Voltak nagyon érdekes 
és kidolgozott produkciók, amelyeket 
nagy tapssal jutalmazott a közönség.

Addig, míg a színpadon zajlott 

a program, a büfében lehetett kapni 
fánkot, szendvicset, üdítőket. Az üres 
rekeszek láttán, hatalmas mennyiséget 
fogyaszthattak el a jelenlévők, ami nem 
csak azt bizonyítja, hogy éhesek voltak 
a farsangolók, de azt is, hogy finom 
volt az étel. 

A jelmezes bemutatkozás után fél 
órás szünet következett, majd elkezdő-
dött a tombolasorsolás, ahol sok érté-
kes tárgy talált gazdára.

Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon
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Kivágják a nyárfákat
Több alkalommal érkezett lakos-

sági bejelentés arról, hogy a vas-
útállomás és a tüzéptelepi bejáró 
közötti területen, valamint az újfalui 
részen a Bokrosi utca mellett lévő 
önkormányzati területen lévő nyárfák 
virágzás idejében gondot okoznak az 
allergiásoknak. Azt kérték az önkor-
mányzattól, hogy amennyiben lehet-
séges, akkor ezeket a fákat vágják ki, 
mert azon kívül, hogy az allergiások-
nak problémát jelentenek, még veszé-
lyesek is. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy eleget tesz a kérésnek. 
Megbízott egy magánszemélyt, hogy 
vágja ki a fákat, aki bruttó ötszázezer 
forintot fizet az önkormányzatnak, 
de a fát elviheti. A vasútállomás mel-
lett ötvenhat, Tiszaújfalun pedig har-
mincöt fát lehet kitermelni.

Nem mindenki ott szavaz,
ahol eddig

Törvényességi kötelezettség az, 
hogy az országgyűlési választások 
előtt legkésőbb húsz nappal a képvi-
selő-testületeknek a szavazatszámlá-
ló bizottságokat meg kell választani-
uk. Az aljegyző asszony javaslatára, 
az előző választásokhoz hasonlóan, 
hat szavazókörzet lesz a települé-
sen. Ezek a következők: 1. számú: a 
művelődési ház, 2. számú: az önkor-
mányzat konyhája a Dobó utcában, 3. 
számú: az általános iskola, 4. számú: 
a tornacsarnok, 5. számú a Kádár 
Lajos Közösségi Ház, a 6. számú sza-
vazókör pedig a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda. Kisebb mozgások 
lehetnek abban, hogy az előző válasz-
tásokhoz képest kinek hova kell men-
nie, de ez csak a lakosság kis részét 
fogja érinteni. Ennek az oka az, hogy 
a körzetekben közel azonos létszám-
mal szavazzanak a lakosok. Korábban 
ugyanis volt olyan szavazókör, ahol 
8-900 fő szavazott, míg máshol csak 
hatszáz. Így gyakorlatilag majdnem 
azonos létszámú választó szavazhat a 
szavazókörzetekben. 

Rovásírású helységnév táblák
Az Árpád Népe Tiszaalpári 

Egyesület kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. Beadványukban 
leírták, hogy szeretnék, ha a hely-
ségnévjelző táblák mellett rovásírás-
sal is ki lenne írva Tiszaalpár neve, 
amit az önkormányzatnak kellene 
finanszírozni. Az egyesület azt vál-
lalná, hogy helységnév jelző táblák 
mellé egy fafaragó által készített táb-
lát tennének ki, amelyen Tiszaalpár 
nevezetességeit tüntetnék fel. A négy 
lemezből készült tábla nyolcvanöt-
ezer forintba kerülne, aminek a meg-
valósítását a képviselők támogatták. 
Tiszaalpár területén öt helyen van 
helységnévjelző tábla. Közülük négy 
helyen lenne rovásírással feltüntetve 
a település neve, és mellette ott lenne 
az egyesület által készítetett tábla 
is. A négy hely: Bokrosi utca vége, 
a Petőfi utca vége a lovas pályánál, 
a Bethlen Gábor utca, valamint az 
Alkotmány utca vége. 

Felezik a felújítási munkák
költségét

Amint az köztudott, az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola fenntartá-
sa 2013. január elsejétől a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz tar-
tozik.  Az önkormányzat több alka-
lommal is kérte a KLIK-et, hogy 
az iskola régi szárnyának felújítását 
végezze el, mert azon a részen beázik 
a tető. A többszöri kérésre sem végez-
tették el a felújítást, ezért a képvi-
selő-testület másfél millió forintért 
elvégeztette a munkálatokat. Mivel 
az önkormányzat évi huszonöt mil-
lió forintot fizet havi bontásban a 
KLIK-nek, a testület úgy döntött, 
hogy ennyivel kevesebbet fog fizetni. 
Így is történt, de a KLIK leemelte a 
pénzt az önkormányzat számlájáról. 
Ezt követően Vancsura István polgár-
mester több alkalommal is tárgyalá-
sokat folytatott a tankerület-vezető 
asszonnyal. Azt szerette volna elérni, 
hogy legalább a felújítási költségek 

felét fizesse ki a fenntartó. Ebben a 
polgármester és a tankerület meg is 
egyezett, de a testület nem fogadta el. 
Csak abban az esetben támogatták, 
ha a működtetési időszak hátralé-
vő részében, a felújítási munkálatok 
költségét, amit el kell végezni, az 
önkormányzat és a KLIK megfelezi.

 
Infokommunikációs eszközöket

kapnak
A Pejtsik hagyaték terhére 2,6 

millió forintért infokommunikációs 
eszközt vásárolt az önkormányzat. Az 
általános iskola működtetését 2015. 
augusztus 31-ig a KLIK látja el. Az 
önkormányzat az eszközöket eddig az 
időpontig használatba adja a KLIK-
nek. Ezáltal az iskolába járó 380 
gyermek informatikai oktatása nagy-
mértékben javulni fog.

Kitermelik az akadályozó fákat
Több bizottsági és testületi ülésen 

is felmerült már, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő dűlőutak 
szinte járhatatlanná váltak az útszéli 
fák benövései miatt. Éppen ezért a 
testület úgy döntött, hogy a telepü-
lésüzemeltetést megbízza azzal, hogy 
azokat a fákat, amelyek a közlekedést 
akadályozzák, termelje ki. A két leg-
nagyobb ilyen út a Kátai sor, a másik 
pedig a lovas pályától a Király saro-
kig tart. Az utak kimérésére a testület 
megbízott egy kft-t.

Marad a Településgazdálkodási Kft.
A Településgazdálkodási Kft. meg-

alakulása óta problémákkal küszködik. 
Éppen ezért a képviselő-testület tagjai 
nagy gondban voltak a további tény-
kedése miatt.  Hosszadalmas vita után 
olyan döntést hoztak, hogy megtartják 
a kft-t. Bodor Ádám ügyvezetőnek 
február 28-án lejáró szerződését június 
30-ig meghosszabbították. Az akko-
ri ülésen térnek majd vissza a kft. 
további működtetésére. Amíg ugyanis a 
szennyvíz-beruházás tart, az alvállalko-
zótól kaphat megbízást a kft. Így nem 
lenne célszerű, ha most megszűnne.
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A testületi ülésről jelentjük
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Visszavásárolják a területet
2004-ben, amikor dr. Vancsura 

Zoltán a településre került háziorvos-
nak, az Árpád téren lévő területből 
megvásárolt egy részt egymillió-ötven-
ezer forintért. A szándéka az volt, hogy 
oda egy egészségügyi központot fog 
létesíteni. Mivel a háziorvos terve nem 
valósult meg, több alkalommal is szó-
ban jelezte, hogy visszaadná a terü-
letet az önkormányzatnak. Szándékát 
írásban is jelezte. A február 19-i ülé-
sen olyan döntést hoztak a képviselők, 
hogy az 1050 négyzetméteres területet, 
ami közvetlen a községháza mellett 
helyezkedik el, egymillió forintért visz-
szavásárolja.

Ötmillió forintot osztottak szét
A képviselő-testület ez évi költség-

vetésében ötmillió forintot különített 
el civilszervezetek, klubok, egyesüle-
tek támogatására. Ez az előző évhez 
képest, több mint két és fél millió 
forinttal kevesebb. Az ötmillió forint-
ból az általános iskola erdei iskolája 
90 ezret, az iskola értékőrző tábora 70 
ezret, az iskola diák önkormányzata 
45 ezret, az iskola hátrányos helyzetű 
tábora 100 ezer forintot, a három nyug-
díjas klub, a Faluszépítő egyesület, a 

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun 
Megyei Egyesülete 150-150 ezer forin-
tot, a horgász egyesület 180 ezret, a 
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-
Kiskun Megyei Egyesülete 20 ezret, 
a polgárőrség 450 ezret, a motoros 
egyesület és az Árpád Népe Egyesület, 
a néptánccsoport, a lovas egyesület 
265- 265 ezret kap, Zaletnyik Lászlóné, 
Kálmán Jánosné, Török Józsefné 15-15 
ezer forintot, tűzvédelmi és polgárvé-
delmi terv készítésére 40 ezer forintot 
szán az önkormányzat. A sportegye-
sület 1, 9 millió forintot kap, amiben 
benne van a judo és a sakk szakosztály 
pénze is. Az iskola szülői munkaközös-
sége 100 ezer forinttal lesz gazdagabb.

Befogják a kóbor kutyákat
Tiszaalpáron is sok a kóbor kutya, 

ami évek óta problémát jelent. Erre az 
évre az önkormányzat szerződést kötött 
a Kiskunfélegyházi Városfenntartó és 
Szolgáltató Költségvetési szervezettel. 
A szerződésnek megfelelően alapdíj-
ként erre az évre százötvenezer forin-
tot fizet az önkormányzat. E fölött a 
beszállított kutyák létszámától függő-
en, aminek megvan a tarifája, további 
pénzzel járul hozzá ahhoz, hogy a tele-

pülésen ne legyenek kóbor kutyák.

Útépítésre fordítanák a pénzt
Tiszaalpár önkormányzata olyan 

jól gazdálkodott az elmúlt időszak-
ban, hogy nem kellett hitelt felvennie. 
Éppen ezért egy belügyminiszteri ren-
delet alapján lehetősége van arra, hogy 
támogatásban részesüljön. A kétezer 
lélekszám alatti települések biztosan 
megkapják az összeget ebben az évben, 
de az e fölött lévők esetében kérdéses. 
Az öt és tízezer lakosú települések 
kategóriájába tartozik Tiszaalpár, így 
maximum 181 millió forintra lehetett 
benyújtani pályázatot március 6-ig. A 
képviselő-testület úgy határozott, hogy 
amennyiben megkapja az összeget, 
akkor belterületi utak építésére és fel-
újítására fogja fordítani.  

Kicserélik a nyílászárókat
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi 

rendelőjének a nyílászárói nagyon 
rossz állapotban vannak. A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a nyílás-
zárókat ki kell cserélni. Erre vállal-
kozóktól árajánlatotokat kért be és a 
legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozót 
bízta meg azzal, hogy a szükséges 
ablakokat, párkányokat kicserélje.

A Gondozási Központban ismét 
farsangi mulatsággal búcsúztattuk a 
telet. Erre az eseményre minden évben 
izgatottan készülnek a központ lakói 
és dolgozói is egyaránt. Volt jelmez-
bál, tánc, illetve tombola, így egy 
nagyon vidám, remek estének lehet-
tünk részesei.

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a tombola ajándékok felaján-
lóinak: dr. Puliusné Sárdi Máriának, a 
Fókusz Takarékszövetkezet dolgozói-
nak, Feketéné Horváth Juditnak, Barcsa 
Évának, a Mini Diszkontnak, Juhász 
Sándornénak, Bartók István Iparcikk 
Szaküzletének, a 100-Ft-os Boltnak, 
Juhász Imrénének, a Sporthorgász 
Boltnak, a Detti Virágüzletnek, a Pici 
ABC-nek, a Mini 100-Ft-os Boltnak, 
illetve a Lovas Sport Egyesületnek.

Farsang a Gondozási Központban
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Szappanbuborékot is fújtak az óvodások

Gyerekek annál szebb és jobb 
farsangi mulatságot nem kívánhat-
nak maguknak, mint amit a Tün-
dérrózsa Óvoda Tengelice cso-
portba járó gyerekek kaptak, és 
adtak egymásnak és a szüleiknek. 
Az óvoda nem egyszerre rendezi 
meg a farsangi mulatságát, hanem 
csoportonként. Amikor egy csoport-
nak van a jelmezes mulatsága, arra 

meghívnak egy másik csoportot is. 
Ezúttal a Tengelice csoportba járó 
gyerekek mulatságáról számolunk 
be. Az intézmény tornaszobája meg-
telt szülőkkel, nagyszülőkkel. Sokan 
voltak kíváncsiak arra, hogy a gyere-
kek milyen programmal készültek a 
farsangra. A végén több szülő is azt 
mondta, hogy tartalmas, szép műsort 
láthattak a gyerekektől, ami termé-

szetesen az óvónőknek köszönhető.  
Zene és énekszóra vonultak be a gye-
rekek a tornaszobába, majd külön-
böző verseket mondtak el. Minden 
gyermek megmondta a nevét és azt, 
hogy minek öltözött be. Versükben 
meg is indokolták, hogy miért éppen 
azt a jelmezt választották. A farsang 
elmaradhatatlan kelléke a fánk, a nél-
kül nem az igazi. Ezúttal abból sem 
volt hiány. Egy hatalmas nagy tálra 
volt feltéve csokis és lekváros, és per-
sze megszórva porcukorral. Először 
a felnőtteket kínálták végig. A gyere-
kek pedig leültek az asztalokhoz, ők 
ott választhattak a fánkból. Termé-
szetesen üdítőt is kaptak hozzá. Ami-
kor befejezték az evést, egy játékkal 
folytatódott a program. Zeneszóra 
körbejárt egy portörlő, és ahol meg-
állt a zene, annak az óvodásnak le 
kellett ülnie. Az egyik kis óvodás meg 
is jegyezte, hogy ez nagyon jó játék. 
Ezzel még nem ért véget a csoport 
műsora. A gyerekek egyik kedvence 
következett, a szappanbuborék fújás. 
Önfeledten fújták a buborékokat.

Elmúlott a rövid farsang
Az átváltozás,a  maskarába bú-

jás most is várva várt esemény volt 
a Tündérrózsa óvodában. Jelmezek 
sokasága mutatta szülők és óvó né-
nik kreativitását.

A Tengelice és a  Pillangó cso-
portokban egyéni jelmezt öltöttek a 
gyermekek, s az alkalomhoz illő ver-
sekkel, dalokkal készültek. A Süni 
csoport vidám lakodalmast adott elő. 
Az elmaradhatatlan bohócok sem hi-
ányoztak a jelmezek sokaságában. A 
Méhecske csoport cirkuszi attrakci-
óját a Katica csoport bohócműsora 
követte. A Tücsök csoport cowbo-
yai western táncokkal szórakoztat-
ták a közönséget, végül a Csigabiga 
csoport zárta a februári mulatságok 
sorát, akik cowboyok és indiánok 
képében elénk varázsolták a vadnyu-
gatot.

A csoportok bemutatóját vidám 
játékok követték a szülők bevoná-
sával. Nem maradt el a szokásos 
farsangi fánk sem, amit nagy öröm-

mel fogyasztott el minden gyermek. 
Méltóan búcsúztattuk az idei telet is, 
hogy vidáman várjuk a tavasz érke-
zését.                                  Bálint Zs.



                         2014. március                                                          5. oldal

Lóvá tesz az ember, emberré a ló
A lovas ágazat múltja, jelene és jö-

vője is szóba került azon a fórumon, 
melyet Tiszaalpáron a művelődési ház-
ban tartottak február 27-én este. Szak-
emberek mondták el véleményüket, 
annak érdekében, hogy még nagyobb 
figyelmet kapjon a lovas kultúra ha-
zánkban. 

Magyarország lovas nemzet. Ezt 
nem csak Lezsák Sándor, az ország-
gyűlés alelnöke, a fórum levezetője je-
gyezte meg, hanem szinte valamennyi 
előadó. Amit rólunk tudnak a világban, 
hogy lovas nemzet vagyunk, annak a 
valóságban is igaznak kell lenni, mond-
ta. Erről olyan előadók beszéltek, akik 
értenek is a lóhoz. Elsőként Lezsák Le-
vente lovas kaszkadőr, aki számtalan 
filmben helyettesített kiváló színésze-
ket, beszélt a lovas múltról. Szerinte a 
fél világot mi magyarok tanítottuk meg 
lovagolni, és ez a sportban is meg-
mutatkozik. Éppen ezért vissza kell 
szerezni a régi fényünket. Van mire 
építeni, lelkes fiataljaink vannak, akik 
több sportágban is érmeket szereztek 
világversenyeken. Ezt már Jármy Mik-
lós, a Magyar Lovassport Szövetség 
elnökségi tagja mondta, aki a Kincsem 
Nemzeti Lovas Program egyik szakér-
tője is. A kiváló eredmények az edzők, 
tenyésztők és a kiképzők munkáját di-
csér - hangsúlyozta. Véleménye szerint 
ma hazánkban öt lovanként lehet egy 
munkahelyet teremteni. Az országban 
jelenleg hatvanezer lovat tartanak szá-
mon. A ló egyébként a szabadság jel-
képe is - fűzte hozzá. Ladányi Kovács 
Zoltántól, a megyei lovas szövetség 
tagjától megtudhatták a jelenlévők, 

hogy Pest és Győr-Sopron-Moson me-
gye után Bács-Kiskunban van a legtöbb 
ló. 217 aktív lovas sortolót tartanak 
nyilván, de egyre jobban előtérbe kerül 
a szabadidős lovaglás. Sok a puszta-
bemutató, amit szeretnek a külföldiek. 
Ahhoz, hogy tovább fejlődjön az ága-
zat, még több forrást kell biztosítani. 
Felföldi Zoltán, az Országos Polgárőr 
Szövetség Lovas Tagozatának elnöke, 
Lakitelek polgármestere szerint a tele-
pülések biztonsága érdekében szükség 
van lovas polgárőrökre. Az országban 
hetvennégy egyesültben háromszáz lo-
vas polgárőr működik. Lakiteleken a 
polgárőrök saját lovukkal járnak szol-
gálatba, akik önkéntességen alapuló 
bűnmegelőzést végeznek. Páska Ildikó, 
a Vidékfejlesztési Minisztérium Iskolai 
Lovasoktatási Munkacsoport tagja úgy 
vélte, hogy a megyékben jók a lehető-
ségek a gyerekek lovas oktatására. Ez 

év szeptemberétől elindulhat az iskolai 
lovas oktatás, de ehhez megfelelő okta-
tási háttérrel és hozzáállással kell ren-
delkezni. A legfontosabb feladat a biz-
tonság. Éppen ezért csak olyan helyen 
indulhat el az oktatás, ahol minden 
feltétel megfelelő lesz. A lovaglás kul-
turális alapjait szeretnék átadni a gye-
rekeknek. Olajos István, a lakiteleki ál-
talános iskola igazgatója a településen 
már második éve folyó lovas oktatásról 
adott tájékoztatást. Amint az kiemelte, 
az oktatásban szereplő gyerekek visel-
kedése negyven százalékkal jobb lett. 
Solymosi Bertold, a Nyeregszemle 
egyik szervezője az idei programokról 
beszélt. Lóvá tesz az ember, emberré a 
ló. Ezzel a szavakkal zárta be a fóru-
mot Lezsák Sándor. Az előadás végén 
minden jelenlévő megkapta a Lovas 
Nemzet című újságot.

Egyházi sorok
- Március 5-én Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjti idő.
- Márciustól hétköznapokon az esti szentmisék kezdési időpontja 18 óra.
 Vasárnapokon az alpári templomban ismét van este is szentmise 18 órai
 kezdéssel.
- A nagyböjti időben csütörtökön Alpáron, pénteken Újfalun lesz keresztúti
 Ájtatosság, az esti szentmise előtt 17,30-tól.
- Nagyböjti lelkigyakorlatos esték: március 28-án pénteken Újfalun, március 29-én szombaton Alpáron az esti szent-

misében. 17 órától gyónási lehetőség.
 A lelkigyakorlatot vezeti Főtisztelendő Bese Gergő Péter atya (Kiskunfélegyháza Ó-templom káplánja).
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Sikeres kulturális műsort mutattunk be Tordán
Március első napján nagyközsé-

günk egy maroknyi része nagy útra 
indult, mert településünk meghívást 
kapott a XIII. Tordai Kulturális Na-
pokra. Igyekeztünk olyan műsort ösz-
szeállítani, amilyen még nem volt. Így 
sikerült például az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola 2.a osztályos tanulóit 
és osztályfőnöküket, Ivicz Ivett tanító 
nénit „rábeszélni” arra, hogy a farsan-
gon bemutatott cigánytáncukkal lép-
jenek fel testvértelepülésünkön is. 

Délelőtt 10 órakor indultunk a mű-
velődési ház elől, aggódó szülői te-
kintetek közepette, de annál nagyobb 
várakozással. A Szentesen és Hód-
mezővásárhelyen csatlakozó tánco-
sokkal és tanárukkal, Bagi Ferenccel 
kiegészülve immár teljes létszámban 
értünk a határra, ahol viszonylag kis 
tortúrával, gyorsan sikerült átjutnunk 
Szerbiába. Az út – bár hosszú volt 
– de tartalmasan telt, hiszen meg-
próbáltunk egy éneket megtanulni, 
mely a tordai honlapra való belépés-
kor hallható. 15 órakor, vagyis 5 óra 
buszozás után végre megérkeztünk 
Tordára, ahol Dobai János polgármes-
ter úr vezetésével már nagyon vártak 
bennünket. Gyorsan lepakoltuk a fel-
szerelésünket, hiszen vendéglátóink 
azonnal asztalhoz ültettek és már hoz-
ták is a sült húsokat, köreteket, inni 
valókat, házi készítésű süteményeket. 
A jó ebédhez a zenét Nyerges Ármin 
biztosította. Szemlátomást örült min-
denki, hogy újra láthatjuk egymást.

A kései ebéd után sem unatkozott 
senki, hiszen Török Józsefné gobeli-
nekből, horgolt csipketerítőkből, va-
lamint üvegfestményekből, Kálmán 
Jánosné pedig az általa készített fonott 
üvegekből rendezett be egy látványos 
mini kiállítást a tordai művelődési ház 
előterében. Táncosaink birtokba vet-
ték a színpadot és lázasan próbálták 
az est folyamán bemutatásra kerülő 
produkciókat. A gyerekek hamar fel-
fedezték a közelben található játszó-
teret, ahol megmozgathatták végre 
magukat, majd Dobai János vezeté-
sével felkerestük a tordai Ady Endre 
Általános Iskolát, ahol Kovács Zsu-

zsanna igazgatónő fogadott bennün-
ket. Elmondta, hogy az intézménybe 
170 gyermek jár, és mivel kevés a 
tanterem ennyi gyermek számára, így 
az alsó tagozatosok délelőtt, a felső-
sök pedig délután járnak iskolába. 
Tantestületük 25 fős, de jobbára olyan 
pedagógusok alkotják, akik más tele-
pülések intézményeiben is tanítanak. 
Kiemelte, hogy 4 nyelven – magya-
rul, szerbül, angolul és németül – ta-
nulnak egyszerre a gyerekek, de az 
alapnyelv a magyar. „Torda az egyik 
végvára lesz lassan a magyar nyel-
vű oktatásnak”- mondta aggódva, de 
nagy elszántsággal és még nagyobb 
büszkeséggel. Ezután dr. Vancsura 
István polgármester elmondta, hogy 
szeretné, ha a két iskola között a kap-
csolat erősödne, tapasztalataikat egy-
mással megosztanák és még jobb vi-
szony alakulna ki. Tanulóink egy-egy 
jelképes ajándékot nyújtottak át a fo-
gadásunkon jelen lévő gyerekeknek, 
melyben füzet, ceruza és egy tábla 
csoki volt. Az igazgatónő vezetésével 
megtekintettük az iskola tantermeit és 
közben megcsodáltuk a falakon látha-
tó kreatív alkotásokat. Közben a két 
település nebulói vidáman beszélget-
tek egymással, és talán barátságok is 
köttettek.

Visszaérkezve a művelődési ház-
ba, ki-ki elpróbálta még a műsorát, 

szerepét, majd 19 órakor kezde-
tét vette előadásunk. A 300 fős te-
rem több mint félig megtelt. Az est 
műsorvezetője, Ivicz Ivett nyitotta 
meg a programot. Dobai János és 
dr. Vancsura István köszöntője után, 
melyben kiemelték, hogy a két tele-
pülés hagyományosan jó kapcsolata 
milyen régre nyúlik vissza és mennyi-
re családias, Tímár Béláné szavalt el 
egy verset. Őt követte Vincze Zsófia 
Luca énekes produkciója, mely két lí-
rai és egy pörgős dalból állt. Utána a 
Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola 
tánccsoportja következett, akik szin-
te széttáncolták a színpadot, minek 
következtében a fergeteges taps sem 
maradhatott el. Az esten jelen volt 
Egresi Sándor tartományi képviselő 
úr is, aki ezután beszédet mondott, 
arra buzdítva Torda lakosságát, hogy 
a közelgő választásokon minél többen 
szavazzanak, hogy a magyarság to-
vábbra is erős képviseletet kaphasson. 
Majd humor következett, elsőként 
Juliska és Mariska, a két szomszéd-
asszony értekezett a világ dolgairól, 
Kiss Jánosné és Tímár Béláné előadá-
sában. Aztán a legkisebb szereplőink 
léptek színpadra cigánytáncukkal és 
két tanuló még egy verset is elmon-
dott az egybegyűlteknek. Balla Tibor 
két tanítványa, Bánfi-Antal Ádám és 
Hatvanyi  Ferenc  tekerőjátékát  min-
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Farsangi mulatság jelmezes produkciókkal

A művelődési ház nagytermében 
tartotta farsangját az Árpád Fejede-
lem Nyugdíjas Klub. Az eseményre 
meghívták a szomszédos település, 
Lakitelek nyugdíjasait is, akik elfo-
gadták a meghívást.

Kiss Jánosné elnök, aki évek óta 
vezeti és irányítja a klubot, köszöntöt-
te a jelenlévőket, köztük dr. Vancsura 
István polgármestert, dr. Csernus Ti-
bor és ifj. Barna Sándor képviselőket. 
Megterített asztal várt mindenkit, és 
az ilyenkor szokásos rövidital sem 
maradt el. A köszöntő után Szilágyi 
Ferenc lépett a mikrofon elé, aki kon-
feranszié szerepet vállalt erre az esté-
re. A hagyományoknak megfelelően 
jelmezbe öltözött műsorral is készül-

tek a klub tagjai. Elsőként bájos bo-
szorkányok érkeztek seprűvel együtt. 
Aztán egy börtönben lévő rab tett val-
lomást. Kiderült az is, hogy két pasi is 
belefér egy nadrágba, ha az elég nagy. 
A hóember a telet idézte, a sellő pedig 
azt bizonyította, hogy a Holt-Tiszából 
érkezett. Láthatták a jelenlévők a négy 
évszakot is, valamint egy olajmágnást, 
aki egy táncosnővel érkezett. Egy ba-
lett-táncos azt bizonyította, hogy még 
most is meg tudja csinálni a mérleget. 
A népszerű Pa-Dö-Dö is színpadra lé-
pett, valamint Popey, a tengerész. Egy 
hajléktalan a polgármestertől akart 
kérni lakást, a török basa pedig hárem-
hölgyeivel érkezett. Bemutatkozott 
egy tiroli pár is, és egy libapásztort is 

lehetett látni. Egy házaspár hetvene-
dik évfordulóját ünnepelte. A műsort 
egy énekesnő zárta, aki három tánco-
sával együtt mutatta be produkcióját. 
Természetesen minden fellépő tapsot 
kapott a közönségtől, a műsor végén 
pedig Vancsura Istvántól virágot. 

A vacsora előtt, amit a Tiszatáj 
Vendéglő készített, még mindenki, aki 
akart, megihatott egy, vagy két rövid 
italt, hogy jobb étvággyal tudja elfo-
gyasztani a sülteket. Utána pedig jó 
fajta fehér- és vörösbort lehetett inni, 
aki nem üdítőt akart fogyasztani. A 
vacsorát tánccal lehetett lerázni. Nem 
kellett félteni a nyugdíjasokat, mert 
nem csak a műsor készítéséből, de 
táncból is jelesre vizsgáztak.

denki érdeklődve figyelte és hallgatta, 
ők Bársony Mihály kedvenc népdala-
iból válogattak össze kétcsokornyit. 
Könnyűzenei dallamok következtek 
ezután Hanó Tünde előadásában, aki 
szintén három dallal készült. A haj-
léktalan  asszony  Tímár Béláné  ala-
kításában már sokadszor nem kevés 
mosolyt csalt a nézőközönség arcára. 
Majd ismét a néptáncosok következ-
tek, akik ha lehet még látványosabb 
táncokat adtak elő, nem is maradt el 
a vastaps. Végezetül a buszon meg-
tanult nótával az összes fellépő egy-
szerre ment a színpadra és a közönség 
segítségével közösen énekeltük azt 
el.

Gyors átöltözés és pakolás után is-
mét asztalhoz ültettek bennünket. Va-
csora előtt Dobai János megköszönte 
a színvonalas műsort, elmondása sze-
rint ez volt eddig a legjobb produkció, 
amit látott tőlünk. A vacsora ismét na-
gyon finom volt, két fogást és egy kis 
süteményt, valamint tortát este fél 11-
kor magunkba tölteni nem volt kis tel-
jesítmény, de derekasan helytálltunk. 
Vendéglátóink azért gondoskodtak 
arról, hogy a kalóriákból le is adjunk, 
evés után megtáncoltattak mindenkit, 
akit csak lehetett, Ármin nem fogyott 
ki a dalokból.

Amint az ilyenkor lenni szokott, 
nagyon nehéz volt hazaindulni, szíve 

szerint mindenki maradt volna még. 
Azért éjfélkor nekiindultunk az útnak. 
A kicsik szinte kivétel nélkül aludtak, 
a többség pedig tekerő mellett nép-
dalokat énekelt. A határon mindkét 
oldalon elnézőbbek voltak velünk, 
amint meglátták a tátott szájjal, kü-
lönböző pozíciókban alvó gyerekeket. 
Hajnal öt órára értünk haza, mondani 
sem kell, fáradtan, de tele élmények-
kel. Köszönjük vendéglátóinknak azt 
a fantasztikus törődést, a sok tapsot, 
amit kaptunk. Ahogy polgármester úr 
is fogalmazott, ide nem külföldre, ha-
nem haza megyünk.

Kerekes András
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Lólé István minden bora kiváló minősítést kapott

Első alkalommal rendeztek borver-
senyt Szentkirályon a felújított falu-
házban. A hegyközség bortermelőinek 
nedűit bírálták az ítészek.

Az elmúlt évben egyesült a szent-
királyi és a lakiteleki hegyközség. A 
korábbi lakiteleki hagyományokat 
folytatva most együtt rendezték meg 
a borversenyt. Kocséri, tiszakécskei, 
nyárlőrinci, lakiteleki, szentkirályi és 
tiszaalpári termelők borait minősítet-
te a szakemberekből álló zsűri. Közel 
azonos számban voltak a fehér, illet-
ve a rozé és vörös borok, amelyeket 
két bizottság értékelt. Kisari István, az 

egyik bizottság elnöke szerint az előző 
évekhez képest fejlődés mutatkozik a 
borok minőségében. Ez abban is meg-
nyilvánul, hogy a termelők jobban oda-
figyelnek a borokra. Persze ez nem azt 
jelentette, hogy csak hibátlan borokat 
kóstoltak. A szakember szerint nagyon 
fontos a helyes szüreti időpont kivá-
lasztása. Az illatos boroknál ez volt a 
legnagyobb probléma. Kellemes meg-
lepetésként említette a kövidinka sort, 
míg a cserszegi fűszeresekben csalód-
nia kellett, bár ennél a fajtánál is voltak 
szép minták. A rozé borokról az volt 
a véleménye, hogy nem kis üzemek-

be valók, mert nincsenek meg a kellő 
technikai feltételek. Próbálkozni azért 
lehet. A vörös borokra a kiegyensúlyo-
zottság volt a jellemző. Az odafigyelés 
évről évre meghozza az eredményét. A 
2013-as évjárat nem volt könnyű, ezért 
jobban oda kellett a borokra figyelni. 

Nem csak a bíráló bizottság tag-
jai kóstolhatták a borokat, de a jelen-
lévő gazdák is. Minden minta után az 
elnökök véleményt mondtak a bor-
ról. Ha kellett, akkor dicsértek, de a 
hibákról is beszéltek. A hegyközség 
legjobb bora címet Lólé István 2012-
es cabernet saugvignon bora érdemel-
te ki. A tiszaalpári szőlőtermelő négy 
mintát vitt a versenyre. A már említett 
caberneten kívül kékfrankost, vörös 
cuvée-t, cabernet rosét. Mind a négy 
minta kiváló minősítést kapott. Rajta 
kívül dr. Tógyerné Kiss Éva jubileum-
rajnai cuvée-je, valamint Nagy József 
kékfrankosa érdemelte ki a legna-
gyobb elismerést. A zsűri jónak érté-
kelte Tógyerné Kiss Éva kékfrankos és 
zalagyöngye borát, valamint Nagy Jó-
zsef rajnai rizlingjét. A díjátadás után a 
szakemberek külön-külön is elmondták 
véleményüket a termelőknek, majd a 
hegyközség a jelenlévőket birkapörkölt 
vacsorával látta vendégül.

Élelmiszeradomány Tiszaalpáron is
„Az Európai Unió által finanszíro-

zott EU Élelmiszersegély Programot 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal szervezi. Az országos program 
keretében az uniós forrásból előállított 
élelmiszereket az MVH-val szerződött 
segélyszervezetek juttatják el a ma-
gyarországi rászorultak részére.”  A 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
Tiszaalpár lakosai számára is juttatott 
élelmiszer-adományt. Az előkészüle-
teket és a csomagok szétosztását az 
önkormányzat a Gondozási Központ 
és a védőnői szolgálat segítőivel bo-
nyolította le. A csomagok szétosztásá-
ra 2013. március 07-én került sor. Az 
adományból 219 család részesült. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet 

mondani a támogatásért a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezetnek, to-
vábbá Pásztor Gyulának, a MATIC 
Ipari Szolgáltató Kft. vezetőjének és 
azon dolgozóinak, akik a program 

keretében már több alkalommal köz-
reműködtek az adomány községünkbe 
történő szállításában.

Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzata
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A Nyugdíjas Baráti Kör ismét ün-
nepelni jött össze. Az ünnepség oka, 
hogy köszöntsenek bennünket, nőket, 
és mi nők köszöntsük férfi társainkat.

Kis Imre, klubunk vezetője méltat-
ta ezt a szép napot, majd versével kö-
szöntött bennünket. Barcsikné Klárika 
a férfiakat köszöntötte tréfás versével. 
Szívünkhöz szóltak a szép szavak. A 
hely most szűkös volt, hisz hatvanan 
jöttünk el egymás köszöntésére. A 
férfi barátaink finom szendvicsekkel, 

a nőtársaink finomabbnál finomabb 
sütikkel tették emlékezetessé ezt az 
ünnepnapot.

A jelenben élünk, és ilyenkor em-
lékezünk egy kicsit a múltra, s rájö-
vünk arra, hogy nem kell félnünk a 
jövőtől, mert vannak barátaink, akikre 
számíthatunk, Ilyen alkalmakkor szá-
munkra csak jelen van. Beszélgetünk, 
énekelgetünk és örülünk annak, hogy 
újra megértük a tavaszt, örökifjú öre-
gekkel és a fiatalabbakkal együtt.

Arra kell gondolnunk, amit Pam 
Broom gondolt: „Minden törődés 
fénylő körben terjed, láthatjuk, aho-
gyan a jó emberek fénykörei bevilá-
gítják a sötétséget, összekapcsolód-
nak és egymásba szövődnek.” Ez a mi 
baráti körünk mottója is.

Mindannyiunk nevében köszönöm 
a virágot, az ajándékot. Kívánjuk, 
hogy még sok ilyen szép ünnepet tölt-
hessünk együtt.

Szederkényi Zoltánné Ceni
a Nyugdíjas Baráti Kör tagja

Vidám, nyugdíjas farsangi mulatság baráti körben

Nem csak a farsangot ünnepelték, de 
egyúttal a telet is búcsúztatták a Nyug-
díjas Baráti Kör tagjai. A művelődési 
ház nagytermében megterített asztal fo-
gadta a vendégeket és a klub tagjait.

Kiss Imre elnök bevezetőjében el-
mondta, hogy nagy igyekezettel készül-
tek az eseményre. Volt olyan tagjuk, aki 
elmondta, hogy milyen produkcióval 
lép színpadra, míg mások titkolóztak. 
Abban viszont megegyeztek, hogy min-
denki vidám, tréfás jelenetet fog bemu-
tatni. Elsőként Papp Imréné vidította fel 
énekével a jelenlévőket. Ezt követően 
egy válásról beszélt Csorba János és 
felesége. Egy asszonynak kilenc lánya 

volt, de egyiket sem tudta férjhez adni, 
mert mindegyiknek volt valamilyen hi-
bája. Ezt a jelenetet mutatták be a klub 
női tagjai. Egy anya bánatos fiáról pa-
naszkodott, amit Csorba Jánosné és 
Balla Istváné adott elő. Fekete Ferenc, 
Kálmán Pál és Viglási Ferenc szakács 
és ének tudásukat fitogtatták a színpa-
don. A legnagyobb tapsot a Gyermek 
születik a faluban című jelenet kapta. A 
szereplők: gyermek, anya, apa, kereszt-
anya, keresztapa, bába, pap mind széken 
ültek, és amikor a narrátor mondta a ne-
vüket, fel kellett állniuk és körbe futni a 
társaságot. A legtöbbet persze a gyerek 
futotta, aki, ha mérték volna a távol-

ságot, talán a faluból is kiment volna. 
Egy libapásztor lány is színpadra lépett 
Csorba Jánosné személyében. Baranyi 
János pedig Balázs Pali énekesnek öl-
tözött be. A gyors fodrászatban maga az 
elnök is szerepet kapott, az ő produk-
ciójuk is nevetésre késztette a nézőket. 
A program cigány tánccal fejeződött 
be. A műsor végén minden női szereplő 
virágot, a férfiak pedig egy doboz sört 
kaptak. A vacsora rántott szelet, rán-
tott karfiol, rizs és párolt zöldség volt. 
Előtte azonban egy kis szíverősítővel is 
megkínáltak mindenkit. A vacsora befe-
jeztével tánc következett, mert a nyug-
díjasok is szeretnek jó zenére mozogni.

A szeretet összetart
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Célkeresztben a vaddisznók

Nem minden vadásztársaságnál le-
het hajtásban vaddisznót lőni. Éppen 
ezért a vadászok kihasználják azokat 
a lehetőségeket, ha ilyen események-
re meghívják őket.

Három egymás utáni hétvégén 
vaddisznóhajtást szervezett a Csong-
rád Nagyréti Vadásztársaság, amely-
re tiszaalpári vadászok is meghívást 
kaptak. A három alkalommal össze-
sen tizenkét vaddisznót és hat rókát 
sikerült elejteni, amint azt Pölös Ist-
ván vadászatvezetőtől megtudtuk. A 
vadászatnak ez a válfaja szigorú elő-
írások szerint zajlik, mert korábban 
történtek balesetek. Például magasí-
tott leseket kell készíteni, éppen ezért 
a társaságok nem nagyon élnek ezzel 
a lehetőséggel. A Tisza bal partján 
működő vadásztársaságnál is nyolc 
évvel ezelőtt volt utoljára vaddisz-
nóhajtás. Most azért döntöttek 
ismét mellette, mert az elmúlt 
évben az árvíz miatt az álla-
tok nagy kárt tettek a vetések-
ben. A szakember szerint ez a 
legjobb vaddisznó-apasztási 
módszer, mert így egy nap 
alatt több állatot is ki tudnak 
lőni. Amennyiben lesre ül ki 
a vadász, nem biztos, hogy 
szerencsével jár, és akár több 

tíz alkalommal is eredménytelenül 
távozhat. A hajtás alkalmával sokkal 
nagyobb az esély arra, hogy célke-
resztbe kerülnek a disznók.

Az esemény kürtszóval kezdődött, 
majd Pölös István elmondta, hogy 
mire kell vigyázni a vadászat alkalmá-
val. Négy különböző helyre mentek ki 
a puskás emberek, ahol elfoglalták lő-
állásukat. Ezt követően már csak arra 
kellett várni, hogy mikor érkezik meg 
a vad. Természetesen akadt olyan va-
dász, aki nem látott sem disznót, sem 
rókát, így el sem sütötte a puskáját. A 
szerencsésebbek viszont lőhettek és 
találhattak is. A tiszaalpári vadászok: 
Víglási Gábor, Vadasdy Kálmán, Gá-
lig Tamás és Kőrös Lajos ezúttal nem 
jártak szerencsével. Elképzelhető vi-
szont, hogy saját területükön lesről 
eredményesek lesznek.

Tájékoztató a
Gondozási

Központban nyújtott
szolgáltatásról

Intézmény a következő alapszolgál-
tatást is nyújtja elsősorban azoknak az 
idős személyeknek, akik otthonukban 
önmagukat teljes mértékben nem képe-
sek ellátni, és nincs, aki róluk gondos-
kodjon. Ennek az ellátásnak a neve házi 
segítségnyújtás. Házi segítségnyújtás 
keretében az intézmény szakgondozója 
segítséget nyújt az önálló életvitel fenn-
tartásában. Alapvető ápolási, gondozási 
feladatokat végez. Személyi- és lakó-
környezeti higiénés körülményeinek 
megtartásában közreműködik. Ügye-
inek intézésében segít (bevásárlás, 
gyógyszerfelíratás és -kiváltás, hivata-
los ügyeinek intézése).

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

Könyvtári ajánló
a Márai-pályázat harmadik fordulójá-
nak könyveiből:.
Ismeretterjesztő könyvek:
Michael Halick: A nélkülözhetetlen 
D-vitamin
Hajdu Edit: Magyar szőlőfajták
Falvai Róbert: Erzsébet királyné 
(Sisi)
Falvai Róbert: Utolsó királynénk, 
Zita
Szilágyi Rita: A politika forgatagában
Oroszlánszívű Richard keresztes had-
járata
Verrasztó Gábor: A szomjas Mátyás 
király
Szépirodalom: 
Tömörkény István: Fakadó szerelmek
Márai Sándor: Hallgatni akartam
F. Scott Fitzgerald: Hollywoodi törté-
netek
Fekete István: Almárium : Füves-
könyv
Varró Dániel: Nem, nem, hanem
Berg Judit: Legenda mesék
Weöres Sándor: Kutyfülű Aladár

FELHÍVÁS
Az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet a települési

szennyvízelvezető-csatorna  belső bekötését és munkálatait vállalja.
Érdeklődni: 06/20-49-80-762
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Két mérkőzés, ellentétes játék, de hat pont
Elkezdődött a 2013/2014-es labda-

rúgó bajnokság tavaszi fordulója. Eddig 
két mérkőzést játszottak le a csapatok a 
megyei II. osztály északi csoportjában, 
Tiszaalpár két győzelmet aratott. A talál-
kozókról Magyar Attila edző osztja meg 
véleményét az olvasókkal.

- Azt kell, hogy mondjam, hogy az el-
múlt egy hónap alatt sem javult az edzés-
látogatottság a felnőtt csapatnál, igaz ez 
az eredményben nem mutatkozott meg. 
Megmondom őszintén, az edzőmérkőzé-
sek után olyat láttam a csapattól az első 
tavaszi bajnoki mérkőzésen, amire nem 
számítottam. Mindenki beleadott min-
dent, amit tud, és egységesen küzdöttek 
a játékosok a Lajosmizse elleni mérkő-
zésen. Ennek meg is lett az eredménye, 
mert az akarat jó játékkal is párosult. Azt 
hiszem, hogy a győzelmünket bravúrként 
értékelhetjük, hogy idegenben sikerült 
Lajosmizse ellen nyerni a csapatnak. A 
találkozó jól kezdődött, mert a 4. perc-
ben megszereztük a vezetést. Borsi egy 
rossz kirúgás után labdát szerzett és a 
kapus mellett a hálóba lőtt. Az első húsz 
percben mi irányítottuk a mérkőzést, 
de utána kezdett kiegyenlítődni a játék. 
Nem kicsi szerepe volt ebben a játékve-
zetőnek is, mert a mezőnyben mindent 
a hazaiaknak fújt. Ennek ellenére egy 

jogos tizenegyesből sikerült kiegyenlíte-
niük. Sajnos a tizenhatoson belül Fábi-
án Zsoltnak a kezére pattant a labda. A 
büntetőt értékesítették. A szünetben arról 
beszéltünk, hogy a küzdés, a hajtás meg-
felelő, de ennél több kell, ha pontot, pon-
tokat akarunk elvinni. Azt kértem, hogy 
próbáljunk meg szervezetten védekezni, 
és kontrákra építve tartsuk az eredményt, 
vagy esetleg szerezzük meg a győzelmet, 
ami egy jól eltalált Baranyi lövésből si-
került is. Támadott, hajtott a Lajosmizse 
a vezetésünk után, de igazából csak két 
komoly lehetőségük adódott, amit nem 
tudtak kihasználni. Úgy gondolom, hogy 
ha úgy tudnánk játszani minden mér-
kőzésünkön, mint akkor a Lajosmizse 
ellen, akkor a kitűzött célunkat, hogy 
dobóra kerüljön a csapat, mindenképpen 
elérhetnénk. Lajosmizse-Tiszaalpár 1-2 
(1-1). Ifjúsági eredmény: 3-0.

- Ezután jött a Harkakötöny elleni 
hazai mérkőzés. Sajnos már nem elő-
ször tapasztaltam azt, hogy ha valaki 
ellen jól játszunk, akkor a következő 
héten nem tudjuk megismételni ugyan-
azt a produktumot. Sőt elég gyenge tel-
jesítmény szokta követni a játékot. Ez 
így volt a Harkakötöny ellen is. Tudtuk 
azt, ha jó szereplést akarunk elérni, ak-
kor ezen a mérkőzésen is győznünk kell. 

Ellenfelünket azért meg szoktuk verni, 
és az utolsó öt-hat találkozón minden 
alkalommal mi hagytuk el győztesként a 
pályát. Ahogy elkezdődött a találkozó, a 
Harkakötöny mezőnyfölényt alakított ki. 
Nem igazán tudtuk uralni a játékot, ren-
geteg volt a pontatlan átadás. Szerencsé-
re a vendégek egyik játékosa hangosan 
reklamált és a sárga lapos figyelmeztetés 
ellenére sem hagyta abba, ezért kiállítás 
sorsára jutott, így létszámfölénybe kerül-
tünk. El kell mondani, hogy ezután sem 
játszottunk jól. A küzdés is hiányzott, 
nem tudtunk kialakítani mezőnyfölényt, 
helyzeteink is alig voltak. Ennek ellené-
re a második félidő közepén Borsi révén 
sikerült betalálni a kapuba, és amint ké-
sőbb kiderült, ez a győzelmet jelentet-
te számunkra. Sajnos ez után is tartani 
kellett attól, hogy esetleg egyéni hibá-
ból gólt kaphatunk. Egészen a találko-
zó végéig izgulnunk kellett, hogy ez ne 
következzen be. Végül is rossz játékkal, 
de sikerült megszerezni a három pontot, 
remélem, hogy még egyszer nem tudunk 
ilyen rosszul játszani, mint azon a hétvé-
gén. Tiszaalpár-Harkakötöny 1-0 (0-0). 
Ifjúsági eredmény: 3-1.

Megyei III osztály északi cso-
port, Tiszaalpár II-Orgovány 0-3, 
Ágasegyháza-Tiszaalpár II 4-3.

Teremlabdarúgó torna tizenhárom éveseknek
Öt csapat részvételével U13-as te-

remlabdarúgó tornát rendeztek február 
22-én Tiszaalpáron, az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola tornatermében. A 
Lajosmizsei VLC, Kiskunfélegyházi 
HTK, a Kecskeméti LC-KTE SI, vala-
mint két helyi csapat vett részt a tornán.

Parádés mérkőzések, feszülő han-
gulat, kiváló megoldások, óriási gólok, 
remek kapusbravúrok kápráztatták el a 
nézőket. A csapatok körmérkőzést vív-
tak egymással, ami után kiderült, hogy 
ki volt azon a napon a legjobb. . 

Eredmények: Tiszaalpár B- KHTK 
0-2, Tiszaalpár A- KLC 1-0, Lajosmizse-
Tiszaalpár B 5-0, KHTK-KLC 0-3, 
Lajosmizse-Tiszaalpár A 7-2, KLC-
Tiszaalpár B 0-0, Lajosmizse-KHTK 
2-1, Tiszaalpár B-Tiszaalpár A 2-5, 
Lajosmizse-KLC 4-1, Tiszaalpár A-
KHTK 1-1. 

Az első helyet Lajosmizse szerezte 
meg, második helyen végzett Tiszaalpár 

„A” csapata, harmadik lett a KLC, ne-
gyedik KHTK, ötödik Tiszaalpár „B” 
csapata. Tiszaalpár „A” csapatának tag-
jai: Szikora Szilveszter, Haticza Máté, 
Novák Gabriella, Szabó Krisztián, 
Czinger Ferenc, Kása Norbert, Dorsch 
György. Edző: Haticza Imre. Tiszaalpár 
„B” csapatának résztvevői: Dobos Dáni-
el, Kovács István, Kasza Dávid, Baranyi 
János, Végh Martin, Forgó Péter, Far-
kas Zoltán, Péter Viktor, Győri Balázs. 
Edző: Czimer Krisztián.

A legjobb játékos címet a Kecskemé-
ti LC játékosa, Oláh Péter érdemelte ki. 
Nagyszerű játékával, sportszerűségével 
példát mutatott a többiek számára, illet-
ve elkápráztatta a közönséget. A legjobb 
kapusnak járó díjat a Tiszaalpár „B” 
csapatának hálóőre, Dobos Dániel kap-
ta látványos, gyönyörű bravúrjai miatt. 
A gólkirályi címet a lajosmizsei csapa-
tából Faragó Bence kapta 11 találatával. 
Novák Gabriella, egyedüli leányként 

nagyon ügyesen, hasznosan játszott a 
mérkőzések alatt, amit a tornaszervező 
Haticza Imre kedves gesztussal, egy szál 
virággal díjazott. A másik kiemelkedő 
tiszaalpári szereplő Czinger Ferenc volt, 
aki a csapatát gólokkal segítette a má-
sodik hely eléréséhez. A négy mérkőzés 
alatt összesen 6 gólt rúgott és ezzel a 
második legtöbb gólt szerezte. Minden 
játékos és minden edző oklevél díjazás-
ban részesült.



12. oldal                                                       2014. március  

Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részé-
re, teljes körű APEH- és TB-ügyintézés-
sel, 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

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

Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

A könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt 2014. ápri-
lis 11-én, a költészetapján, a Csillaghúr és barátai című 
interaktív zenés meseprogramra. Helyszín: Tiszaalpár, 
művelődési ház. Kezdés időpontja: 11,30 óra. A belépés 
ingyenes! A rendezvény a 60 éves könyvtár évfordulós 
programsorozatának első része.
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Farsang fekete fehérben, hatvannégy mezőn

Február 8-án, szombaton a művelődési 
házban negyedik alkalommal került meg-
rendezésre a Tiszaalpári Sakk Farsang 
elnevezésű torna. A versenyen az Alföld 
több települése is képviseltette magát: 

Csongrád, Kecs-
kemét, Kiskunfél-
egyháza, Kiskun-
halas, Soltvadkert, 
Szeged, Szentes 
és Tiszaalpár. A 
verseny egyre nép-
szerűbb lett a régi-
ónkban, rekordot 
döntött a résztve-
vők tekintetében. A 
felnőtt mezőnyben 
18 induló, az ifjú-
ságiaknál 17 ver-
senyző ült a táblák 
elé. A hét fordulós 
2x15 perces sakk-

csaták izgalmasan alakították ki a vég-
eredményt. A vándorserlegre mind a két 
kategóriában új név került. 

Eredmények, felnőtt: 1. Pál Imre 
(Kecskemét) 6 pont, 2. Sípos Kálmán 

(Szeged) 5,5 pont, 3. Bársony András 
(Tiszaalpár) 4,5 pont, 4. Nagy Noémi 
(Csongrád) 4,5 pont, 5. Cs. Kovács Lász-
ló (Csongrád) 4,5 pont, 6. Nagy József 
(Csongrád) 4pont

Ifjúságiak: 1. Tapodi Norman Lajos 
(Kiskunhalas) 7 pont (100%), 2. Papp 
Bence (Kiskunhalas) 6 pont, 3. Papp 
Marcell Imre (Kecskemét) 5 pont, 4. 
Angebrandt Ákos (Soltvadkert) 4,5 pont, 
5. Vorák Patrik (Kiskunhalas) 4 pont, 

6. Lantos Alexandra (Szentes) 4 pont. 
A díjazottak oklevelet kaptak és tárgyju-
talomban részesültek.

A versenyt támogatták: Tiszaalpári 
SE, 4xKo Kft, Novák Zoltán, Magyar 
Imre, ifj. Papp József, Bartók István (ipar-
cikkbolt), Magony Gáspár, Juhász Imre.

A farsangi csörögefánkot Molnár Be-
áta sütötte a sakkozók részére. Köszönet 
mindenkinek a támogatásért és segítsé-
gért!  Gálfi Mihály

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltsége tájékoztatja az álláskereső-
ket, hogy a TÁMOP 1.1.2 uniós program 
keretén belül 
 2014-ben az alábbi képzéseket tervezi 
indítani

Konyhai kisegítő
Feltétele: - alapfokú iskolai végzettség
 - egészségügyi alkalmasság
Tervezett kezdete: 2014. április 07.

nevelőszülő
Feltétele: alapfokú iskolai végzettség
Jelentkezzen,
- ha szívesen gondoskodna saját otthoná-
ban család nélkül maradt, segítségre szo-
ruló gyermekekről,
- ha úgy érzi, van Önben elegendő türe-
lem, elfogadás, szeretet és empátia,
- ha személyes és lakáskörülményei meg-

felelnek a törvényi előírásoknak.
Tervezett kezdete: 2014. május 05.

Tisztítás-technológiai szakmunkás
Feltétele: - alapfokú iskolai végzettség
- egészségügyi alkalmasság
Tervezett kezdete: 2014. május 26.

Zöldség- és gyümölcstermesztő
Feltétele: - alapfokú iskolai végzettség
- egészségügyi alkalmasság
Tervezett kezdete: 2014. június 10.

A program, valamint a képzések résztve-
vője az lehet, aki a következő célcsopor-
tok valamelyikébe sorolható:
1.a legfeljebb alapfokú iskolai végzett-
séggel rendelkezők, 
2.a pályakezdők, illetve a 25 év alatti ál-
láskeresők,
3.a projektbe történő bevonás időpontjá-
ban az ötvenedik életévüket betöltött sze-

mélyek, továbbá
4. akik a projektbe való belépést megelő-
ző 12 hónapon belül gyermekgondozási 
segélyben, , terhességi-gyermekágyi se-
gélyben, gyermekgondozási díjban része-
sültek; illetve  gyermeknevelési támoga-
tásban, ápolási díjban részesültek, vagy 
jelenleg is részesülnek,
5.foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
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

Verték a blattot a nyugdíjasok
A nyugdíjas klubok és idősek szervezete, az Életet az éveknek megyei kártyavesenyt szervezett Városföldön febru-
ár 27-én. A tiszaalpári nyugdíjasok a korábbi évekhez hasonlóan most is szép eredményeket értek el.
Ultiban az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub csapata második, a Nyugdíjas Baráti Kör csapata harmadik helyezést 
ért el. Egyéniben Járásbíró János (ÁFNYK) és Salánki István (NyBK) is harmadik lett. Snapszerban a tiszaalpári 
női csapat győzött, egyéniben Szűcs Ferencné (ÁFNYK) első helyezést, Birkás Mihályné második helyezést ért el. 
Römiben második helyen A. Tóth Gáborné (NYBK), harmadik helyen Busa Mária (ÁFNYK) végzett.

KÉPZÉSEK ÁLLÁSKErESőK rÉSZÉrE
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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
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr (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: Szabó Alexandra 
Amina (anyja neve: Szabó Noémi), Sinkó 
Károly Dániel (Ajtai Erzsébet)

Akiket elveszítettünk: Kerekes Istvánné Szűcs 
Zsuzsanna (1934), Fodor Mihály (1959), Tóth 
Mátyás (1952)

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.

* Eladó CO2 20 kg-os szénsavas gázpalack. He-
gesztéshez és szódavíz-készítéshez egyaránt alkal-
mas. Érd.: 76/424-420, 06/30/855-6762.

* Használt, de jó gázkazán és egy 120 l-es bojler 
eladó. Érd.: 76/715-725.

* Simson SN51 kék 1983-as jó állapotban eladó. 
Érd.: 06/30/221-9922.

* Ház eladó Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. szám alatt. 
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: személyesen a Táncsics u. 
17-ben, vagy 06/70/3242-211.

* 35 zsák tönkölypelyva eladó. Ár megegyezés 
szerint. Érdeklődni: 20 390 2918.

* Eladó 2 db nagyon szép faragott szekrény és 
egy hozzáillő nagy 4 fiókos komód. Ár megegyezés 
szerint. Érdeklődni: 20 390 2918.

* Fekvőbeteg édesanyám mellé nappalra házi 
gondozót keresek. Érd.: 06/70/254-2726.

* Családi ház eladó. Tiszaalpár Munkácsy út 15. 
Érdeklődni: 06-70/338-7015.

* Jókai út 5 szám alatt kertes, padlásszobás csalá-
di ház eladó. Érdeklődni a helyszínen.

* Családi ház eladó, Tiszaalpár Arany J. u. 4 sz. 
érdeklődni 76/424-019.

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!


