
A Tiszaalpári Sport Egyesület június 
7-én ötödik alkalommal rendezte meg 
az Egészség és Sportnapot. Délelőtt 
kilenc órakor sakkverseny kezdődött a 
székház klubhelyiségében. Egy órával 
később az U13-as labdarúgók léptek 
a pályára négy csapat részvételével. 
Délután a labdarúgás játszotta a fősze-
repet. Először kispályás tornára lehetett 
jelentkezni, majd az Alpár-Újfalu öreg-
fiúk mérkőzésre került sor. Az ered-
mény: 2-0 az alpáriak javára. Délelőtt 
a gyerekek vívtak 11-es párbajt, dél-
után pedig a felnőttek. A klubhelyiség 
emeleti termében fekvenyomó versenyt 
rendeztek. Addig, míg sokan sportol-
tak, mozogtak, a bográcsokban főtt a 
halászlé. Mindenki, aki ott volt ehetett, 
amennyit akart. A talicskatologató ver-
senyre a házaspárok jelentkezhettek. 

Akik erősnek érezték magukat, azok 
traktorgumi-forgató versenyben vehet-
tek részt. Népszerű volt a kötélhúzó 
verseny is, amiben nem csak felnőttek, 
de gyerekek is szerencsét próbáltak. 
Sokan nézték meg a 22 órakor kezdődő 
tűzijátékot, ami után hajnalig tartott a 
nosztalgia diszkó.

Eredmények: Főzőverseny: 1. Góg 
Mihályné, 2. Bárdos István, 3. Füzes 
Mártonné. Kötélhúzó verseny: 1. 
Magyar csapat (Magyar Imre, Kelemen 
Norbert, Fábián István, Bagi Imre, 2. 
Kuli Matic csapat (Berkes Dániel, 
Tamasovics József, Bagi Pál, Góg 
Mihály), 3. Gengszterek csapat (Farkas 
István, Tóth Gyula, Ajtai Sándor, 
Karsai Gábor). Traktorgumi forgató 
verseny: 1. Kis Dávid, 2. Sándor Ernő, 
3. Hucz Sándor. Talicskatoló verseny: 

1. Michellerné Papp Bernadett és férje 
2. Ajtai Sándor és Hucz Szabina, 3. 
Romsics Árpád és Dányi Edina. 11-es 
rúgó gyermek verseny, fiúk: 1. Birkás 
Levente, 2. Herczeg Tibor, 3. Micheller 
Berzsián. Lányok: 1. Hucz Szabina, 2. 
Bíró Enikő, 3. Fái Szilvia. Férfiak: 1. 
Nagy-Gál Róbert, 2. Sándor Ernő, 3. 
Czímer Gábor. Pingpong verseny, nők: 
1. Gálfi Mihályné, 2. Parádi Lászlóné, 
3. Bárdos Istvánné. Férfiak: 1. Dr. 
Patak Sándor, 2. Kovács József, 3. 
Barcsa Alex. Fekve nyomó verseny, 80 
kg alatti: 1. Munkácsy János (150 kg), 
2. Kis Dávid (120 kg.), 3. Ajtai Sándor 
(90 kg.). 80 kg feletti: 1. Szabó Zoltán 
(180 kg.), 2. Janik János (150 kg.). 
Kispályás, felnőtt labdarúgó mérkőzés: 
1. Monopool Team 2. Huligánok, 3. 
Ördögök.
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Újabb megállapodás két iskolával
Törvény mondja ki azt, hogy az érett-

ségi vizsga előtt a középiskolás diákok-
nak ötven óra közmunkát kell teljesíte-
niük. Addig nem kaphatják meg érettségi 
bizonyítványukat. A képviselő-testület 
korábban már több iskolával is kötött 
együttműködési megállapodást. A leg-
utóbbi testületi ülésen a képviselők felha-
talmazták dr. Vancsura István polgármes-
tert, hogy kösse meg a megállapodást a 
kecskeméti Bolyai János Gimnáziummal, 
valamint a Csongrádi Batsányi János 
Gimnáziummal és Kollégiummal. 
Nem csatlakoznak

Zombor Gábor, Kecskemét polgár-
mestere levelet írt Vancsura Istvánnak, 
amelyben leírja, hogy a Kecskemét 
környéki települések, többek között 
Tiszaalpár is, csatlakozhat a Magyar 
Zarándokúthoz. A képviselők megtár-
gyalták az ajánlatot, de nem támogatták. 
Ennek az oka az volt, hogy az éves tagdíj 
lakosság arányosan több mint százezer 
forint lett volna. 
Később fognak dönteni

A Tiszaalpári Településgazdálkodási 
Kft. működtetése és további sorsa régóta 
nagy vitákat vált ki a képviselők körében. 
Nem volt ez másképpen a legutóbbi tes-
tületi ülésen sem, ahol nem tudtak dön-
teni a kft. további sorsáról. Két javaslat 
hangzott el. Az egyik szerint pályázatot 
kellene kiírni az ügyvezetői feladatok 
ellátására. A másik pedig az volt, hogy a 
jelenlegi ügyvezetőnek - akinek a megbí-

zatása június 30-ig szól - ,két hónappal, 
augusztus 31-ig hosszabbítsák meg a 
szerződését. Egyik javaslat sem kapta 
meg a szükséges szavazatot. Ebben a 
hónapban még lesz testületi ülés, azon 
mindenképpen valamilyen döntésnek 
születnie kell a kft. ügyvezetőjével kap-
csolatban.
Soknak találták a tagdíjat

Az Aranyhomok Kistérségi 
Egyesülethez való csatlakozásról is tár-
gyaltak a testület tagjai. Hasonlóan a 
fent említett, Magyar Zarándokúthoz 
való csatlakozáshoz, ezt a lehetőséget is 
elvetették a képviselők. Az ok ebben az 
esetben is az volt, hogy nem kevés, évi 
ötszázötvenezer forintos tagdíjat kellett 
volna fizetni Tiszaalpárnak.
Bővülni fog a könyvtár

A Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjteményének Kollégiuma arról 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 
a Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár 2,5 millió forint támogatásban 
részesült. Az összeget a könyvtár eszköz-
fejlesztésére lehet fordítani. Ezzel együtt 
a könyvtárt bővíteni is kell, méghozzá 
40 négyzetméterrel. A bővítés az iskola 
kerékpártárolója felé lesz megoldva. A 
képviselők döntöttek arról, hogy a bőví-
tés kivitelezésére négy vállalkozótól kér-
nek be árajánlatot, és a legkedvezőbbet 
fogják elfogadni.
Eszközöket adnak át a KLIK-nek

A Pejtsik hagyatékból az önkor-
mányzat három millió forintért 

infokommunikációs eszközt vásárolt az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola részére. 
Mivel a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ működteti az iskolát 2015. 
augusztus 31-ig, az önkormányzat hasz-
nálatba adási szerződést köt velük. 
Addig a KLIK kezelésében lesznek az 
infokommunikációs eszközök.    
V-tech koncert augusztusban

A Pénzügyi és Gazdasági bizottság 
döntött arról, hogy az augusztus 20-i 
Tiszaalpári Falunapok rendezvénysorozat 
keretében - amelynek részletes program-
járól a következő ülésen fognak dönteni 
– a Jóban rosszban című sorozat szerep-
lői közül négyen is fellépnek. A négy szí-
nésznő kilencven perces énekes műsort 
fog előadni a tűzijáték előtt. Utána pedig 
a V-tech együttes 45 perces élő koncertet 
fog adni. A műsorok, a hagyományoknak 
megfelelően, a labdarúgó pálya mellett 
fognak zajlani.
Újra lehet majd pályázni

Trócsányi András tájékoztató levelet 
küldött az önkormányzatnak. Ő volt az, 
aki eddig már két alkalommal is elkészí-
tette azt a pályázatot, melyben Tiszaalpár 
a várossá nyilvánítását kérte. Sajnálatos 
módon egyik pályázat sem nyert. A leg-
utóbbi pályázatot 2013-ban nyújtotta be 
az önkormányzat. A választás évében, 
tehát ebben az évben nem lehetett pályá-
zatot benyújtani, de 2015-ben újra lesz rá 
lehetőség. Trócsányi András azért küld-
te el levelét, hogy a képviselő-testület 
fontolja azt meg, hogy ismételten adja 
be várossá nyilvánítási pályázatát. Erről 
csak később fog dönteni a képviselő-
testület.
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A testületi ülésről jelentjük

Születésnapot ünnepeltek a 
Gondozási Központban június 7-én dél-
után. Az otthon legidősebb lakója, Szabó 
Jánosné (Czinege Erzsébet) töltötte be 
a 102. életévét. Bözsi néni, ahogy min-
denki hívja és ismeri, jó egészségnek 
örvend. Szellemileg friss, és járókeret-
tel remekül közlekedik. Palásti Viktor, 
az intézmény vezetője köszöntötte az 
ünnepeltet. Ott volt az ünnepségen dr. 
Puliusné Sárdi Mária önkormányzati 
képviselő is, aki korábban az intézményt 
vezette. Természetesen nem maradt el a 
születésnapi torta sem, amin gyertya 
jelezte a 102 éves kort. A csokis habos 
süteményből mindenki kapott.

102 éves születésnapot ünnepeltek
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A településen élők egy része elége-
detlen a szennyvízberuházás kivitele-
zőivel, mert a falut élhetetlenné tették. 
A technológiai megoldás és a gépek, 
amelyekkel dolgoznak, már nem kor-
szerűek. 

- Valamilyen megoldást kellene 
találni, a település vezetőinek, mert úgy 
érzem, hogy nem érzik saját maguké-
nak a szennyvízcsatorna kivitelezését, 
amit nem tudok megérteni – mondta 
Czinege István vállalkozó. - Nekünk 
nagy kárunk származik abból, hogy a 
vevőink elszoknak tőlünk, az autóink 
tönkremennek, a munkatársaink pedig 
nem tudnak időben bejönni a munka-
helyükre, mert nem tudják, hogy merre 
kerüljék ki a falut. Nem tudom, ki 
fog kártérítést fizetni a személyautók 
károsodása miatt. Tönkretették a mel-
lékutakat, amelyek személyautókkal 
járhatatlanok. Az is érthetetlen, hogy a 
főutakat szétmarták, és sokáig úgy volt, 
nem nyúltak hozzá. Lassan haladnak a 
munkálatokkal, többször is visszatérnek 
oda, ahol már elméletileg befejezték a 
csövek lerakását. Egy bizonyos ideig 
tűrtünk, de hónapokon keresztül ugyan-
az van. Ilyen balkáni viszonyokat sehol 
sem láttam még, ahol csatornáztak az 
országban. Olyan alvállalkozók dolgoz-
nak, akiknek semmiféle munkakultúrá-
juk nincs. Az is furcsa, hogy a település 
vezetői nem nézik a lakosság érdekeit, 
nem szólnak arról, hogy mi lenne jó 
az itt élőknek. Gazdátlannak érzem az 
egész munkafolyamatot. A falu leamor-
tizálódik ebben a csatornaépítésben, és 
lehet, hogy több kár lesz benne, mint 
haszon.

- Most akarunk a házunknál külső 
felújítást végezni, de a szennyvizesek 
miatt semmit sem lehet csinálni – mesé-
li Gulyás Andrásné. - A földet nem 
szállították el, így a por mindent ellepett 
és ellep. A csatornafedelünket elvitték, 
azt ígérték, hogy majd hoznak helyette 
másikat. Azóta sem hoztak, pedig ennek 
már több hete. A buszok felkavarják a 
port, szellőztetni sem lehet. Kaptunk 
egy olyan papírt, hogy június 20-ig a mi 
utcánkra terelik rá a forgalmat a főútról. 
Az árkok tetejét kőzúzalékkal és mész-
kőőrleménnyel töltötték fel, így annak a 
porát is mi szívjuk be. 

- A polgármester háza előtt min-
dig rendbe tették az utat, de ettől még 
élhetetlen a falu – vélekedett egy nevét 
elhallgató helyi lakos. Semmi logika 
nincs abban, ahogyan végzik a kivite-
lezők a munkát. Nincs, vagy legalább 
is nem látszik semmilyen koordinálás. 
Nem egy utcával előfordult az, hogy 
nem tették ki a táblát, hogy zsákut-
ca. Csak mikor már odaért az ember, 
ahol dolgoztak, látta azt, hogy nem tud 
tovább menni. Az is problémát jelent, 
hogy nem állítják helyre az elkerülő 
utakat. Ami nagy gondot okoz még, 
hogy magasan van a talajvíz. Ezt előtte 
nem nézték meg? Olyan is előfordult, 
hogy az egyik nap az udvarban rakták 
le a csöveket, a másik nap az utcán, de a 
kettő nem ért össze. Ezért újra fel kellett 
bontani mind a két részt.

- Nem csak a kivitelező, de mi is 
látjuk a problémákat, azt gondolom, 
hogy még egy hónapnak el kell telnie 
ahhoz, hogy változás történjen – mond-
ta dr. Vancsura István polgármester. - A 
kivitelező locsolja azokat a részeket, 
amelyeken felbontotta az utat, hogy 
ne legyen por, de ez kevésnek bizo-
nyul ebben a nagy melegben. Gondot 
jelent az is, hogy sokan nem tartják be 
a 30 kilométeres sebességkorlátozást. 
Ha betartanák, akkor nem lenne ekkora 
por. Sajnos a mészkőőrlemény jobban 
porol, mint a föld. Megkérdeztem a 
kivitelezőt, hogy miért nem mart asz-
falttal töltenek? Azt a választ kaptam, 

hogy az lassan zsugorodik. Ha arra 
húznák rá az aszfaltot, akkor bizto-
san megrepedne, különösen ott, ahol 
csak sávos helyreállítás lesz. Azt tudnia 
kell a lakosságnak, hogy szigorú mér-
nökcsapat ellenőrzi az egész munka-
folyamatot. Ha valahol hibát találnak, 
akkor azt kijavítják. Összesen tizenhét 
alvállalkozó dolgozik a településün-
kön. Közöttük vannak olyanok, akik 
jól végzik a munkájukat és olyanok is, 
akik kevésbé. Nagy gondot jelent, hogy 
Újfalun magas a talajvíz. Ott pedig szi-
vattyúzni kell. Megértem azokat, akik-
nek a háza előtt hetek, hónapok óta 
szivattyúznak, hogy már nem szívesen 
látják ezt, de nem lehet abbahagyni, 
mert akkor visszamegy a víz. Ennek 
megvan a technológiája, amit be kell 
tartani. Jelentkeztek már családok, akik 
nehezen viselik a monoton zúgást, de 
nem tudunk mit tenni. Arra kérek min-
denkit, hogy legyen türelemmel. A tisz-
títóépítés is jó ütemben halad. Bízom 
abban, hogy a próbaüzem augusztus 
végén, szeptember elején elkezdődhet. 
A próbaüzem hat hónapig tart, de ebből 
kettőnek olyannak is kell lenni, amikor 
hideg van. A próbaüzem alatt nem kell 
díjat fizetni. Nyomatékosan felhívnám 
mindenki figyelmét arra, hogy senki se 
kössön addig rá, míg nem értesítik ki. 
Az udvaron belüli részt mindenki úgy 
oldhatja meg, ahogyan akarja. Fontos 
azonban, hogy a lejtése meglegyen és a 
derítőt vagy ülepítőt kerülje el.

Elégedetlenek a szennyvízberuházással
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Emlékezés a trianoni évfordulóra
A hagyományokhoz híven, június 

4-én, az Árpád téren a trianoni em-
lékműnél emlékezett meg a település 
a kilencvennégy évvel ezelőtt történt 
eseményről. Magyarország 1920. júni-
us 4-én, írta alá Trianon kastélyában az 
I. világháborút lezáró békét. A trianoni 
békeszerződés gazdasági-társadalmi 
hatásait tekintve a magyar történelem 
legsúlyosabb tehertétele volt, melynek 
hatását ma is érezzük.  A trianoni béke-
szerződés az I. világháborút Magyar-
ország (mint az Osztrák–Magyar Mo-
narchia egyik utódállama) és az Antant 
(Nagy-Britannia, Franciaország, Olasz-
ország) között lezáró békeszerződés, 
amely többek között meghatározza Ma-
gyarország és Ausztria, Románia, vala-
mint az újonnan létrejött Csehszlovákia 
és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új 
határait. 

A Himnusz elhangzása után dr. 
Vamcsura István polgármester emléke-
zett vissza a kilencvennégy évvel ez-

előtti eseményre. Ezt követően az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola diákjainak 
műsorát nézhették meg a jelenlévők. 
Az ünnepség részeként állampolgársági 
esküt tett Váradi Otília, Váradi Krisz-

tián és Fodor Tibor. Az intézmények 
a civilszervezetek megkoszorúzták az 
emlékművet, majd a Székely Himnusz 
és a Szózat eléneklésével ért véget a 
megemlékezés.

Alpári arcok Dunszt István szemével

Dunszt István karikatúráiból nyílt 
kiállítás a művelődési házban. Ötvenöt 
kép, köztük az alkotó és felesége arc-
mása díszíti a falakat. 

Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy 
Dunszt István, aki mindössze néhány 
éve él Tiszaalpáron, milyen képekkel 
jelentkezett az Alpári arcok elnevezésű 
kiállításán. Szinte mindenki felismert 
mindenkit, annyira találóak voltak a 
képek. A tárlatot Hevesi Dénes amatőr 
festő nyitotta meg. Amint azt elmond-

ta, a karikatúra olyan műfaj, amikor az 
alkotó valakinek a karakterét előnyösen 
ábrázolja. A művész visszaadja a termé-
szetes, eredeti arcot. Dunszt István ké-
peiből a szeretet tükröződik. Viccesen 
megjegyezte, hogy nem lettek csúnyáb-
bak az arcok, minta a valóságban. (Őt 
is megrajzolta Dunszt István.) Egy mű-
vész csak akkor tud szépen dolgozni, ha 
jó és biztos családi háttere van. Zsuzsa 
asszony pedig sokat segít párjának. 

Dunszt István elmondta, hogy ki-

lenc évvel ezelőtt vásároltak házat 
Tiszaalpáron. Az első években csak 
kijártak Kecskemétről, de mióta nyug-
díjba mentek, azóta Tiszaalpáron tele-
pedtek le, bár Kecskeméten is megvan 
még a lakásuk. Nagyon megtetszett 
neki és feleségének az a környezet, ami 
Tiszaalpáron van és persze a települé-
sen élő emberek is. Azoknak az embe-
reknek az arcát rajzolta le, akikkel az 
elmúlt időszakban kapcsolatba került. 
Azt hangoztatta, hogy minden embert, 
akit lerajzol, szeret is, mert szeretni 
való. Másrészt mert alpári ember, és 
ő szeretne alpárivá válni, a szó nemes 
értelmében. Most, hogy elkészítette 
ezeket a rajzokat, talán alpárivá vált. 
A lerajzolt ötvenhárom ember jelenti 
számára Tiszaalpárt. Mindössze egy 
rajz nem karikatúra, egy fiatal lányé, 
akit valóságos szépségében ábrázolt. A 
többi portré, karakteres portré. Dunszt 
István felajánlotta, hogy aki akarja, 
megvásárolhatja a képét, de ez nem kö-
telező. Néhány pólót is kiállított, amin 
szintén alpári arcokat lehetett látni, azok 
megvásárlásában is segítséget nyújt. A 
megnyitó után többen is odaállták saját 
képük elé egy fotó erejéig.
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Papírgyűjtésből csúcsot döntöttek
Nem csak gyerekek, de szülők is 

gyűjtöttek papírt és PET palackot az 
iskola udvarán. Kihasználták még talán 
az utolsó lehetőséget.

Amint azt dr. Halász Mátyásné ta-
nárnő elmondta, évek óta jól teljesíte-
nek az iskola diákjai és az óvodások. 
Külön-külön értékelik az osztályokat 
és a csoportokat, így mindenki jobban 
igyekszik. A nagyobbak kerékpárral, ta-
licskával vagy kézikocsival vitték be ez-
úttal is a hulladékot, de természetesen a 
szülők is segítettek. Főleg akkor, mikor 
egy helyről nagyobb mennyiséget kel-
lett beszállítani. Akadt olyan szülő, aki 
csak az autó csomagtartóját pakolta tele, 
de olyan is, aki egy kisebb teherautóval 
érkezett. A beérkezett papírt és PET pa-
lackot ezúttal nem a tanárok mérték le 
– ők csak regisztrálták a mennyiséget 
– hanem a szállító cég munkatársai, és 
ők is tették bele a konténerekbe. A vég-
elszámolásnál kiderült, hogy 17.000 kg 

papírt hordtak össze öt óra alatt, ami re-
kordnak számít. PET palackból viszont 
kevesebb lett az őszinél, de az is 1400 
kiló feletti lett. A tanárok és a gyerekek 
is azt remélik, hogy a törvénytervezetet, 

mely szerint nem lehet majd az iskolák-
ban papírt gyűjteni, megváltoztatják. A 
gyűjtésből származó pénzt ugyanis az 
osztályok legtöbb esetben kirándulásra 
használják fel.

Fát ültettek, szemetet szedtek a diákok
Herman Ottó halálának 100. év-

fordulóján, a madarak és fák napján 
egy bibircses nyírfát ültettek el az ál-
talános iskolások az intézmény gaz-
dasági udvarán. Ezzel tisztelegtek a 
nagy természetkutató emlékének. A 
fa további gondozása is az iskola ta-
nulóira vár.

A faültetés után az intézmény di-
ákjai osztályonként, tanári felügye-
lettel elmentek a település különböző 
részeire szemetet gyűjteni. Segítettek 
nekik a mozgáskorlátozottak is, akik 

az állomás környékén végezték el a 
munkát. A horgászok pedig a Holt-
Tisza partján szedték össze a sze-
metet. Egyöntetű vélemény az volt, 
hogy az előző évekhez képest sokkal 
kevesebb volt a szemét. Ez talán an-
nak is köszönhető, hogy az emberek 
jobban odafigyelnek környezetükre, 
és már nem dobálják el úgy a szeme-
tet, mint korábban, hanem szemetes 
zsákokba teszik.
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Óvodás ballagás családi nappal
A májusi hónap is bővelkedett prog-

ramokban az óvodában. Elsőként a ta-
vasz legszebb ünnepét, az édesanyák 
napját tartották meg minden csoportban. 
Megható és szívhez szóló műsorokkal és 
ajándékokkal készültek az óvó nénik és 
a gyerekek, megköszönve az édesanyák 
és nagymamák szeretetét, gondoskodá-
sát.

Nem csak az óvodások, de a szülők 
életében is nagy jelentőségű nap az, 
amikor a nagycsoportosok elbúcsúznak 
az óvodától. A Tündérrózsa Óvodában a 
ballagást egybekötötték a családi nap-
pal. Május 30-án délelőtt nagy jövés-
menés volt az intézményben. Ezúttal 
nem csak a gyerekek, de szülők, nagy-
szülők is beléptek az intézmény kapuján 
és ott is maradtak, mert ekkor tartották a 
nagycsoportosok ballagását, ami után jó 
hangulatú családi napon vehetett részt 
mindenki. A nagycsoportosok ősszel 
már nem az óvoda, hanem az iskola ka-
puján fognak majd kopogtatni. Ilyenkor 
természetesen ünneplőbe öltözik min-
denki, hiszen három év után hagyják ott 
a gyerekek azt az intézményt, ahol sok 
mindent megtanultak. A csoportok kis 

műsorral készültek, meglepve ezzel a 
szülőket. Villogtak a fényképezőgépek, 
vették a kamerák a műsort, mindenki 
meg akarta valamilyen formában örökí-
teni a gyerekek első ballagását. Változa-
tos programot mutattak be a csoportok, 
aminek a végén tarisznyával a hátukon 
elbúcsúztak a nagycsoportosok. 

Ezzel azonban nem ért véget a prog-

ram. Az intézményben hagyomány, 
hogy a ballagási ünnepséget összekötik 
családi nappal. Az óvoda udvarán lévő 
kemencébe már jó előre begyújtottak, 
ahol kenyérlángost sütöttek, amit külön-
böző ízesítéssel lehetett megkóstolni. A 
szülők is főztek finomabbnál finomabb 
ételeket. Egyfajta összekovácsolódás is 
ez a rendezvény az óvodában. A prog-
ramot színesítették a Langaléta Ga-
rabonciások. Műsorukon nem csak a 
gyerekek, de a szülők is jól szórakoztak, 
programjukba bevonták a nézőket is, 
hatalmas sikert aratva. Programjuk be-
fejezése után családi versengés követ-
kezett hét állomáson keresztül az óvó 
nénik vezetésével. A csapatok állomás-
ról állomásra jártak, ahol ügyességi és 
mozgásos feladatokat kellett megoldani. 
A nap folyamán a zenéről Kerekes And-
rás gondoskodott. Ebéd után a gyerekek 
népi játékokat próbálhattak ki, melyek 
nagy sikert arattak. Az óvoda nagyon jó 
hangulatú és szervezett nappal zárhatta 
az évet, ami ismét jó példája volt a szü-
lők és pedagógusok együttes munkájá-
nak.

- Júniusban hétköznapokon az esti 
szentmisék végén a Jézus Szíve litá-
niát imádkozzuk.

- Június 8-án, Pünkösd ünnepén volt a 
hittanos diákok tanévzáró szentmisé-
je,

   

a Te Deum. A szentmise után kapták 
meg a hittanosok a bizonyítványu-
kat.

- Június 22-én, Úrnapján, Jézus Szent 
Teste és Vére ünnepén a szentmisék 
végén körmenetet tartunk. Alpáron 

a 9 órás, Újfalun a 11órás szentmise 
után. Ezen a vasárnapon Alpáron  az 
este 18 órás szentmise  ELMARAD!

-  Június 29-én, Szent Péter és Szent 
Pál apostolok ünnepén a katolikus 
templomokban országos gyűjtés lesz 
a Szentatya karitatív szándékaira. Ez 
az úgynevezett Péterfillér gyűjtés.

EgyházI soroK
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Majálisoztak a nyugdíjas klubok
Nyugdíjas majálist tartott a három 

tiszaalpári nyugdíjas egyesület. A Ká-
dár Lajos Közösség Házban gyűltek 
össze, hogy egy vidám hangulatú dél-
utánt teremtsenek. 

A vidám hangulatból nem is volt 
hiány, mert aki ott volt, az minden bi-
zonnyal sokáig emlékezni fog rá. Éhes 
hassal nem érzi jól magát a magyar em-
ber, így először a finom birkagulyást 
szolgálták fel. Ezt követően a nyug-
díjas klub tagjai mutattak be táncokat, 
humoros jeleneteket, verseket, éneke-
ket. Ez utóbbiban kérték a közönséget, 
hogy ők is velük énekeljenek. Nem is 
kellett kétszer mondani senkinek, dalra 
fakadtak nem csak a nyugdíjasok, de 
szinte mindenki, aki ott volt. A humo-
ros jelenetek megnevettették a nézőket. 
Az érdekessége és a különlegessége az 
volt, hogy azt maguk a szereplők írták. 
Senki sem mondta volna meg, hogy 
nem igazi íróktól származnak a törté-

netek. Az előadásmód is a szereplőket 
dicsérte, profin adták elő a jeleneteket. 
Természetesen az asztalokon voltak fi-
nom borok is, amiből lehetett iszogat-
ni. A műsor befejeztével Barna Sándor 

és Baranyi János kezdett muzsikálni. 
Nem kellett sokáig biztatni senkit sem, 
és elindult a tánc. Először vonatozással 
gyűjtötték össze a táncot kedvelőket, 
majd a zene ütemére a lábak is mozog-
ni kezdtek. A tánc szünetében játék-
kal telt el az idő, ami szintén tetszett 
mindenkinek. A nap legérdekesebb ré-
sze az volt, amikor Barna Sanyi bácsi 
kezébe vette a mikrofont és unokája, 
valamint Baranyi János zenéjére ked-
venc nótáit énekelte. Természetesen 
ehhez is csatlakoztak többen is. A 95 
éves Sanyi bácsi életvidáman énekelt, 
meghazudtolva korát. A nyugdíjasok 
egészen sötétedésig mulattak. Kö-
szönetet mondtak ifj. Barna Sándor-
nak, aki a birkát biztosította, valamint 
Baranyi Jánosnak és ifjabb Barna Sán-
dornak, akik a zenéről gondoskodtak. 
Csak remélni lehet, hogy jövőre ugyan 
ilyen jó hangulatú majálist szerveznek 
a nyugdíjasok Tiszaalpáron.

Ismeretközlő irodalom:

Könnyű Mária: Kreatív babaszoba
Bagdy Emőke: A tehetség kibontako-
zása
Posta Renáta: Paleolit fogyókúra he-
donistáknak
Bárdos András: Vágó István – Kinyi-
tom a számat!

Barbara Berckhan: Verbális önvéde-
lem
Képes magyar zenetörténet (kézi-
könyv)

Szépirodalom:

Dave Lowe: A hörcsögöm egy zseni
Richard Scarry: Az agyafúrt 
ékszertolvaj esete

Roberto Pavanello: Bat Pat – 
Tutanhamon nagymamája
Geronimo Stilton: A fantázia birodal-
ma
David Baldacci: Szabadíts meg a go-
nosztól!
Nicholas Sparks: Hosszú utazás
Nora Roberts: A jég leánya
William Shakespeare: Szonettek

A könyvtár új könyveiből
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Horgászverseny gyerekeknek
A helyi horgász egyesület minden 

évben szervez versenyt gyermekek-
nek. Ezúttal is közel százan neveztek 
be, hogy szerencsét próbáljanak.

Bács-Kiskun megye egyik legna-
gyobb horgász egyesületének száznál 
is több gyermek tagja van. Ők is, csak-
úgy, mint szüleik, rendszeresen járnak 
pecázni. A nagyobbak már egyedül, 
a kisebbek még szülőkkel. A mostani 
versenyen is több olyan gyermek volt, 
akik még csak háromévesek, de már a 
vérükben van a horgászás. A szülők, 
de főleg az apukák ugyanis beleviszik 
őket a hobbijukba. Belőlük lesznek 
majd később a felnőtt horgászok, mert 
aki már kiskorában megszereti ezt 
a sportágat vagy kikapcsolódást, az 
egész életében a „rabja” lesz. Olyant 
is kevés egyesület csinál, hogy a ver-
seny előtt sülthallal várja az indulókat. 
Márpedig ez itt, Tiszaalpáron évek óta 
így van. Jóllakott hassal azért köny-
nyebb pecázni. A gyerekek három óra 
alatt dönthették el, hogy azon a napon 
ki a legjobb. Külön értékelték a tíz 
év alattiakat, a 10-14 éveseket és az 
ifjúságiakat, és persze a lányokat és 
fiúkat, valamint a családokat. A sor-
solást úgy döntötték el, hogy csokikra 
voltak felírva a helyek. Ki milyen szá-
mot húzott, arra a helyre ment. Addig, 

míg a gyerekek szerencsét próbáltak 
a vízparton, az egyesület arról gon-
doskodott, hogy ebéd is legyen. Négy 
bográcsban főtt a pörkölt, egyben pe-
dig halászlé. A horgászat végén követ-
kezhetett az ebéd. Mindenki jóízűen 
falatozott, majd a várva várt ered-
ményhirdetésre került sor. A támoga-
tók jóvoltából minden induló két és 
fél-háromezer forint értékű ajándékot 
vihetett haza. A helyezettek pedig még 
kupát is kaptak. Az eredményhirdetés 
után a megmaradt horgászati eszközö-
ket, tárgyakat kisorsolták.

Eredmények: 10 év alatti lányok: 
1. Popper Jázmin 1180 g, 2. Deák 

Fanni 1160 g, 3. Madla Rita 640 g, 
4. Tóth Szaffi 500 g, 5. Popper Réka 
430 g. Fiúk: 1. Novák Patrik 1350 g, 
2. Novák Kristóf 1230 g, 3. Bartók Ti-
bor József 900 g, 4. Varga Dániel 670 
g, 5. Fiedler Áron 590 g. 10-14 éves 
lányok: 1. Forgó Nikolett 1480 g, 2. 
Kővágó Karina 770 g, 3. Ottó Dorina 
680 g, 4. Patai Adrienn 600 g, 5. Do-
bos Johanna 230 g. Fiúk: 1. Szeri Gá-
bor 3050 g, 2. Takács János 990 g, 3. 
Cserkó Ádám 810 g, 4. Némedi-Varga 
Norbert 720 g, 5. Deák Sándor 570 g. 
Családi: 1. Csényi család 5100 g, 2. 
Gálfi család  2380 g, 3. Vidéki család 
1910 g.

Compót telepítettek a Holt-Tiszába
Ritkaság számba menő halat, com-

pót telepített a Spothorgász Egyesüle-
tek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 
az Alpári Holt-Tiszába. A viszonylag 
kicsi, mindössze néhány dekás, de 
kétnyaras halból kilencszáz kilót tet-
tek a holtágba két helyen. Először a 
hídnál, majd pedig a nagy kikötőnél 
kerültek a vízbe. A viszonylag kister-
metű halak öt-hét éves korukra akár 
két kilósra is megnőhetnek. A compót 
május 2-től június 15-ig nem lehet 
horgászni. Ezután is csak a 25 centi-
méternél nagyobbakat lehet kifogni, 
de abból is csak hármat naponta.



                          2014. június                                                           9. oldal

„Düh csikarja fenn a felhőt, fintorog.
Nedves hajjal futkároznak mezítlábas 
záporok.”

(Radnóti)

Ezeket a „mezítlábas záporokat” fi-
gyeltük, és kémleltük az eget. Szomo-
rúan hallgattuk az Ivette-ről szóló jelen-
téseket, és imádkoztunk, hogy az eső 
elkerülje Szegedet. Örömünkre a rejtőz-
ködő nap is előbújt a felhők mögül.

Szeged a rá jellemző mosolygós arc-
cal fogadta baráti körünk tagjait. A fü-
vészkertben kezdődött sétánk, ahol egy 
más világba csöppentünk. A nagyvilág 
növényvilága tárult elénk. A virágok 
bódító illatától, a csodaszép délszaki 
növények láttán átrepültünk gondolat-
ban azokra a tájakra, ahol ezek a növé-
nyek pompáznak. A kültéri sétánk alatt 
feltöltődtünk a növények, a rózsakert, a 
mocsári ciprus, a különböző növények 

szívünket, lelkünket átjáró szépségével.
Fel sem ocsúdtunk, és már várt ránk 

a hungarikumokat bemutató Pick szalá-
mi és paprikamúzeum. Módunkban állt 
a kezdetektől a mai napig használatos 
tárgyakkal, szokásokkal, műveletekkel 
ismerkedni, amit a paprika és a szalámi 
feldolgozásához használtak. Vendég-
látóink falatkákkal és szuvenír szegedi 
paprikával kedveskedtek.

Utunk a szőke Tisza partjára vezetett. 
Innen indultunk a további városnézésre. 
Részesei lehettünk a Széchenyi téren 
zajló országos borfesztiválnak. Város-
néző vonatra szálltunk, ismerkedtünk 
a nevezetes épületekkel, szobrokkal, 
klinikákkal, a város híres szülötteivel. 
A városnézés végén Juhász Gyula gyö-
nyörű versével búcsúztak tőlünk: „Ál-
dott a Tisza tája, Magyarország Kánaán-
ja”. Néhányan Varga Misi vezetésével a 
dómban tisztelegtek Balogh Károly ta-

nár úr hamvai előtt. Még egy búcsúséta 
a Széchenyi tér forgatagában az ízek és 
az illatok között, és már indultunk is to-
vább. Az utolsó úti célunk az állatkert 
volt. Fáradtak az „öreges” lábak, de 
mégis sikerült megismerkednünk sok 
egzotikus állattal. Ezzel a sétával búcsút 
intettünk Szegednek, annak a városnak, 
amely most is ragyogó, napfényes arcát 
mutatta meg.

Köszönjük a feledhetetlen napot Kis 
Imre klubvezetőnknek és Vajda Mártá-
nak, aki segített megszervezni ezt a ki-
rándulást.

„Hiszek a mindennapi élet apró örö-
meiben” - mondta Ozora Davis angol 
gondolkodó. Én is hiszem, hogy e ki-
rándulás ezt az örömet nyújtotta mind-
annyiunk számára, és máris vágyódunk 
újabb örömök után.

Szederkényi Zoltánné
klubtag

Feledhetetlen szegedi kirándulás

Május 15-én a kecskeméti tekepá-
lyán tekeversenyt rendezett Herceg 
László, a városföldi nyugdíjas klub 
vezetője. Négy klub vett részt a ver-
senyen: Városföld, Solt, Tiszaalpár 
(Nyugdíjas Baráti Kör) és Tiszaalpár 
(Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub). 
Nők és férfiak külön indultak. Az Ár-
pád Fejedelem Nyugdíjas Klub női 
részt vevői: Szilágyi Ferencné, Jám-
bor Ferencné, Szűcs Ferencné, Czímer 
Imréné és Alamné Busa Mária volt. A 
férfi csapatot: Szilágyi Ferenc, Szabó 
János, Viglási Sándor, Járásbíró János 
és Bartus Mihály alkotta.

Mindkét csapat nagy várakozással 
tekintett a versenyre, és bíztak a győ-
zelemben. Sajnálatos módon csak a női 
csapat tudta megszerezni a győzelmet. 
Egyéniben Alamné Busa Mária végzett 
az élen. A férfiak a második helyen vé-
geztek. Büszkék vagyunk arra, hogy az 
elmúlt évben megnyert kupát újra ha-
zahozhattuk. A nők megint taroltak és 
megvédték Tiszaalpár hírnevét ebben a 
férfias játékban. Jövőre újra támadunk! 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub

Taroltak a nők
a tekeversenyen

Ezekben a napokban több települé-
sen is lengyel rendszámú autók tűnnek 
fel, és kábelfektetéseket végeznek nem 
csak a lakott területeken belül, hanem 
kívül is. Az ATDE Services Kft. geofi-
zikai méréseket végez.

Kecskemét, Tiszaalpár, Lakitelek, 
Tiszakécske, Szentkirály, Nyárlőrinc, 
Városföld, Kunszállás, Kiskunfél-
egyháza, Jakabszállás, Helvécia, 
Fülöpjakab településeken a MOL Rt. 
megbízásából a Geofizykai Torun 
nevű geofizikai mérésekkel foglalkozó 
gazdasági társaság területi (3D) szeiz-
mikus méréseket végez szénhidrogén 
(kőolaj és földgáz) telepeket kutatva, 
várhatóan augusztus 31-ig. A mérések-
re a Szolnoki Bányakapitányság enge-
délyével kerül sor.

A mérések előtt érzékelő kábeleket 
fektetnek le az utcákon, utakon, külte-
rületeken. A kábelek mentén rezgésér-
zékelő eszközöket helyeznek el, ame-
lyek az apró rezgéskeltőket kötik össze 
a műszerekkel. A szeizmikus méré-
sekhez rugalmas hullámokat keltenek, 

amelyek a mélyből visszaverődve ér-
tékes információkat adnak a felszín 
alatti kőzetrétegek elhelyezkedéséről. 
Ezeket a hullámokat önjáró vibráto-
rokkal, vagy kis mélységű fúrólyukban 
robbantással gerjesztik. Így tudják a 
mélyben rejlő olaj- és gáztelepeket fel-
fedezni. A kivitelezést végzők munká-
jukkal kárt is okozhatnak a földeken, 
ingatlanokon, de azt a MOL megtérí-
ti. Az ezzel kapcsolatos bejelentést a 
00-36-70-458-9212-es telefonszámon 
lehet bejelenteni. Előfordulhat az is, 
hogy a házak udvarába is bemennek, 
de ezt az ott lakók nem kötelesek el-
fogadni. Kérhetik azt, hogy ott ne he-
lyezzenek el kábeleket. A kommuniká-
ció kicsit nehézkes a szakemberekkel, 
mert magyarul nem tudnak, lengyelül 
beszélnek. A cég vezetői ígéretet tettek 
arra, hogy tolmácsot fognak alkalmaz-
ni. A mérésre használt eszközök csak 
geofizikai kutatásra használhatók, más 
számára értéktelenek, használhatatla-
nok. Az érzékelő kábelek és tartozéka-
ik fémkinyerésre alkalmatlanok.

geofizikai méréseket végeznek
több településen
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Népes közönség volt kíváncsi 
arra, milyen lesz a 24. Lovas nap 
Tiszakécskén. Jól előkészített pályán, 
húsz akadályt kellett a kettes fogatok-
nak teljesíteniük, minél rövidebb idő 
alatt, verő hiba nélkül. 

Nem csak a környékről, de a hatá-
ron túlról Szlovákiából is érkeztek fo-
gatok, hogy részt vegyenek a verseny-
ben. Délelőtt először a póni, majd a 
nagy kettes fogatok versenyére került 
sor. A hajtók között voltak fiatalok, 
akik még kevés tapasztalattal rendel-
keznek, de olyanok is, akik már régóta 
ülnek a bakon. Közel harminc fogat 
küzdött a helyezésekért. A verseny 
szünetében különböző lovas bemuta-
tók szórakoztatták a nézőket. Az egyik 
leglátványosabb program a póni mun-
kafogatok versenye volt. A szervezők 
érdekes és különleges feladatokat ta-
láltak ki. A rajt után fát kellett felpa-
kolni a kocsira, majd a segédhajtónak 
egy felfüggesztett virslit kellett me-
gennie úgy, hogy kézzel nem érhetett 
hozzá. Ezt követően a fát le kellett pa-

kolni, a segédhajtó kalapjába pedig tíz 
tojást kellett beletenni, ami után egy 
pohár sört, vagy kólát kellett meginni 
hajtónak és segédhajtónak egyaránt. A 
tojást vissza kellett vinni, három vödör 
vizet viszont fel kellett venni. Ami után 
következett a palacsintaevés. Amikor 
ezt is befejezték, vissza kellett vinni a 
vizet, de megmérték, hogy mennyi lö-

työgött ki belőle, csak ezután lehetett 
vágtatni a cél felé. Délután újabb aka-
dályhajtáson vehettek részt a fogatok, 
de polgármesterek és alpolgármeste-
rek is bakra ültek. A tiszaalpári lovas 
egyesület tagjai is ott voltak a verse-
nyen. A szabadidős fogatok versenyét 
Németh László nyerte, a második he-
lyen Bodor Ádám végzett.

Alpári helyezések a kécskei fogathajtó versenyen

Egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend különböző rendezvényeken, 
de főleg lovas napokon a csikósok 
bemutatója. Közülük is kiemelkedik 
a tiszaalpári Baranyi János, aki kü-
lönleges dolgokat tud bemutatni lo-
vával.

Legutóbb a tiszakécskei lovas na-
pon Jóljárt Jánossal mutatták be „tu-
dományukat”, vagy művészetüket, 
mert az, amit végrehajtottak, már le-
het, hogy tudomány, de lehet, hogy 
művészet. Az már megszokott dolog, 
hogy a csikósok vágtatnak, és közben 
pattogtatják ostorukat, de az már ne-
hezebb feladat, amikor lefektetik lo-
vukat, felállnak rá, vállukra veszik a 
ló két első lábát. Az meg igazán ritka-
ság számba megy, amikor hátára fek-
szik a ló, mert ez aztán végkép termé-
szetellenes pozíció egy állat számára, 
gazdája pedig ráül, és úgy pattogtatja 
karikás ostorát. Baranyi János ezt is 

meg tudja csinálni nyolc éves Ran-
devú nevű lovával. Nem is maradt 
el a közönség tapsa. Persze ahhoz, 
hogy egy ilyen feladatsort meg tud-
jon csinálni ló és gazdája, nagyon sok 
munka és türelem kell. Baranyi János 

lovát már kérték több millió forintért, 
de ő nem akar megválni tőle. Ki tud-
ja, mikor lesz újra olyan barátja, mint 
Randevú, akivel olyan sok feladatot 
megoldottak már. Ezért is ragaszko-
dik hozzá annyira.

Természetellenes pozícióban a csikós lova
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BETANÍToTT ABroNCsgyárTÓ 
KÉPzÉs - FogLALKozTATás

Tájékoztatjuk az álláskereső ügy-
feleket, hogy a dunaújvárosi Hankook 
Tire Kft. kezdeményezésére abroncs-
gyártó képzés indul, melynek befejez-
tével a cég alkalmazási lehetőséget is 
kínál a hallgatók számára.

Képzés fajtája: szakmai betanító 
akkreditált képzés .

Megszerzendő szakképesítés meg-
nevezése: Betanított abroncsgyártó

A képzés program időtartama: szak-
mai rész: 138 óra, kiegészítő modulok: 
6 óra környezeti, fenntarthatósági isme-
retek, 12 óra ingyenes felnőttképzési 
szolgáltatás.

A gyakorlati és elméleti képzés hely-
színe: Loránffy Zsuzsanna Szakiskola - 
Dunaújváros, Radnóti M. u. 6. (minden 

hónap elején indul egy képzés Duna-
újvárosban, de kellő számú jelentkező 
esetén saját, megyei képzés indítása is 
lehetséges – ezért fontos, hogy az ér-
deklődők azonnal jelezzék csatlakozási 
szándékukat kirendeltségünkön.)

1 főre jutó képzési költség:  70.416.- 
Ft/fő Ebből egy főre jutó vizsgadíj:  
8000.-Ft.

Szállás: a Dunaújvárostól 40-50 ki-
lométeres körön kívülről jelentkezők 
részére szállást biztosítanak a munkás-
szállón a képzés időtartamára is.  

Munkaszerződés típusa: 1 éves ha-
tározott időtartamú munkaszerződés, 
amelyből 3 hónap a próbaidő. 

Műszakbeosztás: megszakí-
tás nélküli 3 műszakos munkarend 

Bérezés és egyéb juttatások: 747 HUF 
bruttó órabér a próbaidő alatt, a pró-
baidő után 814 HUF. Éves cafetéria 
170.000 HUF / fő / év. 

Igény esetén térítésmentes elhelye-
zés a cég munkásszállóján (a képzés 
idejére is)

A képzésen való részvétel (illetve a 
későbbi alkalmazás) feltételei:

Középfokú iskolai végzettség (szak-
munkás bizonyítvány vagy érettségi)

Sikeres megfelelés az előszűrésen 
(személyes elbeszélgetés, írásbeli teszt)

Üzemorvosi alkalmasság 
Várjuk az érdeklődő álláskeresők je-

lentkezését Bodor Ágnes ügyintézőnk-
nél személyesen vagy az alábbi illetve 
30/742-6456-os telefonszámon.

Dohányboltba
törtek be

Május 12-én hajnali két órakor két 
férfi tört be az Alkotmány utcai dohány-
boltba. Mivel a riasztó jelzett a tulajdo-
nosnál, ő egyből telefonon értesítette a 
körzeti megbízottat, Németh Sándort, aki 
ugyancsak telefonon szólt Török Roland 
és Mizere Krisztián rendőrtársainak. A 
három rendőr nem tétovázott és azonnal 
a helyszínre sietett. Mivel a riasztó úgy 
jelzett, hogy a betörők nem vették ész-
re, óvatosan körbefogták az épületet. Az 
egyik betörőnek sikerült ugyan elmene-
külnie, de a másikat elkapták. Menekülés 
közben a cigarettacsomagokat eldobták, 
így gyakorlatilag megkerültek az ello-
pott értékek. A 36 éves teremi S. Norbert 
a bűncselekmény elkövetését elismerte. 
Társát még keresi a rendőrség.

Kikeltek a kis 
pulykák

Az elmúlt havi számunkban olvas-
hattak arról, hogy Pintér Mihály puly-
kakakasai segítséget nyújtottak a to-
jóknak, mert ők is ültek a tojásokon és 
melengették azokat testükkel. Az eltelt 
idő óta már kikeltek a tojásból a kispuly-
kák. Amint azt Miska bácsi elmesélte, 
sajnálatos módon a kakasok többet is 
agyontapostak. Így azok közül, amelye-
ken kakas is ült, huszonhat maradt meg. 
A tojók azonban rendesen látták el fel-
adatukat és kikeltették a tojásokat. Így 
most ötvennégy kis pulyka van Miska 
bácsi udvarában. Hamarosan „szállást” 
cserélnek, mert kiköltöznek majd a ta-
nyára. Ott nagyobb helyük lesz a kapir-
gálásra, a szabadabb életmódra.

Holttestet találtak a 
holt-Tisza mellett

Május 24-én délelőtt egy férfi hul-
lájára bukkant egy helybéli férfi a 
tiszaalpári réten egy dűlőúton, közel 
a Holt-Tiszához, a hídtól balra. Mivel 
az a terület közigazgatásilag már nem 
Tiszaalpárhoz, hanem Tiszasashoz 
tartozik, a vizsgálatot a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei rendőrkapitány-
ság végzi. Információnk szerint ide-
genkezűség gyanúja nem merült fel az 
ügyben, a rendőrség folytatja a nyo-
mozást. A boncolás után fogják majd 
azt megállapítani, hogy mi okozhatta 
a férfi halálát, akinek az életkorát egy-
előre nem lehetett megállapítani, mi-
vel már több hete ott feküdhetett.

A gobelin kiállítás alkotói
Az elmúlt havi számunkban a go-

belin kiállítás alkotói közül néhány 
nevet tévesen jelentettünk meg. Ezút-
tal közöljük a kiállítók helyes névso-
rát. A tévedésért elnézést kérünk.

Lukácsiné Makkos Erzsébet 
(Hosszúpályi), Bányi Ferencné 
(Tiszakécske),

Lukács Béláné (Tiszakécske), 
P. Kiss Istvánné (Kocsér), Mihály 
Jánosné (Kiskunfélegyháza), Salánki 
Imréné (Lakitelek), Kádár Lászlóné 
(Csongrád), 

Oláhné Szoboszlai Éva (Csong-
rád), Sipos Imréné (Szentes), 
Hegedűsné Lankus Hajnalka 

(Abony), Illés Renáta (Tiszaalpár), 
Bartók Margit (Tiszaalpár), Buzder 
Jánosné (Tiszaalpár), Török Józsefné 
(Tiszaalpár), Olláriné Horváth Me-
linda (Tiszaalpár), Zolnai Józsefné 
(Tiszaalpár), Tóth Roxána (Tiszaalpár), 
Maróti Pálné (Tiszaalpár), Biczók 
Mihályné (Tiszaalpár).
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Felhívás ingatlanértékesítésekre
Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete értékesíte-
ni kívánja a 779 hrsz.-ú, 3225 m² terü-
letű ingatlant, mely a Könyves Kálmán 
téren található. Előzetes igényfelmérés-
hez kérjük vételi szándékát jelezze írás-
ban a Polgármesteri Hivatal felé 2014. 
június 23-án 12.00 óráig zárt boríték 

leadásával. A borítékra kérjük ráírni a 
„Glóbusz” jeligét.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete érté-
kesíteni kívánja a 432 hrsz.-ú, 6066 
Tiszaalpár, Mátyás király utca 34/1. sz. 
alatti ingatlant. Előzetes igényfelmérés-
hez kérjük vételi szándékát jelezze írás-

ban a Polgármesteri Hivatal felé 2014. 
június 23-án 12.00 óráig zárt boríték 
leadásával.

A borítékra kérjük ráírni a „Köz-
pont” jeligét.

Az ingatlanokról további informá-
ció kérhető dr. Vancsura István polgár-
mestertől.

FELhÍVás
Kiállítók jelentkezését várjuk kézimun-
ka és kézműves kiállításra.
A kiállítás helyszíne: Művelődési ház.
Ideje: 2014. augusztus 15. 17:00.

A kiállításra várjuk minden kedves 
alkotó kedvű tiszaalpári és környék-
beli lakos textilből, üvegből, fából, 
gyöngyből, patchwork és dekupázs 

technológiával stb. készült munká-
ját.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 
10.

ELsŐsEgÉLyNyÚJTás MINDENKINEK
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS MINDEN-
KINEK a Tiszaalpári Motoros Egyesü-
let szervezésével.
Az elsősegélynyújtással kapcsolatos 
ismeretei már homályosak? Nem volt 
lehetősége ezt a tudást megszerezni? 
Nincs ideje és pénze hosszadalmas tan-

folyamokon részt venni? Akkor itt a 
megoldás!!!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk 2014. június 27-én pénteken 19 
órakor az Árpád Művelődési Ház ka-
mara termében megrendezésre kerülő 
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSRA!

Előadó: Komár Pál.
A részvétel mindenki számára INGYE-
NES!
,,A bajba került embernek nyújtott se-
gítség egyike a legelvárhatóbb emberi 
cselekedeteknek.” (Dr. Hornyák Ist-
ván)

A tiszaalpári Eperke családi napközi beiratko-
zást hirdet a 2014-2015 és tanévre önkormány-
zati támogatott helyekre. Beiratkozás időpontja 
2014.06 18-19-20 9 órától 11 óráig.
Érdeklődni: Mészárosné Gémes Brigitta 
Tel: 0670-6064208
email: aprajaegyesulet@gmail.com
Ezúton szeretné megköszönni az egyesület, a szü-
lök és az Önkormányzat támogatását.

gyászhír
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Balogh Károlyné szabó Anna
59 éves korában elhunyt.

Temetése 2014. június 17-én 10 órakor lesz
a tiszaalpári felső temetőben.

A gyászoló család

„Fit Training”
alakformáló mozgásóra

Szerdánként: 19.00-20.00-ig. Helyszín: 
Tiszaalpár, Művelődési Ház,  Dózsa György. u. 2. 
Hozz magaddal: polifoam, folyadék, törölköző, 1 
kg-os  súlyzó.
• hajlékonyság-rugalmasság; • testtartás javítás
• vitalitás-energikusság; • testsúlycsökkenés 
- SZENVEDÉS NÉLKÜL
További információ: Mónus Kata sportedző 
0620/617-2020

AKCIÓs ároN
ereszcsatornázás,

bádogozás, horgonyzott
csatorna szerelése 

anyagárral, 1500,- Ft/fm.
Érdeklődni: 20/923-17-19.
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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

Kedves Tiszaalpáriak!
Az Allianz Hungária biztosító június 26-tól kihelye-
zett ügyfélkapcsolati pontot működtet településünkön 
csütörtökönként. Várják az érdeklődőket mindenféle 
biztosítási kérdéssel kapcsolatban. Éljenek a helyi 
szolgáltatás adta lehetőséggel!  
Egyre szélsőségesebb időjárásunk. ÖN mikor nézette 
át utoljára lakásbiztosítását? Ha már 4-5 évnél régebbi 
biztosítással rendelkezik, ideje frissíteni!
10 %-os lakásbiztosítás kötési akció!
Ingyenes tájékoztatóra várom a lakosságot 2014. júni-
us 26-tól minden csütörtökön az Önkormányzat épü-
letében 13-16 óráig!
Hozza el jelenlegi biztosításának kötvényét biztosí-
tó társaságtól függetlenül. Ingyenes tanácsadás más 
biztosításokkal kapcsolatban is! (nyugdíjbiztosítás, 
életbiztosítás, vállalkozói biztosítás, kötelező biztosí-
tás…)
Bizalmukat előre is megköszönve: Némethné Fa-
ragó Erika üzletkötő, egyéni vállakozó az Allianz 
képviselője
Allianz hungária zrt.
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 17.
Mobil: +3630/325-4988
erika.nemethne.farago@tanacsado.allianz.hu
www.allianz.hu
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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
Akik házasságot kötöttek: Szabó Zoltán és Kállai Andrea, 
Tógyer László és Barna Judit, Barcsa Gábor és Gálfi Krisztina, 
Jámbor János és Rostás Adrienn Betarix, Dobos Attila és Kovács 
Rózsa, Bagosi Gyula és Papp Franciska, Mészáros Zoltán és 
Borvák Erzsébet.
Akiket nagyon vártunk: Csenki Marcell (anyja neve: Hatvani 
Anikó), Soós Tamás (Orosházi Erzsébet), Horváth Levente 
(Molnár Anett), Keleti Miklós (Mohácsi Annamária), Kovács 
Dorina Julianna (Hamerli Adrienn), Kriminár Zoltán (Kókai 
Mónika), Bontovics Róbert (Szűcs Mónika).
Akiket elveszítettünk: Szűcs Jánosné Varga Ilona (1935), Koller 
Tamásné Gémes Eleonóra Veronika (1935), Varga Ferenc 1941, 
Kamasz Béla (1936), Zombori Imréné Ficsór Katalin (1941), 
Jakucsi József (1928), Balázs Mihályné Kacziba Mária (1926).

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.

* Kecskemét belvárosában lévő összközműves telkemet (342 nm) eladnám, 
vagy elcserélném érték egyeztetve kisebb értékű, tiszaalpári, tiszakécskei, 
kiskunmajsai, móricgáti tanyáért, üdülőért, házért. Irányár: 11 Mft. Érdeklődni a 
tulajdonostól: 06/20/ 9569-491 telefonszámon.
* Íróasztal kitűnő állapotban eladó. Kihúzható billentyűzettartó, 5 polc, 2 fiók, 
világos színű, ívelt kialakítású, 135x95 cm. Érd.: Tiszaalpár, Arany J. u. 5. 
* Fűnyírásra, kert rendben tartására, nem állandó munka - havi 1-2 alkalom - 
megbízható, leinformálható férfit keresünk Tiszaalpáron, fizetés megegyezés 
szerint. Daru Sándorné Tel:36-30/520-1204, email: daru54@freemail.hu
* Ház eladó Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. szám alatt. Irányár 3,5 mil-
lió Ft. Érd.: személyesen a Táncsics u. 17-ben, vagy tel.: 06/70/324-2211 
* Eladó új elektromos ollós sertéskábító fogó 90/110 V, jótállási, minősítési pa-
pírral. Ár 30.000 Ft. Érd.: 06/30/589-4050.
* Számítógépasztal eladó. Ívelt kialakítású, világos színű. 5 polc és 2 fiók talál-
ható rajta. Méret: 135 x 95 cm. Érdeklődni: 20/957-6382.
* Tiszaalpár – Árpádtelepen összkomfortos családi ház eladó. Érdeklődni: 
63/311-744.
* Minn Kota 30 -as  5 sebességes elektromos csónakmotor eladó. Újszerű ál-
lapotban, néhány alkalommal volt használva. Irányár: 38 000.- Ft. Érdeklődni: 
20/390-2918.
* Családi ház eladó. Tiszaalpár, Munkácsy utca 15. Érdeklődni: 06-70/338-
7015.
* Jókai utca 5. szám alatt kertes, padlásszobás családi ház eladó. Érdeklődni a 
helyszínen.
* Családi ház eladó, Tiszaalpár, Arany J. u. 4 sz. érdeklődni 76/424-019.
* Gyermekbiciklik, bébihinta, gyermek kerékpárülés jó állapotban eladók. Érd.: 
76/425-146

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!


