
Június 21-én, szombaton délelőtt 
tartotta ballagási ünnepségét az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola. Az 
intézmény udvarán tanárok, diákok, 
szülők, nagyszülők várták azt, hogy 
a nyolcadik osztályosok kilépjenek 
az iskolából és helyet foglaljanak a 
számukra fenntartott székeken.

A jelenlévőket Győri Istvánné 
köszöntötte. Az igazgató asszony 
elmondta, hogy a 2013/2014-es 
tanévben, tizenhét osztályban 370 
tanuló járt az iskolába. Három nap-
közis és két tanulószobás csoportot 

működtettek. A napi oktató munkát 
32 pedagógus látta el. Szakkörök 
keretében biztosították a tanulóknak 
a szabadidő tartalmas eltöltését. 
Matematika, informatika, rajz, angol 
nyelv, természetismeret és sportkörök 
is működtek. Zenei oktatásban is 
részesülhettek a jelentkezők. A ren-
dezvényeik színvonalát emelték 
a zeneoktatásban és a néptáncban 
résztvevő tanulók. Színes programok-
ban, változatos rendezvényekben és 
színvonalas versenyekben gazdag 
évet zártak. A versenyeken megyei 

és országos szinten jó eredményeket 
értek el. A diákok sportversenyeken 
is kimagasló eredményeket értek el. 
A tanulók eredményes munkájához 
nagyban hozzájárult a pedagógusok 
felkészítő munkája is. Valamennyi 
iskolai program a nevelőtestület, a 
szülők, a segítők és támogatók szo-
ros együttműködése kapcsán valósul-
hatott meg sikeresen. Az oktatás 
színvonalát emelte, hogy a Pejtsik 
család hagyatékából sikerült inter-
aktív eszközöket, interaktív táblákat 
beszerezni. (Folytatás a 3. oldalon)

Elballagtak a nyolcadik osztályos tanulók

XXII. évfolyam VII. szám 2014. július • Ára: 120 Ft

A tartalomból: • A testületi ülésről jelentjük • A helyi értékeket őrzik a diákok • Örömünnep a baráti körben • 
Dobogón végeztek a táncosok • A könyvtár új könyveiből • Könyvjelző készítők versenye • Alkotótábor már huszon-
egyedik alkalommal • Borsi Sándor gólkirályi címet szerzett • Egy tiszaalpári fiú Japánban • Hirdetmény



Megújul a település
honlapja

Változtatni akar a képviselő-tes-
tület az önkormányzat honlapján, 
mivel elégedetlenek a jelenlegi-
vel. Egy önkormányzati honlapnak 
ugyanis korszerűnek, tetszetősnek, 
átláthatónak, könnyen kezelhető-
nek, naprakésznek kell lennie, ami 
egyúttal tükrözi a települést is. A 
jelenlegi honlap már több mint 
három éves, és azt a rendszert 
amilyenben kialakították, már nem 
nagyon használják sehol. Más 
rendszerben sokkal több lehetőség 
van. Kisebb részek, vagy nagyobb 
csoportok együtt konfigurálha-
tók, ezáltal egységesebb, átlátha-
tóbb, követhetőbb, könnyebben 
kezelhető oldal alakítható ki. Az 
informatikai feladatokat jelenleg 
a Magna Produkciós Bt. látja el 
a polgármesteri hivatalban és az 
intézményeknél. Ők kétszázötven-
ezer forint + ÁFA árajánlatot adtak 
a honlap korszerűsítésre, amit a 
testület elfogadott. Így tartalmilag 
és külalakilag is megújul rövid 
időn belül a település honlapja.

Továbbra is támogatják 
az Eperkét

Az Eperke Családi Napközit az 
Aprajafalva Közhasznú Egyesület 
működteti az Alkotmány utcá-
ban, a régi védőnői helyiségben. 
A működéséhez az önkormány-
zat kb. 1.8 millió forintot bizto-
sít évente. Arról már korábban is 
szó volt, hogy az önkormányzat 
szeretne működtetni családi nap-
közit. Ennek a megvalósítására 
számításokat is végeztek a pol-
gármesteri hivatalban. Ebből kide-

rült, hogy abból a pénzből, amit 
az Eperke működtetéshez biztosít 
az önkormányzat, nem lehet egy 
új családi napközit megvalósíta-
ni. Mészárosné Gémes Brigitta az 
Eperke Családi Napközi üzemel-
tetője nyilatkozatot juttatott el az 
önkormányzathoz. Ebben leírta, 
hogy a továbbiakban is működtet-
ni fogják a napközit. Amennyiben 
meg akarják szüntetni, akkor azt 
kilencven nappal korábban jelezni 
fogják. A testület olyan döntést 
hozott, hogy nem kíván önkor-
mányzati működtetésű családi 
napközit létrehozni, és továbbra is 
támogatja az Eperkét.

Tiszaalpári Napok
augusztusban

A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság döntött arról, hogy 
ebben az évben is megrendezés-
re kerül a Tiszaalpári Napokat. 
Augusztus 2-án Polgárőr Családi 
Nap lesz a Kádár Lajos Közösségi 
Ház udvarán. Egy héttel később 
a VII. Motoros Találkozóra kerül 
sor a motoros pályán. Augusztus 
15-én Fürge ujjak címmel kiállítás 
nyílik a művelődési házban. Ugyan 
ezen a napon lesz a Tisza élővilá-
ga és a Tiszaalpár Sporthorgász 
Egyesület bemutatása elnevezésű 
fotókiállítás, a művelődési házban. 
Egy nappal később 16-án szom-
baton délelőtt labdarúgó tornát 
tartanak U-13-as fiatalok részvé-
telével. Délután több fajta bemu-
tatót tartanak, táncos és énekes 
produkciók is lesznek a labdarúgó 
pályán felállított színpadon. Este a 
Jóban-Rosszban sorozat szereplő-
inek énekes műsorát lehet megte-
kinteni. Nem marad el a tűzijáték 
sem, ami után a V-Tech együttes 

ad koncertet. A nap utcabállal és 
retro diszkóval fejeződik be. (A 
részletes műsort következő szá-
munkban közöljük.) Augusztus 
17-én lesz az újfali templombú-
csú. Ezen a napon vásárt tarta-
nak a Rákóczi utcán. Délután a 
tordai Petőfi Sándor Művészeti 
Egyesület és a Bugaci Futóhomok 
Ifjúsági Egyesület vendégszerepel 
a művelődési házban. 19-én orgo-
nakoncertet tartanak a Jézus Szíve 
zárda templomban. Augusztus 20-
án ünnepi testületi ülésen adják át 
a kitüntető díjat.

Meghosszabbították az
ügyvezető megbízatását

Több alkalommal is foglal-
kozott már a képviselő-testület a 
Tiszaalpári Településgazdálkodási 
Kft. sorsával. Az ügyvezető meg-
bízatása június 30-ig szólt. A júni-
us 24-i ülésen olyan döntést hoz-
tak a képviselők, hogy az ügyve-
zető megbízatását október 31-ig 
meghosszabbítják. Két felügyelő 
bizottsági tagnak is június 30-án 
járt le a megbízatása. Ők azon-
ban nem kapták meg a szükséges 
szavazatot. Június 30-án rendkí-
vüli testületi ülésen dr. Vancsura 
Zoltán és Csernák Zsolt felügyelő 
bizottsági tagok is megkapták a 
szükséges szavazatot. Az ő meg-
bízatásuk is október 31-ig szól. 
A harmadik felügyelő bizottsági 
tag Kacziba Sándor megbízatását 
már korábban elfogadták szintén 
október 31-ig. A június 24-i ülésen 
hiába hosszabbították meg Bodor 
Ádám ügyvezető megbízatását, 
felügyelő bizottsági tagok nélkül 
nem működhetett volna  a Kft. A 
cég további sorsáról majd az új 
képviselő-testület fog dönteni.
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A testületi ülésről jelentjük
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Az első oldal folytatása.
A következő tanévtől egyre 

több órában fogják megismerni és 
használni ezeket az eszközöket a 
diákok. Nyáron különböző táborokat 
szerveznek a gyerekeknek. Az 
igazgató asszony köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik segítséget nyújtot-
tak az elmúlt tanévben. Mint mondta, 
továbbra is számítanak segítségükre. 
Végezetül a nyolcadikosokhoz szólt. 
Reményét fejezte ki, hogy az iskola 
falai között olyan tudás megszerzését 
biztosították a pedagógusok, amivel 
megvalósíthatják tervezett jövőjüket. 
Arra kérte a végzősöket, hogy az 
első iskolájuk emlékét őrizzék meg. 
Az életszakaszuk egyik állomásához 
érkeztek. Azt kívánta a ballagóknak, 
hogy az iskolában szerzett tudást 
kamatoztassák. Az elmúlt tanévben 
27 tanuló ért el kitűnő eredményt. Hat 
diáknak nyáron a javítóvizsgára kell 
készülnie, öt tanuló pedig sikertelenül 
zárta az évet. A kitűnő tanulmányi 
eredményt elérő diákok jutalomban 
részesültek. Ajtai Elemérné, a helyi 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke azoknak a roma diákoknak 
adott át könyvjutalmat, akik az elmúlt 
tanévben jól tanultak. A ballagási 
ünnepségen adta át dr. Csernus Tibor, 
a Pejtsik Alapítvány kuratóriumának 
elnöke a Pejtsik-díjat. A díjat az a 
diák kaphatja meg, aki nyolc éven 
keresztül kitűnően tanult, de mellette 
még plusz munkát is végzett. Ebben 
az évben Kalmár Gréta érdemelte 
ki az elismerést. Szorgalmas 
munkájának eredményeként több diák 
is ajándékkönyvet vehetett át Csernus 
Tibortól. Győri Istvánné köszöntötte 
Fekete Anna nyugalmazott pedagó-
gust is, aki ötven évvel ezelőtt szerezte 
meg diplomáját. Dr. Vancsura István 
polgármester arra kérte a tanulókat, 
hogy a nyár folyamán felejtsék el a 
számítógépet és legyenek többet a 
szabadban családjukkal, barátaikkal 
együtt. Az ünnepség befejezéseként 
a nyolcadikos diákoknak a ballagási 
tarisznyát a hetedikesek akasztották 
a nyakukba.

Elballagtak a nyolcadik osztályos tanulók
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A helyi értékeket őrzik a diákok
Ez már a tizenhetedik alkalom, ami-

kor értékőrző tábort szerveznek a nagy-
községben. Harminc általános iskolás 
és négy középiskolás vesz részt a tábor 
munkájában. 

A nyolcadik osztályosok nagyon 
szeretik a tábort - mondta dr. Halász 
Mátyásné pedagógus, a tábor vezetője, 
mert randevúhelynek tekintik ezt a pár 
napot. Utolsó alkalom ez, hogy együtt 
legyenek. A tábor nevében is benne van, 
hogy valamilyen értékeket őrzünk. A 
mostani egy hét a gyógy- és fűszernö-
vény keretében zajlott. Ebben az évben 
nem a falu területét, hanem az iskola 
környékét tették rendbe a gyerekek. 
Minden egyes tanulónak valamilyen 
fűszer-, vagy gyógynövényről be kell 
számolnia a tábor folyamán. A diákok 
elmondták azt, hogy a választott gyógy-
növényből mit lehet készíteni, teát, vagy 
krémet. Egy listából kellett kiválasztani 
azt, hogy ki melyik növényről számol 
be. Sokat segített a gyerekeknek az, 
hogy a tavaszköszöntő versenyen ezzel 
már foglalkoztak. A hetedik, nyolcadi-
kos diákok már nagyon felkészültek, ők 
segítettek a kisebbeknek. A tábor első 
napján délelőtt az iskola belső takarítá-
sában vettek részt, délután pedig szeme-
tet szedtek a község központjában és az 
emlékműveknél. Hiába folyik folyama-
tos takarítás a községben, mégis sike-
rült három zsák szemetet összeszedni. A 
második nap délelőtt az iskolakertet, a 
fűszer- és gyógynövénykertet, valamint 
a komposztálót tették rendbe. Több mint 
tíz éve már, hogy az iskolában kom-
posztálást végeznek a diákok. Délután 
Lendvai Mária, a Kiskunsági Nemzeti 
Park munkatársa játékos vetélkedőt tar-
tott a gyógy- és fűszernövényekből. A 
hét folyamán még számháborúztak is, 
amit a gyerekek nagyon szeretnek. El-
mentek kirándulni Kecskemétre, ahol 
megnézték a vadasparkot, az arborétu-
mot, és a Rendek tanyát is, ahol a bio-
gazdálkodásról kaptak tájékoztatást a 
tanulók. 

A tábor az önkormányzattól hetven-
ezer forintot kapott, amiből az ebédet 
tudták finanszírozni. A szülői munkakö-
zösség, valamint a diákönkormányzat is 
támogatta az értékőrző tábort. Abból az 
összegből pedig a kirándulás részleges 
finanszírozását tudták fedezni.
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Örömünnep a baráti körben
Az öröm ad mértéket az időnek, 

az időnek, mely minden évben ismét-
lődik a közös ünnepek keretében. Az 
öröm, az egymás szeretete, a barát-
ság, egymás megbecsülése tart össze 
bennünket.

Milyen jó is újra jókívánságokat 
mondani és hallani! Kis Imre, baráti 
körünk vezetője is jókívánságokkal 
köszöntötte az első félévben névnap-
jukat ünneplőket. A szép szavak mellé 
a nőket virággal, a „fiúkat” kis itóká-
val köszöntötte. Imre meghívásának 
szívesen tettek eleget a vendégek is: 
Vincze Zsófia Luca énekével, Kalmár 
Gréta versével és Hanó Tünde is az 
alkalomhoz nagyon illő szép dalok-
kal kedveskedett. A diákokat Bondár 
Enikő tanár készítette fel, és el is jött 

az ünnepünkre. Köszönjük.
A jó vacsora, az itókák, a remek 

zene hangulatunkat is meghozta. A 
közös tánc, az éneklés az „idősödős” 
lábakat is megmozgatta. Egymás ke-
zét fogva roptuk a táncot késő éjsza-
káig.

„Életünk boldogsága parányi tö-
redékekből áll össze, az apró, néha 
elfelejtett mosolyokból, szívből jövő 
jókívánságokból” (Ismeretlen szer-
ző) Erre jók az ilyen baráti vacsorák, 
közös éneklések, beszélgetések a rit-
kábban találkozó barátokkal, ismerő-
sökkel. Kívánjuk, hogy még sok-sok 
alkalommal mondhassuk el egymás-
nak, hogy sok boldog névnapot kívá-
nunk!

Szederkényi Zoltánné klubtag

Dobogón végeztek
a táncosok

Szeghalom adott otthont 2014. jú-
nius 21-én a VI. Országos senior tánc-
versenynek, ahova az Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub tagjait is meghívták. A 
meghívás nem véletlen, mert az elmúlt 
időszakban több településen is felléptek 
a táncosok, és mindenütt osztatlan sikert 
értek el. A hölgyek most is kiválóan sze-
repeltek, mert a negyven csoport közül 
a dobogón végeztek, harmadikok lettek. 
Ezzel is öregbítették a klub és a község 
hírnevét. A táncosok, akik részt vettek 
a versenyen: Alamné Busa Mária, Mo-
gyorósi Andrásné, Kiss Jánosné, Bodri 
Andrásné, Kása Andrásné, Stájer Juli-
anna, Barcsa Mihályné, Kása Sándorné. 
Kónya Gábor furulya tudását mutatta 
be. Gratulálunk valamennyiőjüknek!

Ismeretközlő irodalom:

Viktor Suvorov: A jégtörő
Lénárt Gitta: Élő édességek könyve
Adre Aleman: Az isősödő agy
Vekerdy Tamás: Iskolák?!?!
Juhász Ágnes: Memóriaőrző
Csepeli György: Szociálpszichológia 
mindenkinek
Anne Applebaum: Vasfüggöny: Ke-
let-Európa megtörése, 1944-1956

Szépirodalom:

Gárdonyi Géza: Az a hatalmas har-
madik
Becca Fitzpatrick: Crescendo (Vörös 
pöttyös könyv)
Buda Ferenc: Míg élsz
Weöres Sándor: Priapos
Karin Alvtegen: Szégyen  
Linwood Barclay: A Stoppos 
Jeffrey Archer: Gondold meg, mít kí-
vánsz (A Clifton-krónika 4. kötete)
Thomas Brezina: Nini, egy 
bébiboszi!
Márai Sándor: Itáliai életérzés

A könyvtár új 
könyveiből

Kimaradt
Az elmúlt havi számunkból kimaradt az Egészségmegőrző Sportna-
pon megtartott sakkverseny eredménye, amit ezúttal közlünk. 1. Nagy 
József 6 pont, 2. Bársony András 6 pont, 3. Cs Kovács László 5,5pont, 
4. Nagy Ferenc 4 pont, 5. Gálfi Mihály 3,5 pont, 6. Almási Attila 2 
pont, 7. Palócz Dániel 0,5 pont, 6. Sebők József 0,5 pont.

Könyvjelző készítők versenye
Júniusban megtörtént a könyv-

tári könyvjelző készítő versenyre 
beérkezett mintegy 50 db könyv-
jelző zsűrizése. A zsűri tagjai Török 
Józsefné Babika gobleinkészítő, 
Fodor Árpádné óvónő és Szólya 
Zoltánné nyugalmazott tanítónő 
voltak.

A felnőtt kategóriában első dí-
jat nyert Zaletnyikné Almási Má-
ria, aki riseliős kalocsai hímzésű 
könyvjelzőket készített. A máso-
dik díjat Dömötör Istvánné kapta 
horgolt munkáiért. Harmadik he-
lyezett Festő-Hegedűs Katalin lett, 
aki ragasztásos és hajtogatós tech-
nikával készítette versenymunká-

it. A gyermek (14 éven aluli) ka-
tegóriában első lett Deák Csenge 
ragasztással és festéssel készített 
könyvjelzőivel, a második díjat 
Csernus Berta különleges formájú 
horgolt könyvjelzője, a harmadik 
díjat Vincze Zsófia Luca színe-
zéssel készített könyvjelzője kap-
ta. Különdíjban részesült Kocsis 
Viktóra.

A helyezettek az oklevéllel járó 
jutalmakat átvehették (átvehetik) a 
könyvtárban.

A gyermek kategóriában azok 
a versenyzők, akik helyezést nem 
értek el, emléklapot és kisebb aján-
dékot vehetnek át a könyvtárban.
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Alkotótábor már huszonegyedik alkalommal
Ez már a huszonegyedik alkotótá-

bor, amit az önkormányzat megszer-
vez ilyenkor nyár folyamán. A tábor 
lakói ezúttal is a budafoki Mészáros 
László Képzőművészeti Körből, vala-
mint a kiskunfélegyházi Holló László 
Képzőművész Körből érkeztek, de 
vannak vendég alkotók is.  

A tábort az előző évhez hasonlóan 
az óvodában rendezték be, alkotni pe-
dig a Kádár Lajos Közösségi Házban 
tudnak a művészek. Persze vannak 
olyanok is, akik kint a természetben 
készítik el munkájukat. A Kádár La-
jos Közösségi Ház udvarán hárman is 
dolgoztak ott jártunkkor. Az árnyékos 
részen alakították, formálták képeiket. 
Volt, aki a földön vagy széken ülve, 
vagy éppen állva végezte a feladatát. 
Bent a házban asztalok mellett folyt a 
munka. Mindenki kis sarkot alakított 
ki magának, körbebástyázva eszkö-
zökkel, anyagokkal, hogy a legjobb 
művet tudja megalkotni. Köztük volt 
Török Tamás művészeti vezető is. (A 
másik művészeti vezető Neuberger 
István.)  – Főleg a plain air (szabad-
ban végzett) festészet dominál most 
a táborban – mondta Török Tamás. 
Szép a táj, ami adja az ihletet az al-
kotóknak. Működik grafikai műhely, 
linómetszés, pasztellrajzolás, sima ta-
nulmányrajzolás, de még tűzzománc 
készítés is. Ez utóbbiban inkább or-
ganikus formák jelennek meg, főleg 

virág motívumokkal. A táborlakók 
egy része a természetben szeret feste-
ni, van, aki vázlatok alapján dolgozik, 
de olyan is akad, aki elképzelés alap-
ján készítik el műveit. Természetesen 
időjárás és témafüggő is az, hogy ki 
mit örökít meg. Van olyan alkotó, aki-
nek konkrét impresszió kell, ő nem a 
helyszínen dolgozik, hanem gyorsan 
színvázlatokat és ceruzarajzot készít, 
majd a műteremben elképzelése alap-
ján csinálja meg a képet. Az alkotók 
egy része visszatérő, de mindig van-
nak újak is. Ez az arány most olyan 
70-30 százalékos. A szabadságolások-
tól és egyéb elfoglaltságoktól is függ 
az, hogy ki tud eljönni. Próbálom szí-

nesíteni is a tábort, hogy ne mindig 
ugyanazok legyenek. Ezúttal tudtam 
hívni olyan vendéget is, aki nem Hol-
ló körös. Fiatal, most végzett grafikus 
hallgató. 

Arra a kérdésre, hogy szokott-e es-
ténként megbeszélés lenni a szakmai 
vezetők és az alkotók között, Török 
Tamás azt válaszolta, hogy korábban 
kétnaponta korrektúráztak, most már 
inkább személyenként beszélik meg a 
dolgokat. Természetesen a művészek 
is segítik egymást, mert a másik képé-
ben könnyebb észrevenni a hibát. Ez 
azért is jó, mert az alkotó szeme meg-
szokja azt, amit készít, és nem veszi 
észre azt, ha esetleg hiba van benne. 
A tábor végén természetesen ezúttal is 
lesz kiállítás. Aki csak pár napot töltött 
a településen az otthonról is szokott 
képeket hozni, de főleg a Tiszaalpáron 
készült képek lesznek kiállítva. A kiál-
lítás anyagát Török Tamás, Neuberger 
István és Biczók Mihály fogja ösz-
szeállítani téma és minőség alapján. 
Ezúttal a piac zárt részében helyezik 
majd el a képeket, a kiállítást július 
12-én nyitják meg. A tábort ezúttal 
is az önkormányzat finanszírozza, de 
természetesen vannak támogatók is. 
Az önkormányzat minden alkotótól 
kap egy-egy képet, de a támogatókat 
is megajándékozzák, amit a megnyi-
tón fognak majd átadni. A tárlatot júli-
us 13-ig lehet megtekinteni.
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Borsi Sándor gólkirályi címet szerzett

A 2013/2014-es labdarúgó bajnok-
ság befejeztével az is kiderült, hogy a 
megyei II. osztály északi csoportjában 
ki szerezte meg a gólkirályi címet. 
Büszkén mondhatjuk, hogy tiszaalpári 
labdarúgó végzett az élen Borsi Sándor 
személyében. A huszonhat fordulóból 
összesen húsz alkalommal talált az el-
lenfelek kapujába. Ez azt jelenti, hogy 
a csapat által rúgott 47 gólnak csaknem 
a felét ő szerezte. Ez akkor is jó telje-
sítmény, ha az utána következő Kiss 
László (Városföld) tizenkilencszer volt 
eredményes, de ő csak tavasszal ját-
szott megyei II. osztályban, ősszel még 
a megyei I. osztályú Hetényegyházát 
erősítette. Azt is hozzá kell tenni, hogy 
mindezt csupán hét mérkőzésen tette. 
A Dunavecsének hét, Jakabszállásnak 
négy, Nyárlőrincnek pedig három 
gólt rúgott. A harmadik helyen a 
pálmonostori Nana Mihály végzett ti-
zennyolc góllal. De térjünk vissza Borsi 
Sándorhoz, aki az őszi mérkőzések kö-
zül Harkakötönynek és a Kiskunfélegy-
házi Vasutasnak, a tavaszi találkozókon 
pedig a Dunavecsének, Jakabszállásnak 
és a Kiskunfélegyházi Vasutasnak két-
két alkalommal vette be a hálóját. 

Minek köszönhető az, hogy évek óta 

te vagy a házi gólkirály? –kérdeztük a 
csatárt.

Talán annak, hogy jól helyezkedem 
a pályán, meg talán annak is, hogy elég 
gyors is vagyok, bár ez utóbbi már ko-
pott egy kicsit. 

Az erőszakosságról mi a vélemé-
nyed?

Nem vagyok erőszakos, brutális, 
könyöklős típus. A góljaimat általában 
rúgom, főleg akciókból, nem pedig fe-
jelem. Tizenegyesből mindössze két al-
kalommal voltam eredményes. 

Mennyiben szolgálnak ki a csapat-
társak?

Azzal nincsen semmi probléma, 
mert mindig kapok megfelelő, jó lab-
dákat. Most a tavasszal Magyar Attila 
edző teljesen előretolt, ami azt jelentet-
te, hogy nem ketten voltunk csatárok, 
hanem egyedül csak én, a másik csatár-
társam visszavont szerepben játszott. 
Ez annyiból volt könnyebb, hogy nem 
kellett figyelni más mozgására, és gya-
korlatilag bármelyik irányba mehet-
tem. 

Ebben az osztályban már jól ismer-
nek, tudják, hogy rúgod a gólokat, ezért 
jobban is fognak.

Ez valóban így van, nem egy mér-

kőzésen előfordult már, hogy ketten 
is fogtak. Megpróbálok több mozgás-
sal segíteni azon, hogy ne kövessenek 
mindenhova, és persze hirtelen változ-
tatásokkal is. 

Az edzésmunkában szoktatok-e gya-
korolni előreívelt labdákból támadás-
vezetést vagy különböző taktikai eleme-
ket?

Az edzésmunkáról nem igazán tu-
dok nyilatkozni, mert nem nagyon 
jártam a tavasszal. Mivel nem itthon, 
hanem Kiskunfélegyházán dolgozom, 
így nem mindig jöttem haza. Örülök 
annak, hogy húsz gólt tudtam lőni, de 
az idő rajtam is eltelik, és tudom azt, 
hogy edzés nélkül nem lehet jó ered-
ményt elérni.

Mi volt a legtöbb gól, amit egy baj-
nokságban lőttél? 

Az elmúlt évben tizennégyet rúg-
tam.

Akkor ez a húsz most edzés nélkül 
nagyon jónak számít, és rekord is. Gra-
tulálunk!

Borsi Sándor után a házi gólkirályi 
versenyzésben hárman holtversenyben 
végeztek a második helyen. Baranyi 
József, László Zsolt és Szabó Sándor is 
egyaránt öt-öt gólt rúgott.
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Egy tiszaalpári fiú Japánban
Ha valakinek elmesélem, mennyi 

az átlagkereset, általában kicsit kike-
rekedik a szeme. Igaz a legenda, hogy 
a japánok alapvetően kedvesek, segí-
tőkészek. Természetesen bunkók min-
denhol vannak, itt eddig csak eggyel 
sikerül találkozni. Lejtőn lefelé bicik-
lizve az előttem lévő lány nem tudott 
időben megállni, így megérintette az 
illető sarkát a kerekével – ő beszólt 
valamit, aztán ugyanúgy sétált tovább 
a járda közepén, annak ellenére, hogy 
szemből is jött egy bicajos, mögötte 
pedig hárman is voltunk. Viszont ha 
bármilyen boltba, hivatalba téved be 
az ember, ilyesmitől nem kell tarta-
ni, a jóindulat itt szinte a munkaköri 
leírás része. Fogyasztás, szolgáltatás, 
itt ez a legfontosabb, és igyekeznek is 
minden jót megadni a vevőnek, hogy 
legyen kedve még többet fogyasztani. 
Mindenki ugrásra készen vár, mikor 
hol lehet segítenie. Ha sok a vevő, és 
nincs már megnyitható kassza, akkor 
ketten kezelnek egyet, hogy gyorsab-
ban haladjanak. A sok alatt itt azt kell 
érteni, hogy olyan 2-3 ember vára-
kozik egy sorban. Egyik alkalommal 
vártunk a buszra, mint később kide-
rült, a rossz megállóban. Elhaladt 
mellettünk egy utasok nélküli, pró-
bajáratos busz. Nem sokkal utána jött 
egy rendes busz is, de nem az, amire 
mi vártunk. Amikor a próbajáratos 
újra elhaladt mellettünk, a sofőr va-
lószínűleg elcsodálkozott, hogy miért 
várunk még mindig ott, ezért megállt, 
megkérdezte tőlünk, hova szeretnénk 
menni, majd átirányított a jó megál-
lóhoz. Össze is néztünk a bolgár srác-
cal, hogy otthon ilyesmi valószínűleg 
nem történt volna meg, sőt.

Jókat szoktunk szórakozni a netes 
vásárláskor kapott e-mail-eken is. 
Magyarra nem igazán lehet szó sze-
rint lefordítani, de az első mondat 
körülbelül ilyen hangvételű: A legna-
gyobb tisztelettel szeretnénk kifejez-
ni, mennyire hálásak vagyunk, amiért 
éppen a mi szerény kis boltocskánkra 
esett a választása. Hivatalosabb tele-

fonáláskor afféle kis játék, hogy elta-
láld, mikor kell egy „hai”-t rávágni 
– ezzel jelzed, hogy igen, eddig fel-
fogtam mindent. Mindig megvárják 
ezt a kis megerősítést, amikor rossz 
hűtőt szállítottak ki nekem, körülbe-
lül így zajlott:

- Ah, az XY boltból telefonálok...
- Hai.
- Ah, a hűtőről lenne szó...
- ...
- ...
- Hai.
- Egy két részes hűtő volt, ugye...
- Hai.
- Az igazság az, hogy rossz hűtőt 

szállítottunk ki...
- Hai.
- Hatalmas nagy gondot okozunk 

ezzel, de elmennénk és kicserélnénk 
a hűtőket...

- Hai.
- Ah, esetleg a mai napon megfe-

lel?
- Hai, itt leszek egész nap.
- Ah, akkor olyan 5 óra körül meg-

felel?
- Hai.
- Ah, hai. Köszönjük szépen. Há-

lánk végtelen. Elnézést kérünk még 
egyszer, amiért ilyen kellemetlen-
séget okoztunk, számítunk szíves 
együttműködésére.

- Hai, én is.
- Akkor 5 óra körül érkezünk, ha 

megbocsát, most tiszteletlenséget kö-
vetek el.

Ez a „tiszteletlenséget követek el” 
szó szerinti fordítás, de telefon lera-
káskor, irodába, más szobájába, házá-
ba belépéskor is ezt a formát használ-
ják. Volt, hogy miután megkérdezték, 
van-e ilyen pontgyűjtő-kártyám, 
szintén ezt mondták. Az ügyfelekkel 
való bánásmód fontos része a tiszte-
letet kifejező nyelvhasználat – nálunk 
is van hasonló, például a „foglaljon 
helyet” az „üljön le” helyett, csak itt 
sokkal több van belőlük, a nyelvtani 
szerkezet is kicsit változik, és sok-
kal nagyobb hangsúlyt fektetnek rá. 
Nálunk szerintem nincs külön neve 
az ilyeneknek, legfeljebb a magázást 
különböztetjük meg. Náluk igenis tu-
datosan szét van választva a normál 
nyelv és a tiszteletteljes nyelv.

Rácz Gergő
Folytatjuk
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HIRDETÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-

kosságot, hogy a Polgármesteri 
Hivatal 2014. július 21. és 2014. 
augusztus 24. között igazgatási 
szünetet tart. 

Az igazgatási szünet ideje 
alatt az anyakönyvi ügyekért, az 
adóügyekért és az általános ügy-
félfogadásért felelős szervezeti 
egység
a) hétfőn 10.00 órától 13.00 órá-

ig,
b) csütörtökön 13.00 órától 16.00 

óráig fogadja az ügyfeleket,

Az igazgatási szünetre vo-
natkozó - a Tiszaalpári Polgár-
mesteri Hivatalban 2014. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló 1/2014. (II.20.) sz. - önkor-
mányzati rendelet megtekinthető 
a www.tiszaalpar.hu honlapon.

Megértésüket köszönjük.

dr. Menyhárt Anett
jegyző

dr. Vancsura István
polgármester

FELHÍVÁS
Fáklyás csónakázáshoz

keresünk
csónaktulajdonosokat!

A program helye:  Alpári Holt-Tisza 
(Régi strand)

Ideje:  2014. augusztus 17. 21 órától
Jelentkezési határidő:  2014. augusztus 15.

Jelentkezni lehet:  06/76-424-133/105-ös melléken,
a Polgármesteri Hivatal titkárságán

FELHÍVÁS
Főzni szeretők jelentkezését várjuk

főzőversenyre!
A verseny helye:  Sportpálya

Ideje:  2014. augusztus 16.  13 órától
Jelentkezési határidő:  2014. augusztus 15.
Jelentkezni lehet: 06/76-424-133/105-ös

melléken, a Polgármesteri Hivatal titkárságán

Meghívó
Fürge ujjak kézimunka és kézműves

kiállításra

A kiállítás helyszíne:
Árpád  Művelődési  Ház, Tiszaalpár
Ideje:  2014. augusztus 15.  17:00

A kiállításra várjuk minden kedves alkotó kedvű
tiszaalpári és környékbeli lakos textilből,
üvegből, fából, gyöngyből, patchwork és

dekupázs technológiával stb.
készült munkáját.

Jelentkezési határidő:  2014.  augusztus  10.
Jelentkezni lehet:  Török Józsefné Babikánál

Tel.: 06/70-365-3357

„Fit Training”
alakformáló 
mozgásóra

Szerdánként: 19.00-20.00-ig. 
Helyszín: Tiszaalpár, Műve-
lődési Ház,  Dózsa György. u. 
2. Hozz magaddal: polifoam, 
folyadék, törölköző, 1 kg-os  
súlyzó.
• hajlékonyság-rugalmasság; • 
testtartás javítás
• vitalitás-energikusság; • test-
súlycsökkenés - SZENVEDÉS 
NÉLKÜL
További információ: Mónus 
Kata sportedző 0620/617-2020
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Polgárőr Családi Nap
A Tiszaalpári Polgárőrség 2014. augusztus 2-án Polgárőr Családi Napot rendez a Kádár Lajos Közösségi Házban.
Szeretettel várjuk minden polgárőrtársunkat, támogatóinkat családjukkal együtt, valamint mindazokat, akik szeret-

nének belépni egyesületünkbe.

AKCiós ároN
ereszcsatornázás,

bádogozás, horgonyzott
csatorna szerelése 

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

MEGNYÍLT!

BREKEKE HORGÁSZ ÉS 
KISÁLLATELEDEL ÜZLET

Kínálatunk:
• Horgász etetőanyagok, damilok, horgok és tar-

tozékok
• Kutya, macska, rágcsáló, papagáj és a többi 

kisállateledel
• Horgászengedély és napijegy értékesítés

Nyitási akció:
Kutyatáp: 250.- Ft/kg
Macskatáp:  330.- Ft/kg
Szalámi: 240.- Ft/kg

Folyamatosan bővülő árukészlettel várunk
mindenkit.

Cím: Tiszaalpár, Hunyadi u. 42. (Volt lottózó)

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig: 8-12      14-17
szombat:   8-12

Köszönjük mindazoknak, akik megjelentek

Lévai Mihályné
(Dávid Margit)

temetésén és együttérzésüket fejezték ki.
Köszönjük a Gondozói  Központ dolgozóinak 

áldozatos munkájukat.

a Bársony család

Meghívó 
Az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára tar-
tandó megemlékezésre
időpontja:  2014. július. 28.  18:00 óra 
Helye:  Árpád tér,  I. Világháborús emlékmű

Műsor:
• A Himnusz közös éneklése 
• dr. Vancsura István polgármester megemlékező beszéde
• Pintér István történész, őrnagy történelmi visszatekintése
• Megemlékező műsor az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanu-

lóinak előadásában
• Állampolgársági eskütétel
• Koszorúzás
• A Szózat közös éneklése

Felhívás!
Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-

zata megemlékezést szervez 2014. júli-
us 28-án 18 órától az I. világháború ki-
törésének 100. évfordulója alkalmából. 

Az Árpád téren található I. világ-
háborús emlékmű oldalán 138, a hábo-
rúban hősi halált halt tiszaalpári lakos 
neve szerepel. Szeretnénk az elesett ka-
tonák ma is élő leszármazottjait felku-
tatni, hogy megemlékezésünkre meghí-
vót tudjunk küldeni részükre.

Amennyiben ismer olyat a környe-
zetében, akire illenek a fent leírtak, 
kérem  jelezze Kerekes Andrásnak a 
06/70-4423155 telefonszámon, vagy a 
Polgármesteri Hivatalban Török Anna-
máriánál a 06/76-4242-133/101 mellé-
ken.
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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

Kihelyezett Allianz ügyfélszolgálat a
művelődési házban

minden csütörtökön 13-16 óráig!
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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

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztő telefonszáma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   alparbibl@gmail.com
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben. 
A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó 
semmilyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer, élelmiszer,
üvegáru, papír, játék,  bizsu, sok apróság.

Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk

kedves vásárlóinkat.
ÜZLETÜNK NYITVA TARTÁSA:

hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00 13.00-17.00 óráig,
szombaton: 8.00-12.00 óráig.

Tel/Fax: 76/424-504.
Mobil: 06-20/4789-008

ERZSÉBET uTALVÁNY
ElFoGADó HEly lETTüNK!

Akik házasságot kötöttek: Kecskeméti Boglárka és 
Lovas Tibor.
Akiket nagyon vártunk: Jámbor Olivér Attila (anyja 
neve: Somodi Andrea), Keskeny Izabella (Gödény Edit), 
Ajtai Elizabet (Ajtai Gizella).
Akiket elveszítettünk: Balogh Károlyné Szabó Anna 
(1954), Lévai Mihályné Dávid Margit (1931).

Július elsejétől az önkormányzatnál is áttértek az elekt-
ronikus anyakönyv használatára. Az átállási időszak 
miatt az ügyfelek türelmét kérik.

* IV. Béla utca 18 sz. alatt ház eladó. Valamint idősgondozást, 
takarítást vállalok. Érd.: 06-30/562-7937.
* Otthon végezhető munka! Borítékolás, katalóguscsomago-
lás, egyebek: 06-90-603-906 (www.mediafonebt.webnode.hu 
635Ft/p 06/1-222-8397, 06/20-4963980).
* Lucerna eladó. Érd.: Tiszaalpár, Esze Tamás u. 69.
* Fricska presszóba pultost felveszünk. Érd.: Fricska fogadó, 
Tiszaalpár, tel.: 76/424-152.
* Sürgősen keresek Tiszaalpáron kiadó bútorozott szobát vagy 
melléképületet hosszútávra fürdési lehetőséggel egy férfi szemé-
lyében. Tel.: 06/30-521-8236.
* Búza, kukorica, egy 2800 fordulatos villanymotor és egy mini 
hangfal új állapotban eladó. Érd.: 76/715-725.
* Gyermekbiciklik, bébihinta, gyermek kerékpárülés jó állapot-
ban eladók. Érd.: 76/425-146
* Háromrészes ülőgarnitúra (1,2, 3-as) eladó, megkímélt újszerű 
állapotban. Irányár: 65000 Ft. Tel: 30/203-4392.
* Homoki étkezési burgonya, 80 Ft/kg, 50 kg felett 70Ft/kg. Pe-
csenyeliba 600 Ft/kg eladó. Telefon: 06-30/335-7473.
* 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.



2014. július                                                            13. oldal     



14. oldal                                                        2014. július  



     2014. július                                                          15. oldal     



16. oldal                                                        2014. július 


