
Három polgármester-jelöltből 
kellett kiválasztani a szavazóknak 
azt az egyet, aki az elkövetkezendő 
öt évben irányítja majd Tiszaalpárt. 
Akik az urnák elé járultak, azok úgy 
döntöttek, hogy maradjon a régi tele-
pülésvezető.

Dr. Vancsura István irányítja 
továbbra is a települést. Tiszaalpár 
választói úgy döntöttek, hogy tovább-

ra is ő maradjon a polgármester. A 
szavazók több mint 44 százaléka 
voksolt a függetlenként induló jelölt 
mellett.

A képviselő-testületben is sok 
változás történt. A régi garnitúrából 
ketten nem indultak, ketten pedig 
nem kerültek be. Az új képviselő-
testület összetétele a következő: Ajtai 
Elemérné Fidesz-KDNP-Nemzeti 

Fórum, Bartók István független, 
Csernák Zsolt Sándor Jobbik, dr. 
Csernus Tibor független, Győri István 
független, Kézsmárki László függet-
len, dr. Taricska Tibor független, dr. 
Vancsura Zoltán független. Az alaku-
ló ülésen dr. Taricska Tibort válasz-
tották alpolgármesternek, a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság elnöke pedig 
Csernák Zsolt lett.

Maradt dr. Vancsura István a polgármester
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Október 17-én délután vették át 
megbízólevelüket azok az önkor-
mányzati és nemzetiségi képviselők, 
akiknek október 12-én bizalmat sza-
vazott Tiszaalpár lakossága. Rajtuk 
kívül dr. Vancsura István polgármes-
ter is átvette megbízólevelét. Biczók 
Mihály, a választási bizottság elnöke 
ismertette a választás eredményét a 
jelenlévőkkel.

Elsőként a megválasztott polgár-
mestert, dr. Vancsura Istvánt köszön-
tötte, majd a nyolc önkormányzati 
és a három nemzetiségi képviselőt. 
Tiszaalpár lakosai közül 4150-en 
szavazhattak. Ebből 1659-en járul-
tak az urnák elé, ami 39,8 százalékot 
jelent. A 2010-es választáshoz képest 
most négy százalékkal kevesebben 
mentek el szavazni, még akkor is, 
ha kevesebb volt a választópolgárok 
száma, mert akkor4114-en voltak. 
Közülük 1807-en mentek el szavaz-
ni, ami 43,92 százalékos részvételt 
jelentett. 

A polgármester választásnál 17 
érvénytelen szavazólapot számol-
tak össze, az önkormányzati kép-
viselőknél huszonhatot, a megyei 
listás választásnál pedig ötvenöt-
öt. Az érvényes szavazatok száma 
a polgármester esetében 1641, az 
önkormányzati képviselőknél 1633, 
a megyei listánál pedig 1602 volt. 
A nemzetiségi választásnál 101-en 
adhatták volna le voksukat, ebből 
ötvenhárman mentek el szavazni. 
Három érvénytelen szavazat szüle-
tett. Az érvényes szavazatok száma 
így ötven volt, ami 50,48 százalékos 
részvételt jelentett. 

A választás nem múlt el úgy, 
hogy ne lett volna kifogás. A válasz-
tás előtt kettőt adtak be, amely a 
kampányhoz és a médiához kap-
csolódott. Mindkét kifogást áttették 
a területi választási bizottsághoz, 
mert azok feladatkörébe tartoztak. 
A bizottság mind a két beadványt 
elutasította. A szavazás napján is 
két darab kifogás érkezett. Az egyik 

a szavazatszámláló bizottság egyik 
tagját érintette, a másik pedig a sza-
vazókörzettől számított150 méteren 
belüli plakátokra utalt. Mindkét ese-
tet megtárgyalta a helyi választási 
bizottság, és mindkettőt elutasítot-
ta. Biczók Mihály úgy összesítette 
a 2014-es önkormányzati válasz-
tást, hogy eredményes és törvényes 
volt. Dr. Vancsura István polgár-
mester is gratulált a képviselők-
nek és együttműködő munkát kért 
mindenkitől. Ezt követően Biczók 

Mihály átadta a megbízólevelet a 
megválasztott polgármesternek, 
majd pedig az önkormányzati kép-
viselőknek: dr. Taricska Tibornak, 
dr. Vancsura Zoltánnak, Bartók 
Istvánnak, dr. Csernus Tibornak, 
Csernák Zsoltnak, Kézsmárki 
Lászlónak, Győri Istvánnak és Ajtai 
Elemérnének. Ajtai Elemérné a 
nemzetiségi önkormányzatnak is a 
tagja lett. Rajta kívül Ajtai Elemér 
és Csóka Tamás vehette még át a 
megbízólevelet. 

Eredményes és törvényes volt a választás
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Az 58 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek
Eredetileg az Árpád térre tervez-

te az önkormányzat az október 23-i 
ünnepség megtartását, de a rossz idő 
miatt az általános iskola tornatermébe 
tették át.

Október 22-én 15 órára szólt a meg-
hívó. A tornateremben az általános 
iskolások, akik a műsor adták, még 
a program megkezdése előtt tartottak 
egy próbát, hogy minden rendben tör-
ténjen. Három óra előtt néhány perc-
cel megérkeztek a Lakiteleki Önkéntes 
Tűzoltózenekar tagjai, felvették új, 
piros színű ruhájukat és elfoglalták 
helyüket a számukra kijelölt helyen. 
Néhány szám eljátszása után a Himnusz 
hangjai csendültek fel, majd pedig dr. 
Vancsura István polgármester lépett a 
mikrofon elé. Ünnepi beszéde rendha-
gyó volt. Ezúttal a Magyar Nemzetben 
megjelent Pongrácz Gergellyel készült 
interjút osztotta meg a hallgatósággal. 
Beszéde után a nyolcadik osztályos 
diákok emlékeztek meg az 1956-os 
forradalomról és szabadságharcról. 

A diákok műsoruk végén mécseseket 
gyújtottak és elhelyezték az emlékezés 
asztalánál. A Szózat közös eléneklése 
után Kerekes András műsorközlő azt 
kérte, hogy aki koszorúzni szeretne, az 

a művelődési háznál vegye fel a koszo-
rúját és az Árpád téren lévő kopjafához 
vigye ki. Az intézmények, pártok és 
civil szervezetek képviselői elhelyezték 
az emlékezés virágait az emlékműnél.

Rendkívüli ülést tartott november 
10-én az újonnan megválasztott kép-
viselő-testület. A napirendi pontok 
között szerepelt két olyan téma is, 
amit többen is aláírtak. 

Tiltakoznak a horgászok
Az Alpári Tisza Horgász Egyesület 

hétszáz horgász tagja nevében leve-
let juttatott el az önkormányzathoz. 
Ebben azt kérik, hogy a Holt-Tiszába 
tervezett szennyvíz bevezetését vizs-
gálják felül. Számukra ugyanis elkép-
zelhetetlen az, hogy egy NATURA 
2000-be tartozó területen ilyen megen-
gedhető. A természet értékeinek védel-
me fontos a jelen és a jövő nemzedéke 
érdekében. Tiszaalpár szép történelmi 
és természeti adottságokkal rendel-
kező település, amelyet nem lenne 
szabad feláldozni a szennyvíz-beru-
házás miatt. Egy esetleges műszaki 
hiba felbecsülhetetlen károkat okozna 
a település élővilágában. Évek alatt 
a nehézfémek, az antibiotikumok 

felhalmozódnak a vízben és minden 
abban élő állatban és növényben. Ezért 
írták tiltakozó levelüket az egyesület 
vezetői. Az előterjesztésből kiderült, 
hogy az önkormányzat pontosan egy 
évvel ezelőtt kapta meg a beruházásra 
a vízjogi engedélyt. A kivitelezés a 
hatóságok szigorú előírásainak betar-
tásával jött létre. A szennyvíztisztító 
és a szennyvíztisztítás felszín alatti 
vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzé-
sére két monitoring kutat létesítettek. 
A próbaüzem alatt a nyers és tisztí-
tott szennyvízből fizikai és kémiai 
vizsgálatokat kell végezni. A tisztított 
szennyvíz elsődleges befogadója az 
Alpár-Nyárlőrinci főcsatorna, másod-
lagos befogadója pedig az Alpári Holt-
Tisza. A számítások szerint a szennyvíz 
40 százaléka jutna bele a Holt-Tiszába, 
a többi beszivárog a csatornába. A 
tisztított szennyvíz bevezetése szerves 
anyagok tekintetében inkább hígítást 
eredményez, áll az előterjesztésben, 

ezért nem romlik a víz minősége, 
inkább 1-3 százalékos javulás várható. 
Az ülésen olyan döntés született, hogy 
kezdeményezni fogják egy ideiglenes 
fenékküszöb megvalósítását. Annak a 
magasságáról még nem tudtak infor-
mációt mondani.

Sárosak a polyákfalui utcák
Az Árpádtelep (Polyákfalu) lakói 

is kéréssel fordultak az önkormány-
zathoz. Levelükben azt kérik, hogy 
a szennyvíz-beruházás során felmart 
aszfaltból szórják végig és tegyék jár-
hatóvá a Kisfaludy, a Wesselényi és a 
Bánk bán utcákat. Eső után és hóol-
vadáskor ugyanis bokáig érő sárban 
lehet csak közlekedni, nyáron pedig 
a portól lehet fuldokolni. Mint írták, 
igényes körülmények között szeret-
nének élni. A testületi ülésen olyan 
döntés született, hogy megvizsgálják 
annak a lehetőségét, hogy még a fagy 
beállta előtt hogyan tudják rendbe 
hozni az utcákat.

A testületi ülésről jelentjük
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Az aradi vértanúkra emlékeztek

Az 1849. október 6-án Aradon kivég-
zett vértanúkra emlékeztek a település 
lakói. Ünnepi beszédet dr. Vancsura 
István polgármester mondott.

A hagyományokhoz híven ezúttal is az 
Árpád téren lévő kopjafáknál gyülekez-
tek azok, akik emlékezni akartak a véres 
eseményekre. A Himnusz eléneklése után 
Vancsura István polgármester mondott 
ünnepi beszédet. Először megköszönte 
Palatinusz Pálnak azokat az alkotáso-
kat, amit a vértanúk és gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnök emlékére faragott. 
– 1849. október 6-a a magyar történelem 

egyik leggyászosabb napja. Nem tudom, 
hogy az osztrák „sógorok” ilyenkor mire 
gondolnak, amikor mi gyászoljuk 1849. 
október 6-a áldozatait – jegyezte meg a 
Vancsura István. Az 1848-as, 49-es for-
radalom és szabadságharc a világosi vár 
omladozó falainál ért véget. A túlerőben 
lévő, mint egy kétszázezer fős orosz had-
sereg előtt Görgey Artúr letette a fegy-
vert. A fegyverletétel egyben jelképes is 
volt, mert nem az osztrák önkényerő előtt 
kényszerült térdre a magyar, hanem a sza-
badságharc leverésére behívott orosz túl-
erő előtt. 1849. október 6-án kivégezték a 

magyar honvédsereg tizenkét tábornokát 
és alezredesét. Ezen a napon végezteék 
ki Pesten gróf Batthyány Lajos minisz-
terelnököt is. A kivégzett katonatisztek 
olyan emberek voltak, akik a szabadság-
harc hívó szavára bátorágukat, katonai 
tudásukat és az életüket áldozták azért, 
hogy Magyarország független és sza-
bad legyen. Nemzetiségüket tekintve volt 
köztük: német, szerb, örmény, magyar, 
horvát, osztrák származású. Ők a magyar 
haladásért a magyar szabadságért haltak 
meg. Megértették a szabadságharc esz-
méjét, és vállalták azt. Az emberi nagy-
ságuk legyen példakép fiataljaink előtt, 
fejezte be beszédét Vancsura István.

Ezt követően az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tanulói emlékeztek a 
vértanúkra. Jelenetükben végig kísérték 
az októberi 6-i vérontás utolsó pillana-
tait. Megemlékeztek azokról a tisztek-
ről, akik golyó által és azokról is, akim 
kötél által lelték halálukat. Minden kivég-
zett tiszt halála után fáklyát gyújtottak. 
Az ünnepség, koszorúzással ért véget. 
Minden kivégzett tábornok és alezredes 
kopjafájához egy-egy koszorút helyzetek 
el a település egyesületei, civil szerveze-
tei, és természetesen az önkormányzat. 
Befejezésként elénekelték a Szózatot.

A legidősebb tiszaalpári férfit ünnepelték
A település legidősebb férfi polgára 

októberben, családi környezetben ünne-
pelte 95. születésnapját. A településen 
rajta kívül hét idősebb ember él, de ők 
mind nők. Barna Sándor, akit mindenki 
Sanyi bácsiként emleget, nagy tisztelet-
nek örvend a községben. Ő az egyetlen 
olyan élő tiszaalpári lakos, aki részt vett 
a II. világháború nagy csatájában, a doni 
katasztrófánál, ahol sok magyar katona 
vesztette életét. Az ottani események-
ről, a fogságáról és hazatéréséről 87 
éves korában könyvet is írt: Alázatosan 
jelentem címmel. A visszaemlékezések-
ből film is készült. Sanyi bácsi koránál 
jóval jobb fizikai és szellemi állapotban 
van. Bátran mozog a lépcsőn, viszi a tele 
vödröt, eteti a jószágokat és teljes egészé-
ben ellátja magát. Feleségével, aki már 
sajnos három éve nem él, 62 évig voltak 
együtt, két gyermeket neveltek fel. Öt 
unokája és négy dédunokája is ott volt a 
születésnapi megemlékezésen. Az egyik 
unokájától a Megjártam a Don-kanyart 

című könyvet kapta. A cím láttán elér-
zékenyült Sanyi bácsi. A jeles esemény 
alkalmából természetesen tortát is kapott 
az ünnepelt, amin elfújta a kilencvenötös 

számot. Nem maradhat el úgy ünnepség, 
hogy az idős férfi nótáit ne énekeljék el. 
Ezúttal is volt több olyan dal, amit csak 
Sanyi bácsi ismert.
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Közel száz zarándok érkezett októ-
ber 25-én a tiszaalpári zárdatemplom-
hoz, hogy megemlékezzenek Berecz 
Skolasztikáról. Ezen a napon avatták 
fel a bencés apáca, hitoktató mell-
szobrát.

Sokan gyülekeztek a Szent 
Benedek Leányai Társasága zárda-
templomnál, hogy részesei legyenek 
Berecz Erzsébet Skolasztika mellszob-
rának avatásán. Amikor megérkeztek 
a zarándokok Kiskunfélegyházáról, 
Lezsák Sándor, az országgyű-
lés alelnöke, a Berecz Skolasztika 
Alapítvány kuratóriumának tagja és 
dr. Korzenszky Richárd bencés szer-
zetes aranymisés tihanyi perjel atya, 
a Berecz Skolasztika Alapítvány ala-
pítója leleplezték Lantos Györgyi és 
Máté István alkotását, az apáca és 
hitoktató mellszobrát.

 – Berecz Skolasztika áldozatkész 
szolgálata a templom és az iskola 
világában, jelenléte, áldása, tanítá-
sa e jeles napon a bencés nővérek 
regula szerinti törekvései, alapít-
ványunk szerény céljait szentesítik 
– fogalmazott Lezsák Sándor. Hitbéli 
erőforrás ez a hely, amit most a 
Kiskunfélegyházáról gyalogosan 
érkező zarándok testvérek is erősíte-
nek. Az Istentől küldött kisasszony, 
Berecz Erzsike hozott nekünk her-
vadhatatlan liliomkoronát. Hozta cse-

lekvése mozgósító hitét Pannóniából 
Hunniába, a Dunántúlról az Alföldre, 
ide a Tisza mellé. Nyugodt életerő 
előtt állt szerető családjában, mégis 
elindult a messziről jött hívásnak 
eleget téve, hogy hitoktató legyen az 
Alföldön. Megérkezése után a rendít-
hetetlen elhivatottság lendületével, 
akaraterővel, hihetetlen szervező-
készségével, kapcsolatteremtő képes-
ségével százakat, ezreket mozgósított 
Berecz Skolasztika. Missziós isko-
lákat szervezett, tanított, betegeket 
látogatott. Öt évig szervezte a tanyasi 
szeretetszolgálatot. Berecz Erzsébet 
Skolasztika szavai valóra váltak. A 
Pannonhalma ősi köveiben élő lel-

kek csodás erejével az Alföld futóho-
mokjában megkövesedő keresztény 
hitet teremtett. Ez a hit erősíti, moz-
gósítja Szent Benedek mai leánya-
it. Skolasztika bronz arca előtt arra 
kérem őket, hogy fogjanak össze, erő-
sítsék mindazokat, akik a mai tanya-
világ, a falu a magyar vidék szolgá-
latát végzik tisztességgel, becsülettel, 
nem kicsi áldozatkészséggel. 

A szoboravatás után galambokat 
röptettek a magasba, majd a zarán-
dokokat Barna Sándor, helyi vállal-
kozó felajánlásaként vendégül látták 
ebéddel. Ezt követően dr. Korzenszky 
Richárd tartott szentmisét a templom-
ban.

Felavatták Berecz Skolasztika bronzból készült mellszobrát

Nyugdíjasokat köszöntöttek
Az elmúlt négyéves ciklus 

utolsó rendes testületi ülése előtt 
nyugdíjasokat köszöntöttek. A napi-
rendi pontok megtárgyalása előtt 
dr. Vancsura István polgármester 
köszönte meg a három nyugdíjba 
menő, és az önkormányzat intézmé-
nyeiben dolgozó hölgy munkáját. 
Győri Lászlóné védőnőként, Novák 
Ferencné és Csernák Sándorné pedig 
az óvodában dadaként dolgozott 
hosszú ideig. Mindhármójuknak 
egy-egy virágcsokrot adott át a tele-
pülésvezető nyugdíjba vonulásuk 
alkalmából.



6. oldal                                                   2014. november  

Cigány-rendőr sporttalálkozó
A tiszaalpári sportpályán a cigányok 

a kiskunfélegyházi rendőrökkel mérték 
össze tudásukat labdarúgásban. A találko-
zó a rendőrök győzelmével zárult.

Első alkalommal került sor roma-
rendőr labdarúgó mérkőzésre. Szombaton 
délután a tiszaalpári labdarúgó pályán 
újra mezt öltöttek a csapatok, hogy 
eldöntsék ki a jobb. A találkozó előtt 
Timafalvi László rendőr alezredes a kis-
kunfélegyházi rendőrkapitányság veze-
tője köszöntötte a két csapat résztvevőit. 
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapi-
tányság és a Bács-Kiskun Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat korábban 
olyan megállapodást kötött, melyben 
2014-re közös feladattervet készítettek. 
– Maga a megállapodás nem elég, azt 
tartalommal is meg kell tölteni- hangsú-
lyozta Timafalvi László. A tartalommal 
való megtöltés pedig nem más, mint 
különböző konfliktuskezelő tréningek, 
bűnmegelőzési, baleset-megelőzési elő-
adások megtartása. Ezen kívül kulturális 
és sportrendezvények szervezése is szere-
pel az idei tervben. Ennek alapján a rend-
őrség a Tiszaalpári Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat által delegált sportolókat 
vendégül látja, illetve közös sportese-
mény keretében barátságos labdarúgó 
mérkőzést bonyolítanak le. A mostani 
mérkőzés során mindenki nyer, vesztes 
nem lehet – hangsúlyozta a kapitány. Ez 

a találkozó kezdete annak, hogy azokat 
a nézeteltéréseket, konfliktusokat, prob-
lémákat, amelyek megnyilvánulhatnak a 
rendőrség és a romák között, megpróbál-
juk feloldani. A sportban mindenki egyen-
lő, éppen ezért fontos az, hogy rendőr és 
roma közösen gondolkodjon. Az együtt-
működés tekintetében ez egy fontos mér-
földkő. Azért, hogy ne menjen feledésbe 
ez a nap, Timafalvi László valamennyi 
labdarúgónak egy emléklapot adott át. 
Rajtuk kívül dr. Vancsura István polgár-
mester és Ajtai Elemérné, a Tiszaalpári 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke is megkapta az emléklapot. 

A kétszer harminc percig tartó kispá-
lyás labdarúgó mérkőzés első találatát a 
rendőrök érték el, amit hamar kiegyen-
lítettek a cigányok, majd a vezetést is 
megszerezték. Ezt követően a rendőrök 
két gólt szereztek még az első félidőben. 
A második játékrészben egymás után két 
gólt szereztek a rendőrök, és már úgy 
tűnt, hogy több góllal is nyerni fognak, de 
a cigány csapat összeszedte magát és két 
perc alatt két gólt szerzett, Ezzel kiala-
kult az 5–4-es végeredmény a rendőrök 
javára. A találkozó után közös vacsorán 
vettek részt a sportolók.

Parádisok a PARÁDISOK(K)-ról 
2014. szeptember 13-án már máso-

dik alkalommal került megrendezésre a 
„PARÁDISOK(K)”, e minden elemé-
ben  rendhagyó, jótékonysági  retro-
party a művelődési házban.

Az est teljes bevételét természetesen 
ismét a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda gyermekei kapták meg az 
óvoda szülői munkaközösségén keresz-
tül.  Talán mondanom sem kell, hogy 
újfent kiváló társaság jött össze, ami 
Tiszaalpáron évtizedek óta megszokott. 
Ismét színpadon láthattuk minden idők 
legsikeresebb tiszaalpári lemezlovasát, 
Parádi Józsit, aki ráadásul nem is üres 
kézzel jött. A rendezvényt megelőzően 
felkereste régi barátját, Szabadszállási 
Mihály vállalkozót, aki egy nagyon 
jelentős összeggel támogatta az óvo-
dát. Ezúton is köszönjük Szabadszállási 

Mihálynak a felajánlást, valamit Parádi 
Józsinak a közbenjárást.

Újra megvalósíthattuk régi tervünk, 
hogy megint együtt zenélhettünk, mint a 
régi szép időkben, a „Nagypartyban”. 

Itt szeretnénk megköszönni a szer-
vezők munkáját, többek között Zsótér 
Andrea SZMK elnöknek, férjének, dr. 
Taricska Tibornak, az óvó néniknek, az 
óvodai dolgozóknak és azoknak a szü-
lőknek is, akik a rendezvényen segéd-
keztek. 

Köszönjük az önkormányzat 
– az előző ciklusban tevékenykedő – 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 
támogatását, akik erre az estére, e 
nemes cél érdekében díjmentesen ren-
delkezésünkre bocsájtották az épületet. 

Az első két jegyet idén is Józsi és 
jómagam vettük meg. Mindketten úgy 

éreztük, erről kell szólnia ennek az 
összefogásnak.

Aki ott volt, biztosan jó érzéssel 
hallgatta újra a régmúlt nagy slágereit és 
meggyőződhetett arról, hogy a zene örök 
(és a dj.-k is örökké fiatalok maradnak). 
Reméljük, folytatódhat a hagyomány. 
 
Addig is újra csak szeretnénk meg-
köszönni minden kedves vendégünk-
nek, hogy jelenlétével megtisztelte 
a rendezvényt, és ez által támogatta 
az ovisokat. Bízunk benne, hogy a 
következő alkalommal helyi, vagy a 
Tiszaalpárról elszármazott vállalkozók 
is úgy érzik, még jobban mellé állnak 
kezdeményezésünknek, mint ahogy azt 
Szabadszállási Mihály is nagylelkűen 
megtette.

Dj. Parádi és Banderasz
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A hetvenkedő hatvanasok
Borús, bánatos őszelő. Olyan érzés 

volt, hogy az ég csatornái azonnal 
megnyílnak és nyakunkban zúdul az 
eső. „Szél úrfi” azonban segített, szét-
szakította az esőt hozó felhőket, és ‘hál 
istennek, kisütött a nap.

Ezen a furcsa őszi napon jöttek 
össze tanítványaim, emlékezve a 45 
éve befejezett kisiskolás korukra. 
Összeölelkezni, emlékezni diákcsí-
nyekre, vélt vagy valós sérelmekre. Tar 
Marika, aki a fő szervezője a találko-
zásoknak, saját verseivel köszöntötte a 
jelenlévőket.
„Osztálytárs, ki itt vagy, ma még eljöhettél,
Tárd ki szívedet, hajtsd le a fejed!
Emlékezzünk csendben a sok jó barát-
ra, tanárra,
Kik előre mentek, s nem lehet veled!”
(Részlet a versből)

Az emlékezés helyszínéül újra 
Turucz Magdi és Illés Gábor kecske-
méti lakóparkját választották. A gyö-
nyörűen megterített asztal már reggel 
8 órától várta a mindennapi gondjaik-
tól elszakadó diákokat. A frissen sült 
hagymás vér, a házias csábító, finom 
falatok a hidegtálakon, a falatozás mel-
lett indult a folyamatos beszélgetés az 
egy éve elmúlt időszak eseményeiről. 
Kicsit görbe tükröt tartottak egymás 
elé, s a szembesítéseken jót kacagtak. 

Jó volt látni, hogy magukkal hozták 
többen is unokáikat és ott nyüzsögtek 
körülöttünk, emlékeztetve bennünket 
régi emlékekre, ifjúkori álmokra.

A déli harangszóra asztalra került 
a finom kakaspörkölt, réteslapon sült 
túrós csuszával. Sült sertéscsülök, töl-
tött gomba, s ami szem-szájnak ingere.

Pihegni sem volt időnk, megszólalt 
a táncba hívó zene. Még engem is meg-
táncoltattak! (1-2. osztályban én táncol-
tattam őket!) Most fordítva történt.

Jól kitáncoltuk magunkat. Így ültünk 
le a vacsorához. Mindent elpusztítot-
tunk. Éjfélkor vettünk búcsút egymás-
tól. Azt láttam, hogy többségük élete 

folyamán nem vallott kudarcot. Szerető 
családban élnek.

Buddha szavai jutnak eszembe: „Ha 
jó irányban állsz, nem kell mást tenni, 
mint tovább menni.” Tanítványaimnak 
is azt kívánom, hogy ezen az úton jár-
janak tovább.

„A lélek táplálja a szeretetet.” 
(Leonardo) Találkozzatok ilyen egymás 
iránti szeretettel egy év múlva is!

A kiváló szervezést, vendéglátást 
és a részvételt is köszönöm, és azt is, 
hogy köztetek lehettem, „hetvenkedő 
hatvanasok”.

Tanító nénitek:
Szederkényiné Ceni néni

Hagyományteremtő távlovagló kupa
Első alkalommal rendeztek távlo-

vagló versenyt Tiszakécskén. A nem 
titkolt szándék az volt, hogy hagyo-
mányt teremtsenek belőle. 

A lovas pályáról rajtolt el az I. Duna 
Aszfalt Kupa távlovagló verseny. A 
lovasok 80, 60, 40, és 20 kilométer 
közül választhattak, míg a fogatokra 
40 és 20 kilométer várt. A verseny 
egyúttal évadzáró is volt, amelyen a 
Tiszaalpári Lovas Egyesület tagjai is 
elindultak. 

Hat kategóriában negyvennyolc 
lovas és hajtó szállt nyeregbe és ült 
bakra. A legnépesebb kategória a húsz 
kilométeres táv volt. Ezen indultak a 

tiszaalpári lova-
sok is. Sajnálatos 
módon, állator-
vosi javaslatra 
több indulót is 
ki kellett zárni. 
A tiszaalpári ver-
senyzők eredmé-
nyei: távlovasok 
20 km: 3. Baranyi 
János Randevú 
nevű lovával, 4. 
Bársony Anett 
Jázmin nl., 5. Kis-
Baranyi Eszter 
Csinos nl., 6. Kiss Tamásné Anikó 

Rómeo nl. Fogatok 20 km: 1. Bibók 
Károly.
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Névnapi köszöntés a Nyugdíjas Baráti Körben
„Az ünnep Isten ajándéka, más, mint 

a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi 
mivoltunkból kivetkőzve tiszteljük önma-
gunkban az embert.” (Wass Albert)

Mi is újra köszönteni jöttünk össze 
a baráti körünk második féléves név-
naposait. Kiss Imre, klubunk vezetője 
köszöntötte vendégeinket és tagjain-
kat. Barcsikné Klárika verses köszöntőt 
mondott. Jöttek az iskolások, akik cso-
dálatos táncukkal varázsoltak el bennün-
ket. Műsoruk végén pirosra tapsoltuk a 
tenyerünket. Köszönjük, kedves kisdiák-
ok, ezt a szívet, szemet gyönyörködtető 
műsort. Következtek a mi „táncoslábú 
lányaink”, akik megalapozták ezt a jó 
hangulatú estét. A mi „lányaink” így él-
nek teljes életet, hogy szeretetet nyújta-
nak át táncaikkal.

A műsor után az ünnepelteket egy 
szál virággal, a „fiúkat” dobozos sörrel 
köszöntötték. Az élet minden szépsége 
benne rejlik egy szál virágban. A Him-
nusz elhangzása után kezdetét vette a 
vacsora. A finom falatokat köszönhetjük 
Fekete Ferinek, Góg Misinek és Fekete 
Istvánné Marikának. A burgonyapuco-
lóknak, a segítőknek ezer köszönet.

Bizony elcsendesedtünk evés köz-
ben. „Szavuk sem igen van azalatt, míg 

esznek” – ide is érvényesek voltak a köl-
tő szavai.

Milyen kevés kell a boldogsághoz, 
annyi, hogy együtt legyünk, hogy be-
szélgessünk, hogy énekeljünk, hogy tán-
coljunk. Na, a táncból nem is volt kevés. 
Baranyi Jancsi hegedűjének és ifj. Barna 
Sándor szintetizátorának hangjaira kide-
rült, hogy nem is vagyunk „öregek”, még 
az igazi öregek is, mint én, jól megráztuk 
magunkat. Zakatoltunk a füttyös masi-
nisztánk után. Hol előre, hol hátrafelé, 
hol guggolva jártuk. A guggolás már ne-

hezen ment, de vígan csináltuk, mintha 
mindannyian megfiatalodtunk volna. El-
telt egy csodálatos este, amikor gondot, 
és korunkat is feledve mulattunk.
„Mi vár ránk ezen túl, ne keresd,
ne gondolj már csak erre az évre,
a vidámságra, az együttlétre,
s egymás szeretetére.” (Ismeretlen)

Köszönet a szép estéért mindazoknak, 
akik sokat dolgoztak érte.

Szederkényi Zoltánné Ceni
klubtag

Az év végéhez közeledve szeretnénk 
köszönetünket kifejezni mindazoknak, 
akik munkájukkal, anyagi és egyéb támo-
gatásaikkal segítségünkre voltak abban, 
hogy terveinket, közösen kitűzött célja-
inkat megvalósíthassuk a Tündérrózsa 
Óvodában.

„Sok kicsi sokra megy” – tartja a mon-
dás, de maga a gesztus, a segítő szándék 
is sokat jelent a számunkra. Rendezvé-
nyeink sikeréhez nagyban hozzájárult a 
kétkezi munka, a szülők, nagyszülők se-
gítsége, ötletei, felajánlásai (például a ke-
mencében sütés, pónifogatozás, pávatoll-
vásár). Mindezek nem csak felajánlások, 
hanem a bőkezű és önzetlen adakozás 
sokszínű megnyilvánulásai is.

Köszönjük a lelkes óvodai szülői kö-
zösségnek, a Szülők Közössége vezető-
jének és segítőinek a nosztalgia-diszkók 
szervezését. Híres „lemezlovasunknak”, 
aki amellett, hogy a nevét és munkáját 

adta a sikerhez, még további adakozókat 
is toborzott. A rendezvényt támogatva 
egy helyi születésű vállalkozó igen bő-
kezű adományt ajánlott fel az ovis gye-
rekek javára. A facebook-on közzétett 
felhívásának eredményeként egy (szintén 
Tiszaalpárról származó) dunántúli hölgy 
postán küldött óvodánknak támogatást. A 
Bőségkuckó - családi napjának szervezé-
sekor - szintén az óvodát jelölte meg ado-
mánygyűjtése kedvezményezettjének.

Településünk egyik legszínvonala-
sabb rendezvényének: a Kalandfarm 
Szüreti Báljának szervezői is óvodánkat 
támogatták a bálon tett jótékonysági fel-
ajánlásokkal. Nagy segítségünkre voltak 
azok is, akik személyi jövedelemadójuk 
1 %-át óvodánk alapítványának javára 
ajánlották fel. Ebben az évben minden 
idők legmagasabb összege folyt be ilyen 
módon alapítványunk számlájára. Na-
ponta érezhetjük, hogy az önkéntes fel-

ajánlásokon felül is számíthatunk a támo-
gatásra, kérésünk mindig nyitott fülekre 
és szívekre talál. Úgy tapasztaljuk, hogy 
egész településünk jó szívvel, segítő 
szándékkal viszonyul intézményünkhöz, 
önzetlen felajánlásaikat ezúton ismét sze-
retnénk megköszönni. 

Köszönettel tartozunk az októberi vá-
lasztás után leköszönő képviselő-testület 
tagjainak is, akik valamennyi meghozott 
– óvodát érintő – döntésükkel azon igye-
keztek, hogy azokkal gyermekeink ellá-
tásához a legoptimálisabb lehetőségeket 
biztosítsák.

 „A jóság maradandó: olyan akár a 
forrás, melyből minél többet merítesz, 
annál bőségesebben csobog. A jóság – az 
egyetlen kiapadhatatlan kincs” (Boldi-
zsár Ildikó)

A Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda valamennyi kisgyermeke és dol-
gozója nevében: Kiss Mária óvodavezető

KöSzönET A TáMogATóKnAK
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A Tiszaalpári Kádár Lajos Nyug-
díjas Klub megünnepelte az idősek 
napját, stílszerűen a Kádár Lajos 
Közösségi házban. A tagokon kívül 
a meghívott vendégek is velük ünne-
peltek. 

A megjelenteket Boros Béláné 
köszöntötte. A klub vezetője visz-
szaemlékezett a régi időkre, és arra, 
hogy az unokák szeretetükkel, ra-
jongásukkal, nyüzsgésükkel kitöltik 
az idősek hétköznapjait, nem egy 
esetben újabb feladatokat állítva a 
nagyszülők elé. Egy ókori bölcses-
ség szerint: olyan fiatal vagy, mint az 
önbizalmad, és olyan öreg vagy, mint 
a sérelmeid. Korunkat ne a naptár 
számlálja, hanem a lelkünk mutassa 
meg, mennyinek érezzük magunkat 
– hangsúlyozta. Az idősek már meg-
vívták az élet csatáit, ezért tudják, 
hogy mindennek ára van. Nem úgy 
mozognak már, mint régen, és sokat 
költenek gyógyszerekre, de a szívük 
nem öregszik, mert a szeretet és a 
bölcsesség mindenkit fiatalon tart.  
Nem számít az ősz haj, a ráncok, a 

fiatalság belőlük árad. 
Boros Béláné köszöntötte a klub 

legidősebb tagját, Barna Sándort is, 
aki nem régen töltötte be 95. élet-
évét. Sanyi bácsinak és valamennyi 
nyolcvan éven felüli klubtagnak kis 
ajándékot adott át. Ezt követően a 
klub tagjai műsorral lepték meg a je-
lenlévőket, amiben volt vers, ének és 
paródia is. A program után felszolgál-

ták a húslevest, majd pedig a rántott 
szeletet petrezselymes burgonyával. 
Természetesen a sütemény sem ma-
radt el. Az ebéd után Horti Sándor 
vezetésével, aki hegedűn játszott, 
kezdődött az éneklés, majd pedig a 
tánc. Azt ugyanis senki se gondolja, 
hogy a nyugdíjasok nem tudnak mu-
latni. Jó hangulatban telt el az egész 
délután. 

Jó hangulatú idősek napja

A hagyományokhoz híven ezúttal 
november 8-án rendezte meg a lab-
darúgó egyesület a bálját az általános 
iskola tornatermében. A vendége-
ket nem csak jókedvvel, aperitiffel, 
de műsorral is fogadták. Felléptek a 
PAX Otthon táncosai, akik már több 
helyi rendezvényen is bemutatkoz-
tak. Nagy sikert arattak a Szentkirály 
Tánccsoport tagjai, akik elkápráztat-
ták tudásukkal a nézőket. Nem marad-
hatott el a hatalmas torta sem, amiből 
mindenkinek jutott. A jó hangulat-
ról ifj. Baranyi János és zenésztársai 
gondoskodtak. Éjfél előtt pár perccel 
színpadra lépett Kasza Tibi, akit nagy 
ovációval fogadtak a jelenlévők, és 
vele együtt énekelték a számokat. A 
sztárvendég után tovább folytatódott 
a bál, és egészen hajnalig tartott.

Sportolók javára báloztak
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BOZSIK PROGRAM
„A sport nem csak a testnevelés, 

hanem a léleknek is a legerőteljesebb 
és legnemesebb nevelő eszköze.”

Szentgyörgyi Albert

A magyar sport jövője elképzelhe-
tetlen a felnövekvő generációk sikeres 
és minél szélesebb körű sportnevelése 
nélkül.

A magyar labdarúgás világszínvo-
nalra emelése az Aranycsapat sikerei 
óta megannyi nemzedék vágyában 
megfogalmazódott már. Tennünk kell 
azért, hogy a most felnövő generáció 
önbecsülésében a magyar futball már 
magától értetődően fontos szerepet 
töltsön be. Az utánpótlás-nevelés a ha-
zai labdarugó sport felemelkedésének 
egyik kulcskérdése.

A program indulásakor az MLSZ 
különös figyelmet fordított arra, hogy 
a legkisebbeket, az óvodás korúakat is 
megszólítsa és bevonja a labdarúgás-
ba, labdával történő játékokba, vagyis 
minél korábban „fertőződjenek” meg a 
gyerekek a labda (a foci) által, ezáltal 
intézményi részben (vagyis az óvodai 
és iskolai programban) focizhatnak a 
bozsikos gyerekek.

Az MLSZ óvodás programjának cél-
kitűzése a gyermekek sokoldalú moz-
gáskultúrájának, fejlesztése, a sportolás 

megszerettetése, a tehetségek felfedezé-
se és egyesületekbe történő közvetítése. 
A programban résztvevő fiatalok képzé-
se életkori sajátosságaik figyelembevé-
tele mellett zajlik, részletesen szabályo-
zott rendszerben, egységes szakmai és 
pedagógiai elvek mentén.

Óvodánk is bekapcsolódott a prog-
ramba, intézményi szinten 14 kisgye-
reket regisztráltunk, akiknek heti egy 
alkalommal tartok foglalkozást. Szep-
temberben kért fel Kiss Mária óvoda-
vezető erre a feladatra, amire szívesen 
mondtam igent. Fontosnak tartom, tart-
juk a gyermekek mozgását, sportolás-
hoz való ragaszkodását, hiszen a mai 
kor gyermekei nagy mozgásigénnyel 

rendelkeznek.
Ahhoz, hogy szakmailag is megfele-

lően tudjak velük foglalkozni, „önkén-
tes szervező” tanfolyamra jelentkeztem, 
amely nagy segítséget ad számomra a 
feladat ellátásában.

A program 3 fesztivált szervez a 
2014-2015 tanévre. Az első fesztivál a 
kiskunfélegyházi Sportarénában került 
megrendezésre októberben, ahol a gye-
rekek nagy örömmel vettek részt, sokat 
játszottak és élményekkel gazdagodva 
tértek haza. Az utazás költségeit szülői 
támogatásból fedeztük, amelyet ezúton 
is köszönünk a felajánló családnak.

Molnár Gabriella
óvodapedagógus

Gyermek-ifjúsági: Marni Bates: Lát-
hatósági mellény lúzereknek,Móra 
Ferenc: A pillangók királya, Roberto 
Pavanello: Négy barátnő, egy rejtély, 
Roberto Pavanello: A világítótorony 
őre, Geronimo Stilton: A névtelen mú-
mia rejtélye, Nicola Jane Swinney: 
Imádom a lovakat!

Felnőtt szépirodalom:  Jussi Adler-
Olsen: Fácángyilkosok (Skandi-
náv krimik), J.L. Armentrout: Opál 
(Vöröspöttyös könyv), Barbara Taylor 
Bradford: Cavendon Hall, Sandra 
Brown: Halálos, Fábián Janka: Ko-
szorúfonat, Frederick Forsyte: Halál-

lista, Katarina Mazetti: 
Elváltak és válófélben 
lévők panaszai, Collen 
McCollough: Mezítelen valóság.

Felnőtt tényirodalom: Theresa 
Cheung: Üzenetek a túlvilágról, 
Angela Josefsson: Paleolit napról nap-
ra, Leif H. Smith: Sikerpszichológia, 
Müller Péter: Halhatatlan szerelem, 
Müller Péter: Szeretetkönyv, Jane 
Nelsen: Pozitív fegyelmezés, Perlai 
Rezsőné: Az óvodáskor fejlesztőjá-
tékai, Christiane Steffan: Papírgömb 
karácsonyi figurák, Armin Täubner: 
Papírangyalkák.

Ajánló A KönyVTár
úJ KönyveIBől

Egyházi
sorok

• A téli időszámítás beálltával hétköz-
napokon az esti szentmisék kezdési 
időpontja 17 óra.
• Vasárnap esténként Alpáron NEM lesz 
18 órakor szentmise. 
• A lejárt sírhelyeket a kedves hozzátar-
tozók váltsák újra vagy írásos formában 
jelezzék, ha az adott sírhelyre már nem 
tartanak igényt.
•November 23-án Krisztus Király Va-
sárnapján a katolikus templomokban 
országos gyűjtés lesz, a karitász javára. 
A gyűjtés 60 százalékát az egyházme-
gyei központba kell küldeni, a 40 szá-
zaléka pedig a helyi karitász csoporté 
marad.
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ötven év elteltével újra együtt
Mint a gyorsröptű madár, úgy röppent 

el ez az 50 év. Boldog időkre emlékezni 
jött össze harminchat “gyerek”. Szerették 
volna újra látni volt osztálytársaikat, bará-
taikat. Emlékezni diákcsínyekre, az együtt 
töltött felhőtlen, gondtalan gyermekévek-
re. A barátság és az emlékezés az egyik 
legfőbb ékessége mindannyiunknak.

Reggel 8 órától gyülekeztek volt tanít-
ványaim Kecső Feri vendéglőjében. Feri 
– mint mindig – most is nagy figyelmet 
fordított arra, hogy érezzék a távolról 
jövők is, hogy szeretettel fogadják őket. 
Svédasztalos finomságok közül lehetett 
válogatni. Kecső Feri, Besír Matyi, Vajda 
Márta voltak, akik pénzt, időt, fáradságot 
nem nézve telefonon összehívták a talál-
kozóra osztálytársaikat.

Ahogy érkeztek a volt diáktársak, úgy 
lett egyre zajosabb a terem. Előkerültek 
a családi fotók, emlékek, tablók. Délben 
a társaság összeszedte magát és az egyik 
üdülőbe mentünk, ahol az ebédhez készü-
lődtünk. Lesétáltunk a Tisza partjára, em-
lékezve, nosztalgiázva az eltöltött gyer-

mekévekre.
Megérkezett 

a finom ebéd, és 
jóízűen láttunk 
hozzá az elpusz-
tításához. Mikor 
már mindenki jól-
lakott, és a tányé-
rok halk kocca-
nása is elnémult, 
megkérdeztem a 
bizony már nagy-
mamákat, nagy-
papákat, mi is történt velük, családjukkal 
az előző találkozás óta eltelt 10 év alatt. 
Jöttek a mesélések, a szomorúságok, a 
vidámságok, a tréfák, a heccek. Együtt 
örültünk, ha jó dologról esett szó, és bi-
zony elszomorodtunk a rossz hír hallatán. 
Azért én úgy vettem észre, hogy jól visel-
ték az élet terheit, és elégedettek sorsuk-
kal. Jó szakemberek, szerető családanyák 
és apák váltak belőlük. Büszke is vagyok 
rájuk!

A volt diákok fogadták, hogy egy vagy 

két év múlva újra találkozni akarnak egy-
mással. Most is kiderült, hogy “az életet 
nem azok a napok jelentik, amelyek el-
múltak, hanem amelyekre emlékezünk”. 
(Ismeretlen)

Kívánom nektek, kedves tanítványa-
im, hogy sok-sok év teljen el életetekben, 
amikor még mindig emlékeztek erre a 
napra, és az emlékeitek között én is ott 
leszek. Szívemben megőrizve arcotokat, 
köszönöm a meghívásotokat.

Gondolatban újra átölel benneteket: 
Szederkényi Zoltánné Ceni néni

Október 6-án részt vettünk az Árpád 
Népe Egyesület által szervezett jótékony-
sági bolhapiacon, ahol adományt gyűjtöt-
tünk és süteményt osztogattunk. Szük-
ségünk is volt az ott összegyűlt mintegy 
tizenötezer forintra, hiszen legutóbb 
tavaly decemberben volt lehetőségünk 
pénzt gyűjteni, amivel nehézsorsú ember-
társainkat segíthettük. Köszönjük Önök-
nek, köszönjük az egyesületnek.

Az őszi szünetben, október 27-én kéz-
műves délutánt tartottunk gyerekeknek a 
művelődési házban. Falevelekből rózsát 
hajtogattunk, papírmasé gömböket gyár-
tottunk, régi, már-már elfeledett fonási 
technikákkal ismerkedtünk 25 gyerek tár-
saságában. Jól éreztük magunkat, hama-
rosan folytatása következik. Köszönjük az 
önkormányzatnak és polgármester úrnak, 
hogy rendezvényeinknek díjmentesen he-
lyet biztosítanak a művelődési házban.

Novemberben tartós élelmiszereket 

gyűjtünk templomainkban. A bejárat 
mellett kihelyezett papírdobozokban he-
lyezhetik el adományaikat: cukrot, lisz-
tet, rizst, olajat, tésztát és egyéb hosszú 
lejáratú élelmiszereket. Ezeket januárban 
szeretnénk szétosztani a rászoruló csalá-
dok között. Idén februárban 100 helybeli 
családot tudtunk ilyen módon támogatni.

Tervezett adventi, karácsonyi prog-
ramjaink: Minden adventi vasárnapot 
megelőző szombat este 18 órakor közös 
gyertyagyújtást tartunk a szökőkútnál fel-
állítandó adventi koszorúnál. (Idén szebb 
lesz, mint tavaly, ígérjük!) Rövid műsorral 
igyekszünk adventi hangulatot teremteni 
a várakozás heteiben. Szeretettel várunk 
mindenkit! Ismét ott leszünk a Jubilate 
Deo énekkar karácsonyi koncertjén de-
cember 20-án, ahol az adománygyűjtés 
mellett a hangverseny végén süteménnyel, 
teával, forralt borral marasztaljuk egy kis 
beszélgetésre a közönséget. Tavaly az 

idősek és magányosok karácsonya olyan 
meghitt volt, olyan bensőséges hangulat-
ban telt, hogy már akkor megfogadtuk, 
ebből hagyományt teremtünk. Idén de-
cember 21-én, vasárnap délután 14 órától 
látjuk vendégül egyedül élő és éltesebb 
embertársainkat a művelődési házban.

Végül pedig karácsonyi cipősdoboz 
akciónkat is tovább folytatjuk. Önöktől 
várunk cipősdobozba csomagolt, kifeje-
zetten gyerekeknek szóló ajándékokat: 
szerethető plüssállatot, írószercsomagot, 
könyvet vagy puzzle-t, babát vagy au-
tót. Becsomagolva várjuk adományaikat, 
melyre ne felejtsék el ráírni, hogy fiúnak 
vagy lánynak és milyen korú gyermeknek 
készült a csomag. Ezeket majd a családtá-
mogatási vagy gyermekjóléti szolgálatnál 
lehet leadni, és mi gondoskodunk arról, 
hogy az ajándékok eljussanak azokhoz a 
gyerekekhez, akik nemigen remélhetnek 
más ajándékot karácsonykor.

A Római Szent Franciska Katolikus Karitászcsoport hírei

2014. december 6-án, szombaton 19 órától a tiszaalpári Művelődési Házban a Tündérrózsa Napközi Otthnos 

Óvoda szervezésében, vacsorával egybekötött MIKuláS Bál sok meglepetéssel és a Tuti Band 
együttessel. vacsorás jegy: felnőtteknek 2.500 Ft, gyerekeknek 1.000 Ft. Batyus jegy: felnőtteknek 1.500 Ft, 
gyerekeknek 500 Ft. Menü: töltött káposzta. Jegyek csak elővételben válthatóak, vacsorás jegy december 1-jéig 
kapható! Büfé nem lesz, innivalóval teli kosár behozható! Bővebb információ, jegyvásárlás, jegyrendelés: 
munkaidőben az óvoda titkárságán (Tiszaalpár, Ady endre u. 40.) Telefon: 76/424-940
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„FIT TRAInInG”
alakformáló mozgásóra

2014.11.05-től szerdánként 19:00-20:00-ig! 
Helyszín: Tiszaalpár, Művelődési Ház, Dózsa György. u. 2. 
Hangulatos, vidám, ritmusos órára várok min-
denkit, akinek van kedve egy kis tornához!  
14 éven aluliaknak ingyenes! Hozz magaddal: polifoam, 
folyadék, törölköző, 1 kg-os  súlyzó. 
#  hajlékonyság-rugalmasság
#  testtartás javítás
#  vitalitás-energikusság
#  testsúlycsökkenés - SZENVEDÉS NÉLKÜL

További információ: 06/20-617-2020 

Az ISTEn SzErETET!
Az ő akarata az, hogy egészséges légy! Jézus-
ban meggyógyulhatsz minden betegségből!
Adj lehetőséget magadnak, és gyere el Isten 
szent jelenlétébe, ahol imádkozunk a gyógy-
ulásodért.
SzErETETTEl VárunK hITKözöSSé-
günKBE: minden héten hétfőn 17 órától
Tiszaalpár Dózsa György utca 2 Művelődési 
ház (Kamaraterem)

A részvétel ingyenes!

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik feledhetetlen halottunk

BArAnyI ISTVánné
MIhály MárIA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mélységes

gyászunkban részvéttel osztoztak.

Ugyanakkor köszönetet mondunk
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosnak,

a PAX-Otthon ápolóinak lelkiismeretes,
önzetlen gyógyító- és ápolómunkájukért.

Gyászoló család

Ezúton mondok köszönetet annak a 408 
választópolgárnak, aki szavazatával támo-
gatta képviselői munkám folytatását. So-
kan voltunk, de nem voltunk elegen.
 

Üdvözlettel: Barna Sándor
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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

Ajánlja fel adója 20 %-át önMAGÁnAK!
A 2014. január 1-jetől hatályba lepett személyi jövede-
lemadóról szóló törvény alapján a magánszemélyek által 
kötött nyugdíjbiztosítási szerződésekre 20%-os adó visz-
szaigénylési lehetőség vehető igénybe! „Fennáll a veszélye, 
hogy pár évtized múlva szinte alig lehet majd nyugdíjhoz jut-
ni. Míg ma egy nyugdíjba vonuló munkavállaló a fizetése 80 
százalékát kapja meg nyugdíjként, addig ez 30-40 év múlva 
20-30 százalékra csökkenhet. A lakosság egy része már kezdi 
felismerni a problémát, és egyre többen döntenek úgy, hogy a 
jövedelmük egy nagyobb százalékát utalják nyugdíjpénztári 
számlájukra. Az öngondoskodás azért is fontos, mert jelentős 
ütemben öregszik a társadalom, így a jövőben egyre kevesebb 
eltartó jut majd egyre több nyugdíjasra.” (Portfolio.hu) 
Belegondolt már abba, miből fog majd élni nyugdíjas ko-
rában? 
A megtakarítási idő szempontjából a legkedvezőbb helyzet-
ben a mai harmincas éveikben járók vannak. Elegendő idejük 
van kisebb állománydíjjal is jelentős összeget összegyűjteni-
ük. Ha még van legalább 8-10 éve a nyugdíjas korig, akkor is 
érdemes belevágnia. Az évenkénti adó visszaigénylésnek és 
az Allianz Életprogram hozamainak köszönhetően 20-30 %-
kal ér majd többet megtakarítása. Mindeközben egy életbizto-
sítási védelem is áll Ön mögött!
Szükséges feltételek: magyar állampolgárság, adóköteles jö-
vedelem, nem elért nyugdíjszolgáltatási jogosultság. További 
részletes információért hívjon bizalommal.

A nyUGDÍJA A TÉT!

némethné Faragó Erika
Tel.: 06 30/325-4988
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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 06/30/267-8287

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!

Akiket nagyon vártunk: Izsó Miranda (anyja neve: 
Baranyai Szilvia), Barta Levente (Király Erika), Dobos 
Dóra (Kovács Rózsa).
Akiket elveszítettünk: Tar Árpádné Gútpintér Viktória 
(1934), Dósa Zoltánné Való Erzsébet (1929), Ipacs Imre 
(1965), Réczi Pál (1965).

* Plüss ülőgarnitúra olajzöld, 3-1-1-es eladó. Fekvőfelület 
150x180 cm kihúzott állapotban. Irányár: 17.000 Ft. Érd.: 
06/20/957-6382
* Álláslehetőség. A Fricska presszóba pultost felveszünk. Érd.: 
76/424-152 számon vagy a helyszínen.
* 100 db bontott üvegtégla eladó 250.- Ft/db. Érd.: 424-532
* Eladó ORION márkájú 2000W-os 9 tagú gurulós, több fo-
kozatba kapcsolható kitűnő állapotban lévő olajradiátor: Ár: 
5000.-Ft
* Eta típusú 2000 W-os állítható fokozatú hősugárzó, fürdő-
szobai melegítéshez tökéletes. Ár: 2000.-Ft. Érdeklődni: 06-
20/390- 2918.
* 3 db nagyméretű babzsákfotel, divatos színekben eladó. Érd: 
06-20/ 390-2918.
* Eladó gázkazán ÉTI-15-ös. Érd.: 76/424-881. 
* Fejes káposzta eladó. Érd.: Tiszaalpár, Ady Endre u. 49/a 
vagy 06-30/4913-036.
* Nem használt, de még működő fatüzeléses kályhát köszönet-
tel elfogadna nehéz anyagi helyzetű nő. Tel.: 06-70/228-5516.
* Ház eladó Tiszaalpár, Katona József u. 31. (Polyákfalu) 
Irányár: 3.200.000,-Ft. Érdeklődni lehet: 06-30/721-0029, 06-
76/425-700.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5. sz. Tel.: 
06/76/424-019.
* Akciós áron ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csa-
torna szerelése anyagárral 1.500,- Ft/fm. Érdeklődni lehet:06-
20/923-17-19.
* Gyermekbiciklik, bébihinta, gyermek kerékpárülés jó álla-
potban eladók. Érd.: 76/425-146.
* Tiszaalpár központjában üzlethelységek kiadók. Érd.: 06-
30/858-9688-as telefonszámon.
* Eladó nagyobb mennyiségű trágya a Kántor parton. Továbbá 
400 m drótkerítés betonoszlopokkal. Katona J. u. 40. T: 441-
132


