
Már hagyományosnak mond-
ható, hogy a Tündérrózsa Óvoda 
és a szülői munkaközössége meg-
szervezi a Mikulás bált. Ezúttal a 
művelődési ház nagyterme adott 
otthont a jótékonysági rendez-
vénynek. 

A szervezők batyus bált hir-
dettek, ami azt jelentette, hogy 
ételről ugyan nem, italról azon-
ban mindenkinek, vagy legalábbis 
a társaságában lévők közül vala-
kiknek kellett gondoskodni. Ettől 
függetlenül a bejáratnál mindenkit 

megkínáltak egy kis aperitiffel, 
és mikor megitta, akkor mehetett 
be az asztalához. A kosarakban 
különféle röviditalokat, borokat, 
söröket, üdítőket hoztak a bálo-
zók.

Folytatás a 3. oldalon.

Jótékonysági Mikulás bál
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Minden kedves olvasónknak áldott,
békés karácsonyt

és eredményekben gazdag új évet kívánunk!
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Elkelt a bodri-tanya
Az önkormányzat még nyáron dön-

tött arról, hogy előzetes igényfelmé-
rés céljából meghirdeti az úgynevezett 
Bodri-tanyát, azzal a feltétellel, hogy 
az ingatlan kikiáltási ára 1 millió 622 
ezer forint. Az ajánlatok beérkezési 
határideje 2014. augusztus 25-e volt. 
A felhívásra Bársony Anettől érkezett 
vásárlási szándék, aki már korábban 
is jelezte vételi szándékát, akkor 600 
ezer forintért kívánta az ingatlant meg-
vásárolni. Ajtai Elemér vételi ajánlata 
1 millió 120 ezer forint volt, amelyet 
havi 15 ezer forintos részletekben vál-
lalt megfizetni. A kérelmeket elnapolta 
a testület. Bársony Anett november 
21-én érkezett kérelmében fenntartotta, 
hogy az ingatlant szeretné megvásárol-
ni a fent jelzett összegért. Ajtai Elemér 
1,2 millió forintra növelte ajánlatát, és 
havi húszezer forint törlesztési össze-
get jelölt meg. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy Bársony Anett ajánla-
tát fogadja el, tekintettel arra, hogy a 
vételárat egy összegben ki tudja fizetni 
az önkormányzatnak, és amennyiben 
az elővásárlási szándékról lemondó 
nyilatkozatot beszerzi az ingatlannal 
szomszédos ingatlanok tulajdonosaitól.

Végelszámolás alatt a kft.
A képviselő-testület több alka-

lommal is tárgyalta már a Tiszaalpári 
Településgazdálkodási Kft. ügyét. A 
kft. ügyvezetőjének november 30-ig 
volt szerződése. Ezt követően lehető-
ség nyílt volna arra, hogy meghosz-
szabbítsák a munkaviszonyát, vagy 
pedig felszámolják a céget. A testület 
hosszas vita után úgy döntött, hogy a 
Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft-
t jogutód nélkül megszünteti, és elren-
deli annak végelszámolását, melynek 
kezdési időpontja 2014. december 1. A 
végelszámoló Bodor Ádám, akinek a 
munkabérét bruttó 118 ezer forint havi 
összegben állapították meg.

Új tag a fórumban
A Gondozási Központ 

Érdekképviseleti Fórumába a képvise-
lő-testület még 2011-ben az Ügyrendi 
Bizottság elnökét jelölte ki. A mostani 
önkormányzati választások után meg-
alakult képviselő-testület nem alakított 

ügyrendi bizottságot, így a fórumba új 
tag, dr. Taricska Tibor kijelölését java-
solta dr. Vancsura István polgármester a 
képviselők közül. Indokként az mond-
ta, hogy az alpolgármester az intéz-
mény orvosa, így a képviselő-testület 
tagjai közül ő ismeri legjobban az ott 
élő lakókat és az intézmény dolgozóit 
is. A testület elfogadta a javaslatot.

Jegyzői beszámoló
a hivatal munkájáról

A törvény szerint a polgármesteri 
hivatal munkájáról a jegyző minden 
évben köteles beszámolni a képviselő-
testületnek. Néhány érdekes információ 
a beszámolóból. A hivatal dolgozóinak 
száma 17 fő, ebből tizenegy egyetemi, 
vagy főiskolai, hat pedig középiskolai 
végzettségű. 2014. január 1-jétől a köz-
szolgálati tisztviselők meghatározott 
mennyiségű továbbképzést kötelesek 
elvégezni a négy éves képzési ciklus 
alatt. Az előírt tanulmányi pontok meg-
szerzésére négy év áll rendelkezésre, de 
nem feltétel évente azonos számú pont-
szerzés. A hivatal köztisztviselőinek 
többsége elkezdte már ebben az évben 
a pontszerzést. Általános tapasztalat, 
hogy a képzések jól szervezettek, az 
előadók jól felkészültek, az előadáso-
kon való részvétel segíti a beszámolók 
készítését.

A képviselő-testület 2014-ben 31 
ülést tartott. A testületi előterjesztések 
elkészítése, sokszorosítása előzi meg 
az üléseket. Az azokon megalkotott 17 
db rendelet (módosításokkal együtt) 
és a meghozott határozatok (265 db) 
előkészítésében, azok végrehajtásában 
szintén részt vesz a hivatal. Ugyanez 
vonatkozik a bizottsági előterjesztések, 
határozatok előkészítésére és végrehaj-
tására is. Az ülésekről 15 napon belül 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet 
a Kormányhivatalnak meg kell küldeni. 
Ez szintén a hivatal köztisztviselőinek 
feladata közé tartozik. A közmeghall-
gatás szervezésében szintén aktív fel-
adatot látnak el, azokon részt vesznek, 
az ott felmerült lakossági észrevételek, 
panaszok megoldására intézkednek. A 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
ebben az évben hét ülést tartott. A 
testületi anyagot az elnök asszonnyal 

közösen állítja össze a jegyző asszony, 
amelyet a hivatal sokszorosít. A jegy-
zőkönyvek megküldése szintén a hiva-
talon keresztül történik.

A polgármesteri hivatal azon túl, 
hogy az államigazgatási feladatokat 
helyi szinten ellátja, a település fej-
lődésért, az itt élő polgárok érdekeit 
szem előtt tartva végzi munkáját. A 
hivatal hatáskörébe tartozó feladato-
kon túl is foglalkozik az ügyfelek-
kel. Felvilágosítással, az illetékes 
hatóságoknál történő érdeklődéssel 
próbálnak részükre segítséget adni. 
Nyomtatványok kitöltésében, értelme-
zésében állnak rendelkezésükre. Az új 
honlapon a jövőben még több infor-
mációt szeretnének a hivatallal kapcso-
latban megjeleníteni a jobb lakossági 
kapcsolattartás és tájékoztatás céljából. 
A jogszabályváltozásokat folyamato-
san figyelemmel kísérik.

A költségek felét állják
Dr. Taricska Tibor háziorvos azt 

kérte, hogy a II. számú háziorvosi ren-
delő fűtéskorszerűsítése érdekében a 
rendelő külső szigetelési-, vakolási - és 
színezési munkáinak elvégzéséhez a 
költségek felét, 400 ezer forintot a kép-
viselő-testület önkormányzati keretből 
biztosítson. A képviselők támogatták 
a kérést.

tárgyalások a MáV-val
A vasútállomás rendszeres kar-

bantartása és megfelelő tisztántartása 
érdekében dr. Vancsura István polgár-
mester kezdeményezte, hogy tárgyalá-
sokat folytathasson a MÁV Zrt-vel a 
vasútállomás önkormányzati tulajdon-
ba adásának lehetőségeiről, feltételei-
ről. Az épület emeletén egy szolgálati 
lakás található. Amennyiben az ingat-
lan önkormányzati tulajdonba kerülne, 
úgy a szolgálati lakást olyan sze-
mélynek adná bérbe az önkormányzat, 
aki vállalná az épület és környékének 
rendszeres takarítását, gondozását. A 
képviselő-testület megbízta a polgár-
mestert, hogy folytasson tárgyaláso-
kat a MÁV-val a Tiszaalpár-Alsó és 
Tiszaalpár-Felső megállóhelyeknél 
lévő ingatlanok önkormányzati tulaj-
donba adásának lehetőségéről és fel-
tételeiről is.

A testületi ülésről jelentjük
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Jótékonysági Mikulás bál
Folytatás az első oldalról.

A megjelenteket Kiss Mária 
intézményvezető és Zsótér 
Andrea, a szülői munkaközös-
ség elnöke köszöntötte. Mint 
elmondták, a rendezvény a szülők 
közösségének, az óvoda dolgozó-
inak, valamint a támogatóknak 
közös összefogásából valósult 
meg. Mindezt önzetlenül tették 
az óvodás gyermekekért. A ren-
dezvény teljes bevétele ugyan-
is jótékonysági célokat szolgál. 

A nap legfontosabb üzenetének 
az összefogást, az adakozást, a 
nemcsak másoknak szóló jó cse-
lekedetet, hanem a szívből jövő, 
őszinte örömszerzést tartották. 
Természetesen a jókedv, a játék 
és a szórakozás is fontos szerepet 
játszott. Ennek egyik alapvető 
pontja volt az óvónők által elő-
adott krampuszok tánca. Az elő-
adásukat nagy tapssal köszönték 
meg a bálozók. Mivel gyerekek 
is voltak a teremben, az ő szóra-

koztatásukról is gondoskodtak a 
szervezők. Aracs Eszter bábmű-
vész produkcióját nézhették meg, 
ami után természetesen megér-
kezett a Mikulás is, és ajándékot 
adott a gyerekeknek. Közös fotót 
is lehetett készíteni a társaságá-
ban, amivel többen is éltek. A töl-
tött káposzta vacsorát a Tiszatáj 
Vendéglő készítette, az est folya-
mán azonban palacsintát is lehe-
tett vásárolni. A bálon a zenét a 
Tuti Band szolgáltatta.

Sokan nem tudnak munkát találni
Közmeghallgatást tartott a Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat. Az ösz-
szejövetelen Ajtai Elemérné beszá-
molt a 2014-ben végzett munkáról. 

Amint az elmondta, ebben az 
évben főbb szempontok voltak az 
érdekvédelmi, érdekképviseleti és 
esélyegyenlőségi feladatellátások. A 
CNÖ támogatta a várossá nyilvánítási 
kezdeményezést. A civil szervezetek-
kel, intézményekkel pályázati lebo-
nyolításokban és megvalósításokban 
vettek részt. A konyhakert és kisállat-
tenyésztési pályázatot megvalósítot-
ták, a beszámolási kötelezettségnek 
eleget tettek. A tapasztalatszerzés és 
az együttműködés jegyében az elnök 
asszony részt vett a Félegyházi Han-

gya 2010 Termelőiskola fórumon, 
ahol párbeszédet folytattak a mun-
kahelyteremtésről, munkavégzésről 
és az oktatásról. Lebonyolították a 
cigány-rendőr sporttalálkozót, ahol a 
két fél labdarúgásban mérte össze tu-
dását. A mérkőzést vacsorás beszélge-
tés követte.

A Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak jelenleg tizennégy szer-
vezettel, intézménnyel, egyesülettel 
van érvényben lévő együttműködési 
megállapodása. Elhangzott, hogy a 
kiskunfélegyházi Constantinum in-
tézménnyel is szeretnék felvenni a 
kapcsolatot. A képviselők döntöttek 
arról, hogy továbbra is együtt fognak 
működni a tizennégy szervezettel. 

A jelenlévők hozzászólásaiból kide-
rült, hogy sokan nem tudnak munkát 
találni. Úgy érzik, hogy csak néhány 
embert foglalkoztatnak a közmunka 
program keretében. Ajtai Elemérné 
azt kérte a jelenlévőktől, hogy jelez-
zék feléjük azt, ha valakinek problé-
mája van. Bartucz István, a polgár-
mesteri hivatal településüzemeltetési 
ügyintézője is több kérdést kapott az-
zal kapcsolatban, hogy miért nem 
tudnak közmunkát kapni egyesek. 
Mint mondta, korlátozottak a lehető-
ségek. Jó hírként említette, hogy a kö-
vetkező év elején újabb létszámkeret 
lesz a közfoglalkoztatottaknál, s amit 
tudnak, azt megtesznek a hivatal ré-
széről.

Köszönet a Dán Királyságból érkező adományért
Tiszaalpár testvértelepülése 

Kjellerup város, ahonnan 2014. no-
vember 20-án nagy értékű adomány ér-
kezett településünkre, mely hozzájárult 
intézményeinek fejlesztéséhez, javítot-
ta az itt élő családok életkörülményeit. 
Az újság hasábjain keresztül szeret-
ném kifejezni Tiszaalpár Nagyközség 
köszönetét az adományért, kívánunk 
Kjellerup település vezetésének és 
minden lakójának kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet!

Dr. Vancsura István polgármester
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Márton-nApi iskolás bál

Minden év novemberében tartja 
az Árpád Fejedelem Általános iskola 
a bálját. Ezúttal is a Márton-naphoz 
kötötték a mulatságot.

Nem lehet azt mondani, hogy az 
általános iskolába járó diákok szülei 
nem szeretnek mulatni. Ezt bizonyít-
ja, hogy az intézmény tornatermében 
sokan ültek az asztaloknál, hogy része-
sei legyenek a Márton-napi bálnak. A 
jó szándékú támogatás és az önfeledt 
szórakozás remekül ötvözhető. Ezzel 
a gesztussal ugyanis egy hasznos cél 
megvalósulását segítették. A mulat-
ságon két osztálytalálkozó résztvevői 
is ott voltak. A megjelenteket Győri 

Istvánné intézményvezető köszöntöt-
te, aki elmondta, hogy egy jó ügyért 
érdemes összefogni. A jótékonysági bál 
bevételét ugyanis az iskola helyiségei-
nek korszerűbbé, szebbé tételére, vala-
mint az iskolai programok megvalósí-
tására fogják fordítani. A szülői munka-
közösség és az iskola vezetése nevében 
köszönetet mondott mindenkinek, akik 
segítséget nyújtottak a vacsora elkészí-
tésében, akik jelenlétükkel megtisztel-
ték a bált, és akik támogatói jeggyel, 
tombola felajánlásokkal, munkájukkal 
járultak hozzá a rendezvény sikeré-
hez. Dr. Vancsura István polgármester 
elmondta, hogy a Szent Márton nap-

hoz, a magyar néphagyományok szerint 
nagyon sok esemény tartozik. Ilyen 
esemény volt a mezőgazdasági mun-
kák befejezése, az újbor megkóstolása. 
Mivel a karácsony előtti negyven napos 
böjt kezdete előtt volt, ezért Márton-
nap a nagy evések, mulatozások napja 
is volt. A néphagyomány szerint Szent 
Mártont mielőtt püspökké szentelték 
- amit nem akart elvállalni -, bebújt 
a libák közé az ólba. A libák gágogá-
sukkal elárulták, ezért a szárnyasokat 
levágták és jó étvággyal megették. Dr. 
Csernus Tibor, az iskola alapítványá-
nak kurátorai nevében köszönte meg 
mindenkinek, aki elment és valami-
lyen módon támogatta a jótékonysági 
mulatságot. Azt kérte a jelenlévőktől, 
hogy a jövőben is támogassák az iskola 
rendezvényeit.

Ezt követően az osztályok fel-
ajánlásaként öt tortát sorsoltak ki 
a belépőjegyet váltók között, majd 
következett a műsor. Először a leg-
kisebb néptáncosok léptek a parkett-
re, majd a már évek óta táncolók, 
legvégül pedig az egy-két ifjúsági 
táncossal kiegészülő felnőttek. Mind 
a három néptáncprodukciót nagy taps 
kísérte. A diákok bemutatták azt is, 
hogy shimmy táncot is tudnak járni. A 
hagyományokhoz híven a nyolcadik 
osztályos tanulók keringővel mutat-
koztak be, aminek a befejeztével fel-
kérték tanáraikat egy táncra. A bál jó 
hangulatban egészen hajnalig tartott.

A karitász csoport decemberi programjai
Minden adventi hétvégén közös 

gyertyagyújtást tartunk a szökőkútnál 
felállított adventi koszorúnál.

December 6-án 18 órakor a gitáros 
lányok és Olajos Marika műsora gon-
doskodott az adventi hangulatról.

December 13-án 18 órakor 
karitászcsoportunk az evangéliumok-
ból ismert vak Bartimeus történetét 
dolgozza fel.

December 21-én (kivételesen vasár-
nap) 18 órakor betlehemest adunk elő. 
Szeretettel várunk mindenkit!

Szombatonként reggel adventi 

vásárt tartunk a piacon.
Ismét ott leszünk a Jubilate Deo 

énekkar karácsonyi koncertjén decem-
ber 20-án, ahol az adománygyűjtés 
mellett a hangverseny végén sütemény-
nyel, teával, forralt borral marasztaljuk 
egy kis beszélgetésre a közönséget.

December 22-ig várjuk a cipősdoboz 
adományokat a családtámogatási vagy 
gyermekjóléti szolgálatnál!

Az Idősek és Magányosok 
Karácsonyát december 28-án, vasár-
nap délután rendezzük meg, 14 órától 
látjuk vendégül egyedül élő és éltesebb 

embertársainkat a művelődési házban. 
Akinek gondot jelent az eljutás, jelezze 
telefonon (06-30-475-9655), segítünk!

Hálás köszönetünk mindazoknak, 
akik a novemberi élelmiszer-gyűjtési 
akciónk keretében adománnyal támo-
gatták munkánkat. Az élelmiszergyűj-
tés decemberben is folytatódik a temp-
lomokban.



Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klub évzáró vacsoráját tartotta a 
művelődési ház nagytermében, ahol 
műsorral is szórakoztatták a jelen-
lévőket.

Szilágyi Ferenc, a klub tagja 
köszöntötte a meghívott vendége-
ket, köztük az izsáki nyugdíjasokat 
és a helyi klub tagjait. Mint mondta, 
az ilyen összejövetelek erősítik a 
barátságot a két klub között. A helyi 
és az izsáki nyugdíjasok között 
ugyanis évek óta jó barátság alakult 
ki. Meghívják egymást rendezvé-
nyeikre, hogy együtt tudjanak szó-
rakozni. A mostani esttel szerették 
volna viszonozni az izsákiak ked-
vességét. Szilágyi Ferenc reményét 
fejezte ki, hogy ez sikerülni fog. A 
klub tagjai kis műsorral készültek, 
de az izsákiak sem érkeztek üres 
kézzel. A két helyi nyugdíjas klub, a 
Kádár Lajos, valamint a Baráti Kör 
elnökei virággal köszöntötték Kiss 
Jánosnét, az egyesület vezetőjét. Az 
izsákiak is ajándékkal lepték meg az 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub  

elnökét.
A köszöntők után először 

tiszaalpári egyesület tagjai mutatták 
be magyaros ruhában táncukat, majd 
vers és furulyaszóló következett. Ez 
utóbbinál a jelenlévők együtt éne-
kelhették a nótákat. Egy újabb vers 
után humoros jelenet következett 
Mariska és Juliska által. Ők a mai 
mobiltelefonos helyzetet mutatták 

be nyugdíjas szinten. Előadásukat 
nagy taps kísérte. Az izsáki klub 
tagjai indiánnak öltözve adták elő 
táncukat. A vacsora után köszöntöt-
ték a születésnapját ünneplő Bodor 
Ferencet, akit a hölgyek közül sokan 
fel is kérték táncolni. A jó hangulat-
ról Szepesi István gondoskodott. 
A tombolasorsoláson sok értékes 
tárgyat sorsoltak ki.
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December 5-én, csütörtökön a 
Tündérrózsa Óvoda gyermekeihez 
is megérkezett végre a várva várt 
Mikulás.

Napokig készülődtek, verset, 
énekeket tanultak, barkácsoltak a 
nagy napra a kicsik. Reggel mind-
annyian alaposan kitisztították a 
kiscsizmájukat, majd a tornaszo-
bában folytatták az örömteli vára-
kozást. Amíg a téli díszletek között 
az óvónők a „Mikulás kesztyűje” 
című mesejátékkal elvarázsolták a 
kicsiket, a Mikulás az alatt min-
denkinek csomagot csempészett 
a lábbelijébe. Persze a gyerekek 
nem bonthatták ki azonnal a cso-
magot és nem nézhették meg azt, 
hogy mi van benne. A mesejáték 
után ugyanis mindenki visszament 

a saját csoportjába és finom gyü-
mölcsökből álló tízórait fogyasztott 
el. Azt azért megengedték az óvó 
nénik, hogy egy-egy szaloncukrot 

mindenki megehetett. Azt, hogy 
mi volt a Mikulás által csizmába 
tett csomagban, csak otthon tudták 
meg a gyerekek.

Csizmákba csempészte a Mikulás a csomagot

Együtt szórakoztak a tiszaalpári és izsáki nyugdíjasok
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Ötven éve élnek együtt boldogan
Nem csak családi, de baráti, sőt 

Nyugdíjas Baráti Körben is ünnepelte 
ötvenedik házassági évfordulóját Dobos 
István és felesége, Patai Piroska. A 
Kádár Lajos Közösségi Ház adott helyet 
a neves eseménynek. Az örökvidám 
Piroska néni mosolyogva fogadta a ven-
dégeket az ajtóban, mindenkihez volt 
egy-két jó szava. Lánya, akit szintén 
Piroskának kereszteltek, segédkezett a 
tálalásban. Pista bácsi pedig megmutatta 
férfi társainak, milyen is a jó alpári pálin-
ka. A vacsora előtt a Nyugdíjas Baráti 
Kör elnöke, Kiss Imre köszöntötte az 
„ifjú párt”. A klub nevében ajándékot 
adott át az ünnepelteknek, majd további 
ajándékok is következtek még. Dobos 
Istvánnak és Patai Piroskának egy lánya 
született, aki két unokával ajándékozta 
meg szüleit. Piroska néni elmondta, hogy 
gyönyörű fél évszázadot töltöttek együtt 
Pista bácsival. Mindig számíthatott rá, 

amikor beteg volt, akkor is ápolta. Örül 
annak, hogy ilyen sokáig együtt tudtak 
maradni. A jelenlévők természetesen azt 
kívánták, hogy még legalább ennyi ideig 
töltsék együtt az életüket. Az ünnepi 

menü is hasonlított egy lakodalmihoz, 
mert volt finom leves, birkapörkölt és 
töltött káposzta. Természetesen a torta 
sem maradt el. És a Baranyi-Barna duó 
is jól húzta a talpalávalót.

Nyugdíjas klubok irodalmi vetélkedője
A Tiszaalpár Árpád Fejedelem 

Nyugdíjas Klub vállalta, hogy a 2014-
es megyei nyugdíjas irodalmi vetélkedő 
házigazdája lesz. Nem kis kihívás ez a 
már „majdnem” szépkorú embereknek, 
akik kedvet éreznek a magyar iroda-
lomhoz, mert nekik is újra tanulniuk, 
kutatniuk kell, és nem csak az emlé-
keik között. Az idei vetélkedő témá-
ja Fazekas Mihály Lúdas Matyi című 
műve volt.

Rém egyszerűnek látszott a feladat, 
hiszen mindenki ismeri a talpraesett 
parasztfiú történetét, de a feladatokat 
szerkesztő Komár Pálné tanárnőnek 
nagyon furfangos, elgondolkodtató 
ötletei voltak. Nem csak a művet kel-
lett tudni, de az íróról is igen komoly 
kérdéseket fogalmazott meg. A vetél-
kedőn öt háromfős csapat vett részt. 
Nagyon jó hangulatban, sok nevetéssel, 
izgalommal telt a játék.

Szerényen, de annál nagyobb sze-
retettel vendégelték meg a szervezők 
a Tiszaalpárra érkező vidéki klubtago-
kat. Ezúton is szeretnék megköszönni 

Jámbor Ferencnek 
és kedves felesé-
gének, Majának a 
szép dekorációt, és 
köszönetet monda-
ni minden kedves 
klubtagnak, akik 
munkájukkal segí-
tették a szép dél-
előttöt. Köszönet 
mondanak Komár 
Pálné tanárnőnek, 
aki nem csak össze-
állítója, de leveze-
tője is volt a vetél-
kedőnek. További 
köszönet a megyei 
elnökasszonynak, 
Sántáné Szabó 
Margitnak, és a zsűritagoknak, Bondár 
Enikő és Suba Jánosné tanárnőknek, 
Kalmárné Palásti Mónika tanítónőnek.

Helyezések: Első a Tiszaalpári 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub (Kása 
Andrásné, Jámbor Ferencné, Petényi 
Józsefné). Második a Hartai Nyugdíjas 

Klub, harmadik a Tiszaalpári Nyugdíjas 
Baráti Kör, negyedik a Helvéciai 
Nyugdíjas Klub, ötödik a Kerekegyházi 
Nyugdíjas Klub.

A klub tagjai köszönetet monda-
nak a klub vezetőjének, Kiss Jánosné 
Terikének, hogy megszervezte a szép 
napot.

FAluvéDő HíreK
egyesületünk tagjainak, községünk lakóinak, településen lévő civil szervezeteknek, közösségeinek a 2015. évre 
eredményekben gazdag újévet kívánunk.        Vezetőség
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íz- és zamatanyagban jól produkált a fűszerpaprika
Az idei fűszerpaprika-termés színe-

ző anyagban nem érte el az előző évit, 
íz- és zamatanyagban viszont többet 
produkált. A termelői felvásárlási ár 
is magasabb volt a tavalyi árnál. A 
Naturalpár Kft. több mint húsz éve fog-
lalkozik fűszernövények szárításával,  
őrlésével, csirátlanításával. A napok-
ban értékelték az idei évet, ami után 
kellemes hangulatú estét töltöttek el 
a cég dolgozói és vezetői.  – Bár mi, 
magyarok nagyon szeretjük az őrölt 
paprikát, a minőségi osztályba soro-
lását csak kevesen ismerik – mondta 
Mokos József telepvezető. Az 1920-as 
években már kialakult a csemege és az 
édes-nemes, ami a minőséget jelentette. 
Sokak számára az édesnemes paprika 
elnevezés nagyon jól hangzik, de az 
csak harmadosztályú minőséget jelent. 
A neve nem adja a kategóriát, de ez 
magyarországi sajátosság. Hazánkban 
nincs rendbe téve a csemege szó. Ha 
ugyanis kolbászban csemegét vásá-
rolunk, akkor biztosan nem csípős. 
Fűszerpaprikában viszont van csípős 
csemege. Magyarországon a tíz-tizenöt 
évvel ezelőtti helyzethez képest visz-
szaesett a termőterület. Korábban 6-8 
ezer hektár volt, most pedig ezer-ezer-
kétszáz hektár. A termelés nagy részét 
kistermelők adják. Régen üzemek, 
szövetkezetek nagy területen egységes 
alapanyagot tudtak termelni. 

A szakember elmondta, hogy min-
den év augusztusában szoktak minő-
ség- és termésbecslést végezni. Ebben 
az évben nem tudták pontosan megál-
lapítani, hogy mennyi lesz valójában. 
Egyes szakemberek azt mondták, hogy 
sok, míg mások kevesebbet jósoltak. 
Július végétől szeptember elejéig szinte 
minden héten jelentős mennyiségű csa-
padék hullott. Az eső viszont késlelteti 
az érést.  Szeptember elején látszott, 
hogy kezd pirosodni a termés. Ennek 
hatására mindenki elkezdte szedni a 
paprikát, ami nem volt teljesen érett 

– tette hozzá Mokos József. Ahhoz, 
hogy megfelelően piros és érett termést 
lehessen feldolgozni, meleg és napsü-
téses nyár szükséges. Ha ez nincs meg, 
akkor a paprika éretlennek minősül. 
Magyarországon a paprika termeszthe-
tőség a felső határán van. Tőlünk észak-
ra lévő országokban nem folyik papri-
katermesztés. A mi cégünk huszonegy 
éves. Ennek az időszaknak csak egy 
része volt optimális. Mindezek ellenére 
a magyar paprika nagyon jó, köszönhe-
tő ez a fejlett termelés és feldolgozás 
kultúránknak.  Az ázsiai országokban 
a kelleténél is több fényt kap a növény. 
Természetesen locsolják, és amikor 
már úgy érzik, hogy megfelelő állapot-
ban van, akkor nem kap több vizet, és a 
szárán érik be. A szárítás a talajon tör-
ténik, nem igazán steril környezetben. 
A fűszerpaprika cukorból alakítja át a 
színanyagot. Mivel nálunk nem érik be, 
ezért marad benne cukor, és ettől van 
olyan jellegzetes illata és íze. A szárán 
beérett paprikának magasabb a színező 
képessége, de ízre és illatra nem olyan, 
mint a magyar paprikáé. A friss magyar 
paprikának ugyanis jellegzetes íze és 
illata van. Ez ebben az évben még job-
ban kirajzolódott. A színező képesség 
most nem olyan, mint kellene, nem 

stabil a sok csapadék és a kevés nap-
sütés miatt. 

A Naturalpár Kft-nél szárítás után 
féltermékként tárolják a paprikát, csak 
kiszállítás előtt készül el a malomso-
ron az őrlemény, így mindig frisset 
kap a vevő. Azt is tudni kell, hogy a 
fűszerpaprika szárítás után folyama-
tosan veszít a színanyagából. Őrlés 
után pedig sokkal gyorsabb ez a folya-
mat. Az élelmiszeri minőségnek azon-
ban minden esetben meg kell felelnie. 
A fűszerpaprikát három kategóriába 
sorolják: különleges, első osztályú cse-
mege és a másod osztályú édesnemes 
paprika. A kft. ebben az évben több 
mint 50 vagon paprikát dolgozott fel. 
Egy vagon száz mázsának felel meg. 
A tiszaalpári cég a legnagyobb szolgál-
tató az őstermelők részére, közel 1500 
kistermelőnek nyújtanak komplett szol-
gáltatást a szárítástól a csomagolásig. 
A megrendelő kartonban veheti át az 
általa termelt paprikát.

 A paprikát törökborsként is emle-
getik, mert állítólag a törökök hozták 
be Magyarországra. A növény eredeti-
leg erős volt és gyógyításra is használ-
ták, különböző fertőzések kezelésére. A 
gyomornak is jót tesz, ha valaki erős 
paprikát eszik. 

KöszöNetNyilváNítás
Közeleg az év vége, és ezúton szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik az idei évben is bármilyen for-
mában segítséget nyújtottak a Gondozási Központnak. Egyúttal a Gondozási Központ lakói és dolgozói nevében 
szeretnénk kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni mindenkinek.

Palásti Viktor
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Közös szolgálatban vettek részt
Jó az együttműködés a tiszaalpári 

rendőrök és a Sporthorgász Egyesüle-
tek Bács-Kiskun Megyei Szövetségé-
nek halőrei között. December elsején 
közös szolgálatban vettek részt.

Az időjárás nem volt éppen ked-
vező a horgászatra, de ez egy csep-
pet sem von le abból, hogy a törvény 
őreinek, legyenek azok rendőrök 
vagy halőrök, szolgálatban kell len-
niük. Váratlan események ugyanis 
bármikor előfordulhatnak, és ugye 
a rossz emberek kiszámíthatatlanok. 
Minden bizonnyal ez is közrejátszott 
abban, hogy a két tiszaalpári körzeti 
megbízott, Török Roland és Mizere 
Krisztián rendőr zászlósok ezúttal a 
Holt-Tisza partján teljesítettek szol-
gálatot Kerekes József és Seres Ta-

más halőrökkel. Végigjárták a hosz-
szú partszakaszt, figyelték a vizet, de 

szerencsére különös eseményt nem 
tapasztaltak. 

November 12-én világszerte ün-
neplik a Szociális Munka Napját a 
közösség, a társadalom megbecsü-
lésének jeleként. 

Ebből az alkalomból köszönetet 
mondott Dr. Vancsura István pol-
gármester a Gondozási Központ 
dolgozóinak, méltatta a szociális 
területen dolgozók erőfeszítéseit, 
felelősségteljes és önzetlen mun-
kájukat és elismeréssel szólt erről 
a hivatásról. Az ünnepi beszéd után 
kis műsorral kedveskedett a megje-
lenteknek a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda Katica csoportja, 
majd ezt követően a polgármester 
vendégül látta az intézmény dolgo-
zóit.

tiszaalpáron is köszöntötték a szociális dolgozókat

egyHázi soroK
-  Ünnepi szentmiserend:

            Alpár    Újfalu    Zárda
december  24.   20:00    17:00     24:00
december  25.   9:00      11:00     16:00
december  26.   9:00      11:00     16:00
december  31.   18:00    16:00     11:00
január 1.            9:00      11:00     16:00

-  December 24-én szenteste Alpáron és 
Újfalun a szentmise keretében a hittanos 
diákok pásztorjátékot adnak elő.

-  A Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hatóság 
határozatát közöljük: Tiszaalpáron a te-
metők egyházi tulajdonban vannak, így a 
jövőben azok a vállalkozók végezhetnek 

temetkezési szolgáltatást, akik a tulajdo-
nossal/plébániákkal szerződést kötnek, s 
a szerződést a Főegyházmegyei Hatóság 
jóváhagyta. A kedves hozzátartozók meg-
értését köszönjük.

Kegyelemteljes ünnepeket kívánva üd-
vözlettel: Vencel atya
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könyVElés
rEális áron

Egyéni és társas vállalkozások 
könyvelését, teljes körű ügyinté-
zését vállalom. Magánszemélyek 
SZJA bevallását is elkészítem.
A vállalkozás gazdasági helyze-
téről, fizetési kötelezettségeiről 
igény szerinti tájékoztatást adok.

20 éves szakmai tapasztalat
MegBízHAtÓság

pontosság
tElJEs DisZkréCió

érdeklődni lehet: 70-455-5533
MAliMo könyvelés
(Horváth Ferencné)

tiszaalpár, esze t. u. 31.

kétarcúvá vált a labdarúgó csapat
Befejeződött a megyei II. osztályú lab-

darúgó bajnokság őszi fordulója. Magyar 
Attila edzőt arra kértük, hogy értékelje a 
csapat eddigi szereplését.

Nyáron a keretünkben nem nagy moz-
gás történt, mindössze két játékos igazolt 
el. Kiss Andor Németországba költözött 
munkahelye miatt, Dévai Sándor pedig 
Budapestre. Helyettük Dömötör Sándor 
érkezett a Kiskunfélegyházi Vasutastól, 
illetve Gálfi Mihály felkerült a felnőtt 
csapat keretébe. Sajnos így csak tizen-
négy fős kerettel vágtunk neki a bajnok-
ságnak, ami nem túl sok jót vetített előre. 
Viszonylag szerencsés volt a sorsolásunk, 
olyan szempontból, hogy hazai mérkő-
zésekkel kezdtük a bajnokságot. A két 
újoncot, a Bócsát és a Kerekegyházát 
sikerült legyőznünk. A Helvéciával ki-
csit nehezebb dolgunk volt, de felettük is 
diadalmaskodtunk, majd Bugac ellen is 
megszereztük a három pontot idegenben. 
Nehéz mérkőzést vívtunk a Városföld el-
len, szoros mérkőzésen 1–0-ra kikaptunk. 
Ezt követően kétarcúvá vált a csapat. Ez 
egyrészt betudható annak, hogy kevesen 
voltunk, és az edzéslátogatottság nem volt 
igazán megfelelő. Nem alakult ki verseny-
szellem, hogy ki kerül be a csapatba, mert 
egy-egy eltiltás miatt éppen hogy megvolt 
a kezdőcsapat. Néhányan megelégedtek 
ezzel a teljesítménnyel is, néhányan pe-
dig talán megijedhettek, hogy valami jó 
eredmény is kisülhet majd. A következő 
mérkőzéseken már lehetett kifogásolni a 

küzdőszellemet, a játékot. Lakitelek el-
len a játék képe alapján elfogadható volt 
a döntetlen, viszont a következő héten a 
Pálmonostora ellen mélyen tudása alatt 
játszott mindenki. Ennek ellenére ki tud-
tuk hozni a döntetlent. Sajnos folytató-
dott a csapnivaló játék, ami Jakabszállás 
ellen ugyan eredményben nem mutatko-
zott meg, mert 6–1-re nyertünk, de csak 
azért, mert a hazai csapat játéka még a 
mienket is alulmúlta. Az utolsó négy for-
dulóból hármat hazai pályán játszottunk. 
A Vasutas ellen a papírforma érvényesült, 
mert 5–0-ra nyertünk. Ezt követően a do-
bogóért lehetett volna harcolni, de sajnos 
három találkozóból kettőn - Lajosmizse 
és Nyárlőrinc ellen - kifejezetten rosszul 
játszottunk. A Lajosmizse ellen akarat-
gyenge, rossz teljesítményt nyújtottunk 
és beleszaladtunk egy katasztrofális ve-
reségbe. Nyárlőrinc ellen pedig csak a 
kapusunknak köszönhetjük, hogy nem 
egy hatalmas zakóval zártuk a szezont, 
hanem döntetlennel tudtuk befejezni. 
A két mérkőzés között volt a KHTK II 
elleni találkozó, ahol elfogadhatóan ját-
szottunk. Talán azért, mert hét megyei I. 
osztályú játékossal állt ki az ellenfelünk, 
és mirajtunk nem volt a győzelmi kény-
szer. Sajnos ott is két egyéni hiba miatt 
kikaptunk 3–1-re. Így végül is hat győ-
zelemmel, három-három döntetlennel és 
vereséggel ötödik helyen zártuk a bajnok-
ságot. Ez megfelel annak az elvárásnak, 
amit az idény elején célként kitűztünk 

magunk elé. Két pontra vagyunk a dobo-
gótól, de úgy gondolom, hogy tavasszal 
nagyon nehéz helyzetünk lesz, mert nyolc 
alkalommal megyünk idegenbe. Ráadásul 
az első mérkőzésen négy eltiltottunk lesz. 
Ketten kiállítás, ketten pedig öt sárgalap 
miatt. Amennyiben nem javul az edzéslá-
togatottság, és nem tudunk egy-két játé-
kost igazolni – ami szerepel a tervünkben 
– akkor úgy gondolom, hogy az ötödik 
helyet is nehéz lesz megtartani.

Az ifjúsági csapat a kilencedik helyet 
szerezte meg. A tizenegy találkozóból hár-
mat megnyert, nyolcat pedig elveszített, így 
kilenc pontot gyűjtött. A megye III. osztály-
ban játszó csapat kilenc mérkőzésből 15 
pontot szerzett. Öt alkalommal győztesként, 
négy alkalommal pedig vesztesként hagyta 
el a pályát és a hatodik helyen áll.

November végén közgyűlésre került 
sor. Ezen többek között döntöttek arról, 
hogy kézilabda szakosztállyal bővül az 
egyesület. A nyár óta ugyanis nők és fér-
fiak is elkezdtek edzeni. Úgy tűnik, hogy 
a férfi csapat életképes is lesz, ezért külön 
szakosztályt alakítottak. Nagyon lelke-
sek, hetente két alkalommal gyakorolnak 
a tornateremben, Ivicz Lázár irányítása 
mellett. Elképzelhető, hogy a nyártól be-
neveznek a megyei bajnokságba. Gondot 
csupán a pálya jelenti, mert Tiszaalpáron 
nincs szabvány méretű kézilabda pálya. 
Így vagy Kiskunfélegyházán, vagy pedig 
Tiszakécskén játszanák a hazai mérkőzé-
seiket. 
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tAnfolyAMMEgnyitó december 18-án 18 órakor a művelődési házban.
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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

képviseletében várom ügyfeleimet

• lakásbiztosítás • casco
• megtakarítási programok
 (életbiztosítás, állami támogatásos
 nyudíjcélú megtakarítát)
• kötelező biztosítás
• lakáscélú megtakarítás (állami tá-
mogatással)
• utasbiztosítás
• vállalati biztosítások (vagyon, 
szakmai felelősség) ügyekben.

Hívjon bizalommal!
Némethné Faragó erika üzletkötő

tel.: 0630/325-4988
erika.nemethne.farago@tancsado.allianz.hu

Minden kedves jelenlegi és leendő
ügyfelemnek kellemes karácsonyt

és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánok.



12. oldal                                                       2014. december   

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 fog
laltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kézirato
kat 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: Kovács József Bendegúz 
(anyja neve: Bánfalvi Katalin), Jakab Romina (Jakab 
Gyöngyike), Lajos Zsófia (Gál Beatrix), Ajtai Jónás 
Zoltán (Ajtai Anna), Varró Benedek Tibor (Fekete 
Anikó), Farkas Zalán István (Palócz Bianka), Juhász 
István (Juhász Vivien).
Akiket elveszítettünk: ifj. Berkes Mihály (1957), 
Antal Istvánné Bibok Emma (1933), Juhász Tünde 
(1989), Móczár Lajos (1933), Szabadszállási Mihály 
(1938). Szabadszállási József (1929).

* Több fajta fenyő kapható, igény szerint gyökeresen 
elvihető, vagy kiválasztás után, karácsony előtti hé-
ten kivágva is elvihető. Érdeklődni 06/20-342-0268-
as számon lehet!
* Családi ház eladó vagy kisebbre cserélhető. 
Tiszaalpár, Csokonai u. 68. Tel.: 06/70/554-2297
* Lucerna eladó. Érd.: Tiszaalpár, Esze Tamás u. 
69.
* Új állapotban lévő relax fotel eladó műbőr huzat-
tal. Érd.: 06/30/693-22-34
* Eladó: kis súlyú hízó kukoricán nevelkedett, búza, 
rozs. Érd.: 06/30/335-74-73
* Ház eladó Tiszaalpár, Katona József u. 31. (Po-
lyákfalu) Irányár: 3.200.000,- Ft. Érd.:06/30/721-
0029, 06/76/425-700.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5. sz. 
Tel.: 06/76/424/019.
* Tiszaalpár központjában üzlethelységek kiadók. 
Érd.: 06-30/858-9688-as telefonszámon.
* Szennyvíz rákötése ingatlanon belül. Tiszaalpári 
kivitelezőktől, kizárólag minőségi anyagokkal, ga-
ranciával. Tel.: 06-70/314-1988.
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