
Településünkön december 15-én 
minden korosztály megtalálhatta a 
szívéhez legközelebb álló programot. 
Először a Babakiállítás vette kez-
detét a Művelődési Ház kamaratermé-
ben, melyet a Kulturális Évadzáró és 
Idősek Karácsonya rendezvény köve-
tett a nagyteremben. Mindeközben 
a Művelődési Ház előtt felállított 
sátor szolgált helyszínéül az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola Adventi 
vásárának, ahol az iskolások kínálták 
eladásra az általuk készített ter-
mékeiket. 

A 2017-es év végén az előző évhez 
hasonlóan ismét együtt került megren-
dezésre a Kulturális évadzáró és az 
Idősek karácsonya. Ezen eseményen 
kerültek újra bemutatásra azok a pro-
dukciók, amelyek az előző évben a 

legnagyobb sikert aratták a községi 
rendezvényeken. Az ünnepséget dr. 
Vancsura István, Tiszaalpár polgárm-
estere nyitotta meg. Őt követően lépett 
színpadra a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda Süni csoportja 

Bontovics Istvánné és Ballabásné 
Somkuti Anita óvónők vezetésével. 

Az ő műsorszámuk után következ-
tek az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolai diákjai, akik előbb szavalattal, 
majd zenés és táncos produkciókkal 
mutatkoztak be a Művelődési Ház 
színpadán. A műsor további részében 

előbb a Nyugdíjas Baráti Kör tagjai 
mutatták meg tánctudásukat, őket a 
Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola 
néptánccsoportja követte. A műsor 
második felében hangsúlyt kaptak 
a hangszerek. Előbb Balla Tibor 
tízszeres Arany Páva Díjas művész 
tekerőlantos műsorát hallgathatták 
meg az érdeklődők. Őt követően 
léptek színpadra a Bársony Mihály 
Népdalkör tagjai, akik citerával, 
hegedűvel és énekszóval szórakoz-
tatták a közönséget. Végül, de nem 
utolsó sorban a szaxofon is felcsendült 
Molnár István tolmácsolásában, aki 
közismert dalokat szólaltatott meg 
hangszerén. A délután egyik legjob-
ban várt fellépője Pitti Katalin, Liszt 
Ferenc-díjas magyar operaénekes, 
érdemes művész volt, aki művész-
társával varázsolt fergeteges hangu-
latot a Művelődési Ház színpadára. A 
műsort és a délutánt állófogadás zárta, 
ahol a szervezők megvendégelték a 
fellépőket és a közönség tagjait is.
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2017. december 15-én a Művelődési 
Ház előtt felállított sátor adott otthont 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
adventi vásárának. A karácsonyi ren-
dezvény a szülők és a gyerekek össze-
fogásából valósulhatott meg, melyen az 
iskola mind a 17 osztálya képviseltette 
magát. Az osztályfőnökök közül néhá-
nyan örömmel segítették a szülők és a 
gyerekek készülődését. A tanulók kará-
csonyi díszekkel, saját készítésű éde-

ségekkel, s egyéb portékákkal várták a 
vevőket délután 14 órától egészen 18 
óráig. Volt olyan stand, ahol Laci konyha 
működött minden féle finom étellel és 
itallal. Kínálatukban hot-dog, palacsinta, 
sült tök, tea, forralt bor és alkoholmen-
tes puncs is szerepelt. A vásáron kínált 
áruk bevétele minden osztálynak a saját 
osztálypénzét gyarapította. A karácsonyi 
hangulatról/zenéről a délután folyamán 
Deák Sándor gondoskodott.

Iskolások adventi vására

2017. december 15-én került 
megrendezésre a második baba-
kiállítás a Tiszaalpári Alkotó Kezek 
Egyesület és Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának szervezésében. A 
Művelődési Ház kamaratermében ber-
endezett kiállítást dr. Menyhárt Anett, 
Tiszaalpár jegyzője nyitotta meg. A tárla-
ton Szecskó Márta budapesti magángyűj-
tő Angliából és Németországból szár-
mazó jelzett, sorszámozott Leonardo, 
Promenade, Alberon porcelánfejű babái 
mellett Török Józsefné helyi magángyű-
jtő babái kerültek bemutatásra. A közel 
120 babából álló gyűjteményben olyan 
különlegességek is helyt kaptak, mint 
például a szívek hercegnőjeként emlege-
tett, 1997-ben elhunyt Diana walesi 
hercegnőről mintázott darabok. Török 
Józsefné a kiállításon megemlítette, hogy 
személyes kedvencei az oncrown babák, 
amelyek kb. 1 méter magasak, porcelán 
fejüket pedig kézzel festik, ettől válva 
igazi karakterré. A kiállítás december 
29-ig volt megtekinthető, többen érkeztek 

Hódmezővásárhelyről, Kecskemétről, 
Kiskunfélegyházáról és Lakitelekről is 
a babák szemrevételezésére. A szervezők 
erre az évre is terveznek egy kiállítást, 
melyen ismét különleges és értékes 
darabokkal várják az érdeklődőket.

A Tiszaalpári Alkotó Kezek Egyesület 

tagjai ezúton is szeretnék meginvitál-
ni körükbe azokat, akik a kézimunka, 
varrás, stb. iránt érdeklődnek. A tagok 
csütörtökönként 16 órától a Művelődési 
Ház kamaratermében elérhetőek, ahol 
közös foglalkozásokon készítik legújabb 
alkotásaikat.

Babakiállítás immáron második alkalommal

Köszönetnyilvánítás
A Gondozási Központ ezúton mond 
köszönetet azoknak az intézmények-
nek, civil szervezeteknek, személyek-
nek, akik a 2017-es évben támogatták 
felajánlásaikkal az Otthon lakóit:
Dr. Puliusné Sárdi Mária, Bársony 
Mihály Népdalkör, ifj. Hódi Mihály, 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvo-
da, Papp István és felesége, Bodor Ist-
vánné, Farkas Csaba, Hódi Krisztina, 
id. Popper József, Szatmári András 
és családja, Bálint Tiborné, Szulcsán 
Vencelné, Szulcsán Edit, Kéri Vencel, 
Novák Zoltán.

Új könyvek
a könyvtárban

Karina Bartsch: Türkizzöld tél
Jennifer Blake: Az árva
Cole Kresley: A tél halálos csókja
Elizabeth Gaskell: Édesek és mostohák
Elizabeth Gaskell: Phillis
Elizabeth Gaskell: Vétkek és vezeklések
Marian Keyes: Rachel vakációja
Alison: Weir: A fogoly királyné

A könyveket Illés Renáta ajándékozta a 
könyvtárnak.
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2017. december 9-én, immáron 
harmadik éve került megrendezésre a 
Mikulásbál Tiszaalpáron, a Tündérró-
zsa Napközi Otthonos Óvoda Szülői 
közösségének szervezésében. Évek 
óta az a nemes cél vezérli a szervező-
ket, hogy a befolyt összeg új lehetősé-
gekkel gazdagítsa, új eszközökkel se-
gítse az óvoda gyermekközösségének 
mindennapi életét. Jelentős erőpróbát 
jelent ez az óvoda dolgozó közössé-
gének, de legfőképp a szülői mun-
kaközösség tagjainak. Átgondolt és 
minden részletre kiterjedő figyelem 
kell, hogy övezze az előkészítő mun-
kát, amit ez évben is a szülői közösség 
vezetése biztosított.  A bál színhelye, a 
Művelődési Ház volt, melynek mére-
te, családias együttlétet tesz lehetővé. 
Azonban a jó hangulat egyik legmeg-
határozóbb feltétele a barátságos miliő 
megteremtése, a teremdíszítés. Idén 
valódi bálterem fogadta a vendégeket, 
csodaszép asztaldíszekkel, hangulatos 
szalagokkal, lampionokkal. A barátsá-
gos fotósarok fotózkodásra csábította 

az érkezőket. A jó illatú vacsora és a 
jó zenekar szintén fontos kelléke volt 
a színvonalas esemény megteremté-
sének. A színpadi fellépésre az óvoda 
nevelőtestülete vállalkozott. A szala-
gos tánc, a kórusének cseppnyi kará-
csonyváró színfoltot jelentett, a vidám 
fekete-fehérek nem titkolt vágya pedig 
a táncra pezsdítő hatás elérése volt. Az 
elmaradhatatlan várva várt Mikulás 
megérkezésének leginkább a gyerme-
kek örültek.

Nem lehet elégszer megköszönni 
azt a példátlan, és önzetlen segítséget, 
felajánlást, melyet ez évben is megta-
pasztaltunk. 

Köszönet tehát a szülői közösség 
tagjainak, Zsótér Andrea SZMK ve-
zetőnek, aki minden részletfeladatot 
a szívén viselt és koordinált. Dr. Ta-
ricska Tibornak és Kerekes András-
nak, akik a hangtechnikát, a fényeket, 
a megvilágítást magas színvonalra 
emelték. Köszönet a Tiszatáj vendég-
lőnek, Kecső Róbertnek, a minősé-
gi vacsora elkészítéséért, a kedvező 

vacsoraár felajánlásért. Köszönet a 
Bartók Lászlónak és feleségének Edi-
nának, az elkészült fotók teljes össze-
gének felajánlásáért. Köszönet Szőke 
Éva zenepedagógusnak, aki a kórus 
felkészítését vállalta. Köszönet a po-
gácsa felajánlásért a Magyar Pékség-
nek, a Gasztro Saroknak, a kitűnő, 
ízletes sütemények elkészítéséért He-
gyi Sándornénak, a tombolaajándék 
felajánlók népes csoportjának, a pénz-
beli támogatóknak. Köszönet Kacziba 
Sándornak, aki elhozta közénk a jó 
öreg Mikulást és jelenlétével megdo-
bogtatta a gyermekek szívét. És termé-
szetesen köszönet minden családnak, 
akik részvételükkel, jelenlétükkel tá-
mogatták a bál megvalósítását.

Mindez nem jöhetett volna létre 
nélkülük és nem bővülne egy újabb 
udvari játékkal óvodánk csodálatos 
udvara, mely bizonyosan minden óvo-
dás gyermek arcára boldogságot és de-
rűt csal ez újévben, 2018-ban.

MIKULÁSBÁL 2017

Egyházi sorok
A 2017. év hitéleti statisztikai adatok:
   Alpár Újfalu Zárda
Keresztelés  19 11 3
Bérmálás  - - 6
Elsőáldozás  2 3 -
Házasságkötés  2 - 1
Temetés  34 22 -

-    Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándé-
kukat minél előbb jelezzék a plébániákon.
-    Az Alpári templomnál a Nepomuki Szent János 
szobrot valamint az orgonát újíttattuk fel.
         Az Újfalui templomnál a sekrestye és a templom-
hajó tetőszerkezetét. Hálásan köszönjük az e célokra 
szánt adományokat!
-    A Jótanács Anyja templom búcsúja   május 6-án 
vasárnap, a Szent István templom búcsúja augusztus 
19-én vasárnap lesz az idei esztendőben.
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Iskolai karácsony

A keresztény vallás szerint karácsony 
első napján született Jézus Krisztus a 
világ megváltója, aki szeretetet és békét 
hirdetett az emberek között. A karácsony 
az év egyik legszebb ünnepe. Ünnepi 
díszbe öltöznek az utcák, a terek és 
ünnepi hangulat van az emberek szívé-
ben.

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskola az idei tanévben is 
színvonalas műsorral köszöntötte az 
ünnepet.

A 3.b osztályos hótündérek tánccal 
és jelenettel nyitották meg a műsort, 
majd Bende Lili 4.b osztályos tanuló a 
Bűvös éj című dalára pille táncot adott 

elő a 3.a és 4.b osztály. Ezután Taricska 
Sára 3.a osztályos tanuló mondta el 
Kormos Nikolett: Büszke fenyők éneke 
című versét, ami után a 4.a osztály egy 
kedves jelenetet adott elő a Girbegurba 
fenyőcskéről. Ezt követte a 2.a, 3.a 
osztály varázslatos ír tánca. A műsor 
zárásaként Dömötör Bálint 7.b osztályos 
tanuló köszöntője után a szereplők fel-
vonultak a színpadra és a csillagszórók 
fényénél énekelve kívántak mindenk-
inek boldog karácsonyt. 

A fellépő diákok felkészítő tanárai 
voltak: Borbélyné Megyeri Mariann, 
Novák Lászlóné, Kozmáné László 
Zsuzsanna, Somodi Ida, Kalmárné 
Palásti Mónika, Ürmösné Csányi Éva és 
Novák Éva. 

Az énekkart Barcsik Edit készítette 
fel. A dekorációt Bodor Melinda, Fekete 
Barbara és Somodi Ida készítette. A 
hangosításért köszönet illeti Kerekes 
Andrást és Hódi Mihályt. A fenyőt 
Michellerné Papp Bernadett ajándékozta 
az intézménynek.   Novák Lászlóné

Karácsonyi koncert a Jótanács
Anyja templomban

December 16-án idén is megren-
dezésre került az alpári templomban az 
adventi ünnepváró koncert.

Az est házigazdája, a Jubilate Deo 
énekkar, népi valamint többszólamú 
adventi-karácsonyi énekekkel készült erre 
az estére. A műsor szervezője, Almási-
Szabó Tibor, és tanítványa, Molnár 
Döme, orgonajátékkal köszöntötte a szép 
számú hallgatóságot.

Az koncert vendég előadói 
Tiszakécskéről érkeztek. A Móricz 
Zsigmond Alapfokú Művészeti Iskola 
Citerazenekara különleges műsorral 
készült, ugyanis a citerához megszokott 
népi hangzást egy kicsit tovább gondol-
va, klasszikus műveket, népdal-feldol-
gozásokat szólaltattak meg. Az zeneisko-
la Fülemüle énekcsoportja is megtisztelt 
bennünket. A szép énekhangú lányok 
legutóbb Debrecenben, az Országos Cívis 
Népzenei versenyen vettek részt, ahol 
egyéni és csoportos kategóriában is első 
helyezést értek el. Szigetközi Betlehemes 
dalokat hoztak erre az alkalomra. Mindkét 
csoport felkészítő tanára: Csüllög Edina. 
Az est harmadik vendége: Dékány Erika, 

fuvola tanszakos növendék volt. Játékát 
hallhattuk az orgonával, illetve a kórus-
sal is. Felkészítő tanára: Andrási-Hámori 
Ágnes. 

A műsoron megemlékeztek Kodály 
Zoltánról is, hiszen a koncert napja egy-
beesett a kiváló népzenekutató, zene-
pedagógus, zeneszerző 135. születésnap-
jával.

Testületi hírek
Végrehajtási eljárás indulhat 
az érdekeltségi hozzájárulást 
nem fizetőkkel szemben

Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
2017. december 4-i ülésén  arra a 
következtetésre jutott, hogy 2018. 
július 31-ig tájékoztatást kér a jegy-
zőtől a Tiszaalpári Víziközmű Tár-
sulatnak fizetendő érdekeltségi hoz-
zájárulást nem fizetőkkel szemben 
indított végrehajtási eljárás lefolyta-
tásáról, annak eredményéről. 

Örökbefogadás a MAGYAR-
KERT-ben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Kis-Magyarország 
botanikus kert & aktív pihenőpark 
MAGYARKERT-ben örökbefogad-
ja Tiszaalpár helységnévtáblát 5000 
forint összegben.
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December19-én hangulatos délután-
nak adott helyszínt a Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár. Toldi 
Zsuzsanna – csongrádi írónő, a Batsányi 
János Gimnázium nyugalmazott ped-
agógusa – idén már második alkalom-
mal érkezett községünkbe, hogy saját 
könyvét bemutassa. Ez alkalommal 
Karácsonyi mesék című kötetéből sze-
mezgetett. A 21 történtből álló könyvből 
3 mesét olvasott fel az írónő. Hallhattunk 
arról hogy, milyen izgalommal várják 

a karácsonyfadíszek az ágakra hely-
ezésüket, vagy milyen különös dolog 
is történt karácsony este a baromfiud-
varban. A kötet sikerét mutatja, hogy 
az írónő már nem tudott kézbe vehető 
példányt hozni magával. Az előjegyzés 
lehetőségével azonban sokan éltek a hall-
gatóságból. A műsoron közreműködtek 
Almási-Szabó Tibor művészeti iskolás 
növendékei, akik zongorajátékukkal, 
énekükkel varázsolták még ünnepibbé a 
könyvbemutató délutánt.

Mesekönyv bemutató a könyvtárban Új egyesület alakult 
településünkön

A Településünkért Egyesület 2017. no-
vember 20-án alakult meg 13 fővel, jelen-
leg bejegyzés alatt áll.
Az Egyesület elnöke Molnár Zoltán, az 
egyesület céljaként az alábbiakat határoz-
ta meg:
Tiszaalpár fejlődési és fejlesztési lehető-
ségeinek felkutatása.  A helyi vállalkozási 
tevékenység erősítése, más egyesületek-
kel való együttműködés a települési cé-
lok megvalósítása érdekében. A település 
önszerveződő közösségeinek támogatása, 
település önfenntartó képességének erő-
sítése. A tiszaalpári lakosok életkörülmé-
nyeinek javítása, kulturális és természeti 
környezet megóvása, a település közéle-
tének élénkítése, fejlesztése. Az egészsé-
ges életmód és a szabadidősport gyakor-
lásának kezdeményezése, támogatása; a 
gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok, valamint a 
fogyatékosok sportjának kezdeményezése 
és támogatása.
A megalakulást kimondó tagok egyetér-
tettek ezekben és közös elhatározásuk a 
célok megvalósítása. A tagokon kívül több 
lelkes támogató is csatlakozott hozzánk 
már az első megmozdulásunk alkalmával 
is. 
Szigeti Nóri javaslatára adománygyűj-
tést kezdtünk, ennek a helyet a Pici Abc 
(CBA) biztosította. Rengeteg ruhát és já-
tékot hoztak a nagylelkű adakozók. A ru-
hák egy részét a Római Szent Franciska 
Karitász gyűjtőpontjára átadtuk, ott meg-
találják a rászorulók.  
Karácsony előtt a CBA parkolóban Mol-
nár Zoltán családja állította a Betlehemet, 
hogy a községünk lakói együtt várhassák 
az ünnepeket. Sok pozitív visszajelzést 
kaptunk, nagyon örültek ennek a kezde-
ményezésnek a településünkön élő embe-
rek. Hagyománnyá kívánjuk ezt is tenni a 
jövőben.
December 23-án este közös forralt boro-
zásra és teázásra hívtuk a község lakóit, 
majd december 24-én az adománygyűjtés-
ből származó játékok és ruhák kiosztása 
történt meg. Az ajándékozást támogatta 
még élelmiszer és édesség csomaggal 
Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnk, 
Pici Abc (CBA) tulajdonosai és a KPG 
Faktor Kft. tulajdonosa.
A jövőben is tervezünk hasonló programo-
kat, melyről értesítjük településünk lakóit.
Szívesen látjuk azokat a tiszaalpáriakat, 
akik a közösség érdekében szeretnének 
tevékenykedni.

December 22-én, a 2017-es évben 
utoljára gyűltek össze a helyi Baba-
mama klub tagjai, hogy ismét megosszák 
egymással élményeiket, tapasztalatai-
kat. Az alkalom különlegessége az volt, 
hogy ezúttal az ünnep alkalmából karác-
sonyi ajándékkal lepték meg a klub-

tagok a védőnőket, akik folyamatosan 
segítik munkájukkal és tapasztalatai-
kkal a kismamákat. A Klub tagjai a 
könyvtár dolgozóit is meglepték egy 
fényképmontázzsal, hiszen a könyvtár 
ad lehetőséget a találkozások megter-
emtésére.

Ünnepi hangulat a Baba-mama klubban



6. ol dal                                                            2018. január

Évadzáró mulatság az Árpád Nyugdíjas Klubban

A Településünkért Egyesület karácsonyi ajándékosztása
Novemberben indult az egyesület 

adománygyűjtő kezdeményezése, mely-
nek helyszínéül a tiszaalpári Pici Abc 
(CBA) szolgált. Ide várták több héten 
keresztül az adományokat, melyek fő-
ként ruhákból, játékokból álltak. Ezek 
az adományok kerültek kiosztásra a rá-
szoruló családoknak december 24-én. E 
kezdeményezés mellé állt Lezsák Sán-
dor országgyűlési képviselő is, aki szin-
tén részt vett a 24-i eseményen, amelyre 
ő is csomagokkal érkezett. A Települé-
sünkért Egyesület ezúton mond köszö-
netet mindazoknak a személyeknek, 
akik adományokkal segítették munkáju-
kat. Mindemellett köszönet illeti a Pici 
Abc-t (CBA) és a Magyar Pékséget is 
támogatásukért.

December 16-án ismét összegyűltek 
az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
tagjai, hogy méltóképp elbúcsúztassák 
a 2017-es esztendőt. Először Szilágyi 
Ferenc konferanszié köszöntötte az egy-
begyűlteket, aki beszédében felidézte 
az esztendő legjelentősebb eseményeit, 
programjait:  farsangi mulatság, Életet 
az Éveknek Egyesület rendezvényei, nő 
és férfi nap, tekeverseny, kirándulások, 
szépkorúak köszöntése stb. Megem-
lékezett a Klub versmondóiról, humo-
ristáiról, zenészeiről és táncosairól. Ezt 
követően az ünnepi műsor részeként a 
klubtagok, illetve Bondár Enikő tanár-
nő tanítványai léptek fel. Az előadások 
után a vezetőség minden olyan klubta-
got megajándékozott, aki átlagon felül 
segített a rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában. Szilágyi Ferenc a 
Klub tagjai nevében egy virágcsokorral 
köszönte meg Kiss Jánosné klubvezető 
éves munkáját. A klubvezető ezt köve-
tően szót kért, melyben megköszönte 
a tagok, s legfőképp Szilágyi Ferenc 

munkáját, akinek Kiss Jánosné át sze-
retné adni a 2018-as esztendőtől az idén 
jubiláló, 25 éves Árpád Nyugdíjas Klub 
vezetését. A műsor és a köszöntések 

után jó hangulatú vacsorával és késő 
estig tartó mulatozással zárult az Árpád 
Nyugdíjas Klub rendezvénye.

Forgalmirend-változás Tiszaalpáron!
2018. február 5-én megváltozik a forgalmi rend Tiszaalpáron a Szent Imre téren (az iskola és a II. számú háziorvosi 
rendelő utcája), valamint a Móricz Zsigmond utca és az I. Géza király utca útkereszteződésénél.
A Szent Imre tér egyirányúvá válik, ezen túl a kötelező haladási irány a Bajcsy-Zsilinszky utca felől történik majd, 
míg az Alkotmány utca felöl tilos lesz a behajtás.
A Móricz Zsigmond utca és az I. Géza király utca útkereszteződésében az elsőbbségadás ezen túl nem a Móricz Zsig-
mond utcán, hanem az I. Géza király utcán lesz kötelező.
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Elkészült Tiszaalpár településképi arculati kézikönyve
A 2017-es augusztusi Hírmondóban 

már beszámoltunk arról, hogy júliusban 
lakossági fórumot tartottak községünk-
ben, amelyen tájékoztatták a lakosságot 
a Telelpülésképi Arculati Kézikönyv 
(TAK) rendeletének elkészítéséről. A 
TAK elkészítésével Rédeiné Bondor 
Klára főépítészt, településrendezőt 
bízták meg. A TAK még 2017 novem-
berében elkészült, azonban decem-
berben került jóváhagyásra. Maga a 
kézikönyv egy 71 oldalból álló doku-
mentum, amely teljes egészében elérhe-
tő és olvasható Tiszaalpár Nagyközség 
honlapján (http://www.tiszaalpar.hu/
dokumentumok/Telepuleskepi-Arcula-
ti-Kezikonyv-TAK.pdf).

A kézikönyv bevezetőjében olvas-
ható az alábbi mondat, „felhasználási 
segédlet”: „A kézikönyv segíteni kí-
vánja a település bemutatásával, az ér-
tékek megismertetésével és az útmutató 
résszel az olvasókat, hogy olyan házat 
tudjanak építeni, ami büszkeséggel 
töltheti el őket, és a település képéhez 
illeszkedik. (…)A kézikönyv alapjául 
szolgál a település arculatát, a telepü-
lésképet szabályozó helyi önkormány-
zati rendeletnek, melyben rendelkezni 
kell és lehet arról, hogy milyen épüle-
tek épülhessenek, milyenek ne épülhes-
senek, hova és milyen reklámhordozók 
kerülhessenek, vagy ne kerülhessenek, 
milyen anyagok és színek használha-

tók. Ebben a rendeletben fog szerepelni 
a helyi értékek védelme és ennek tá-
mogatási, finanszírozási rendszere.” A 
dokumentum bemutatja településünket, 
az örökségünket, a településrészeket 
építészeti szempontból. Az építészeti 
útmutatóban általános ajánlások olvas-
hatóak, melyek a már meglévő épüle-
tekre és az újonnan építendő épületekre 
is vonatkoznak. Például: „A telepítések 
során is a szomszédokhoz való illesz-
kedés elsődleges szempont. A legszebb 
épület is zavaró, ha a telepítés módja 
nem illik a környezethez, vagyis telje-
sen más helyre, eltérő előkerttel épül, 
mint a szomszédai.”

Lemondott Tiszaalpár egyetlen Képviselő Asszonya
Lemondott Ajtai Elemérné Nagyhajú 

Mária 2017. december 27-i nyílt ülésen 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
képviselői mandátumáról, Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság tagságáról, Ti-
szaalpár Nagyközség CNÖ elnöki- és 
képviselői mandátumáról. Lemondó 
Nyilatkozatát 2017. december 22-én 
adta át dr. Menyhárt Anett Jegyző Asz-
szonynak és dr. Vancsura István Pol-
gármester Úrnak, amely tartalmazta a 
Tiszaalpáron 2011-ben működő civil-
szervezetek Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalnál (MVH) lévő teljes 
körű meghatalmazásának megszüntete-
tését is. A Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalnál lévő teljes körű meg-

hatalmazásához 2011-ben járult hozzá 
Marika, amikor Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat közmunkaprogramának 
alkalmazásában állt és a civil szerveze-
tek pályázatírásához és benyújtásához 
volt kiemelt fontosságú. 

Ajtai Elemérnét Tiszaalpár lakossága 
2014. évben választotta meg Tiszaalpár 
Nagyközség Képviselőjének és 2006-óta 
töltötte be Tiszaalpár Nagyközség CNÖ 
elnöki- és képviselői posztját, amelyeket 
tisztességgel, becsülettel látott el - meg-
köszönve Tiszaalpár választópolgárai-
nak bizalmát és szavazatát.

Ajtai Elemérné lemondásának oka, 
hogy 2017. december 1-től a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Kiskunfé-
legyházi Járási Hivatalának állami tiszt-

viselője (kormánytisztviselő), így mint 
állami tisztviselő (kormánytisztviselő) 
nem lehet helyi önkormányzati képvise-
lő, nemzetiségi önkormányzati képvise-
lő annál az önkormányzatnál, amely az 
őt alkalmazó államigazgatási szerv ille-
tékességi területén működik.

Lemondása tartalmazta, hogy Ti-
szaalpár Nagyközség Képviselőinek jó 
egészséget és jó munkát kívánt felelős-
ségteljes döntéseikhez. 

Tiszaalpár Nagyközség CNÖ Képvi-
selő-testületének száma nem bővült.

Tiszaalpár Nagyközség 2014. évi 
települési önkormányzati választásának 
eredményeként a soron következő kép-
viselő, Kacziba Sándor teheti majd meg 
eskütételét. 

Régi-új képviselő a testületben
Ajtai Elemérné december 27-i le-

mondását követően Tiszaalpár Nagy-
község 2014. évi települési önkormány-
zati választásának eredményeként a 
soron következő képviselőjelölt Kaczi-
ba Sándor volt. Aki korábban évekig 
vállalt ilyen jellegű szerepet a közélet-
ben. Megkeresését követően január 8-án 
a Polgármesteri Hivatalban átvette meg-
bízólevelét Biczók Mihálytól, a Helyi 
Választási Bizottság elnökétől. A képvi-
selő esküjét a következő rendkívüli ülé-
sén le is teszi, így a következő bizottsági 
és testületi ülésen teljes jogúan kezdheti 
meg (újra) képviselői munkáját.

Forrás: lcafe.hu
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Új év, új lehetőségek – Beszélgetés Dr. Vancsura István polgármesterrel
Hogyan értékelné Polgármester Úr 

a 2017-es esztendőt?
A tavalyi, 2017-es év egy sikeres 

év volt a településünk életében. Az ön-
kormányzathoz tartozó intézmények: a 
könyvtár a konyhával együtt, az óvoda 
és a Gondozási Központ működése is 
rendben zajlott. Az óvodánál volt egy 
csoport problémánk, jelentős összeg-
gel kellett volna kipótolnunk a költség-
vetést, mert az állami támogatás nem 
volt elegendő a működtetéshez. Egy 
csoportot meg kellett szüntetnünk, ami 
nagy lelki fájdalmam volt, mert később 
derült ki, hogy ezt a hiányt másképp is 
meg lehetett volna oldani.

Milyen beruházások történtek tele-
pülésünkön az előző években?

 A tavalyi évben jelentős szerepet 
kapott az útépítés, sajnos településün-
kön nagyon rossz minőségűek az utak. 
Ennek a beruházásnak az egyik szaka-
sza már lezárult, most következik a má-
sodik szakasz, amelyik lényegesen több 
utcát fog érinteni. Sajnos minden utcát 
nem tudunk megcsinálni, de a legfor-
galmasabbakat, legrosszabbakat bizto-
san megcsináljuk. Emellett igyekszünk 
a településen tisztaságot tartani, ebben 
a közfoglalkoztatottaknak nagy szerepe 
van. Azt látom, hogy a közfoglalkozta-
tottak helyzete nálunk megoldott, tisz-
tességgel dolgoznak, rendezett a tele-
pülés. Arra kérném a lakosságot, hogy 
őrizzük meg a tisztaságot, mivel sajnos 
vannak, akik többek között a boltok 
környékén eldobálják a szemetet. 

Milyen teendők az elsődlegesek a 
2018-as esztendőben?

Több pályázaton is nyertünk, idén 
ezek kerülnek megvalósításra. Most 
nyertünk egy MTZ-t, ezt is utak javí-
tására fogjuk használni, a külterületi 
utakat is folyamatosan javítjuk. Sajnos 
akad olyan út is, ami komoly fejtörést 
okoz. Például Molnár Marikáék felé 
található köves út a félegyházi úton, 
azzal sok probléma van, de megpró-
bálunk azon is változtatni. Amibe mi 
nem nagyon tudunk beleszólni, vagy 
változtatni rajta, az a munkahelyterem-
tés, és/vagy a vállalkozások problémái. 
Korábban kaptam ilyen jellegű kritikát, 
miszerint a munkahelyteremtéssel nem 
foglalkozunk a településen, azonban ez 
nem kifejezetten a mi feladatunk. Ez or-

szágosan is lekerült a napirendről. Azt 
látom, hogy akinek képzettsége van, az 
talál munkát. Képezni kellene azokat 
is, akik csak 8 általánost végeztek, fő-
leg OKJ-s képzéseken.  Az idei évben a 
járdaépítés is el fog indulni, mihelyt az 
időjárás engedi, ez minden valószínű-
séggel március környékén várható. Az 
Alkotmány utca és a Szent László utca 
mindkét oldala meg lesz csinálva. To-
vábbi problémánk, hogy a Liszt Ferenc 
utcától kifelé a Toldi utcáig nincs jár-
da. A járdaépítésre szánt anyagból ha 
marad ki, akkor célszerű lenne ott is 
csinálni egy járdát. Egyébként a kerék-
párút is meg fog épülni. Újfalun pedig 
a Bokrosi út felé, a buszmegállóig meg 
kell csinálnunk a járdát.  Nagyon fon-
tos, hogy egy jó költségvetést állítsunk 
össze 2018-ra. Sajnos van olyan képvi-
selő, aki azt hangoztatja, hogy szórjuk a 
pénzt. Azonban ez koránt sem így van, 
hiszen itt minden fillérrel el kell szá-
molnunk. A hivatali dolgozók erejükön 
felül dolgoznak, sokszor hétvégén is.  
Még a vízelvezetést is meg kell olda-
nunk több helyen. Emellett vannak te-
lepülésünkön olyan utak, ahol magas a 
padka, ennek rendbe tétele is ránk vár.  
A parkosítást is folytatjuk, Újfalun a 
buszmegállók környékén keressük azo-
kat a helyeket, amellyel még virágosab-
bá, még szebbé tudjuk tenni környeze-
tünket. A sportegyesületnél örvendetes, 
hogy az utánpótlás jól működik, a kézi-
labda szakosztály megnyerte azt a pá-
lyázatot, melynek segítségével elké-
szülhet az univerzális pálya, mely segíti 
munkájukat. Ennek helye még vitatott, 
valamennyi összeg még hiányzik a 
megvalósításhoz, melyet áprilisig kell 
összegyűjteni, de úgy látom, hogy meg 
lesz ez addig. Idén az iskolánál is lesz-
nek felújítások, tatarozások.  

A szennyvízberuházásból visszajáró 
összegek kifizetéséről mit tudhatunk? 
Hol áll a folyamat jelenleg?

 A szennyvízberuházásból visszajá-
ró összeget azok már megkapták, akik 
egy összegben fizették be annak idején 
a díját. Akik részletfizetést választottak, 
azoknak az OTP folyamatosan intézi a 
visszafizetést. Januárban tervezve van 
a Víziközmű Társulat megszűntetése, 
ezáltal átjön az egész feladat az önkor-
mányzathoz, így egyszerűbbé válik a 

pénz behajtása azok részéről, akik még 
mindig nem fizették be azt. Nagyon 
nagy számról beszélhetünk, 450 egység 
van, akik nem fizették be az összeget. 
Egyenként fogjuk megnézni ezeket az 
eseteket, hogy az illető/k szociálisan rá-
szorul/nak vagy sem, mit tudunk neki/k 
segíteni, részletfizetést is adunk. Az 
55.000 Ft-ot, akár 10 hónap alatt is be 
lehet fizetni 5.000 Ft-os részletenként. 
Aki 5.000 Ft-ot nem fizet ki, az való-
színű, hogy nem is akarja, hiszen hosz-
szú idő volt eddig is az összeg befizeté-
sére. A másik gondunk a talajterhelési 
díj, 1 évig ingyenesen lehetett rákötni. 
Itt is megvizsgáljuk azokat, amelyek 
nyomós indokkal nem kerültek befize-
tésre. 

Idén lesz-e kiemelt fontosságú ren-
dezvény a település életében?

A Tiszaalpári Alkotótábor idén lesz 
25 éves, amelynek főszervezője ismét 
Biczók Mihály, Tiszaalpár nyugalma-
zott jegyzője lesz. A lakosságot besze-
retnénk vonni abba a kezdeményezésbe, 
mely abból állna, hogy a vállalkozások 
vagy egyének „befogadhatnak” olyan 
képeket melyek az Önkormányzat tulaj-
donát képezik. Ezek képek mindegyike 
a Tiszaalpári Alkotótáborban készült.  
„A befogadás” bizonyos időre szólna, 
például 5 évre. Ezt egy szerződéssel 
és ennek fejében némi adománnyal 
tudnánk megvalósítani, mint például a 
Maticnál, akik szintén vettek át tőlünk 
képeket. Idén is meg lesznek tartva a 
hagyományos községi rendezvényeink. 

Ezúton kívánok minden kedves ol-
vasónak, tiszaalpári polgárnak sikerek-
ben gazdag, boldog új esztendőt!



Településünk az elmúlt évben számos 
Európai Uniós és Belügyminisztériu-
mi pályázatban pozitív elbírálást kapott, 
melyekről egy rövid összefoglalóval sze-
retném tájékoztatni Önöket. Útfelújítás 
jogcímen összesen 361.365.000,- Ft támo-
gatásban részesültük, melynek 1. ütemű 
megvalósítása már befejeződött, tavasz-
szal a 2. ütemmel folytatódik a felújítás. 
Járdaburkolat felújítására 15.000.000,- 
Ft támogatást kaptunk, melyből a Szent 
Imre tér 2 oldala valamint az Alkotmány 
utca (az iskola- piac kezdőponttól a vasú-
tállomásig) két oldala kerül térburkolattal 
ellátva, a munkálatok tavasszal kezdőd-
nek meg.

A tavalyi év egyik legnagyobb meg-
pályázott összegű beruházása a kerék-
párút kialakításának pályázata, melynek 
pozitív elbírálásáról decemberben kap-
tunk értesítést. A megvalósítás költsége 
430.000.000,- Ft, nyomvonala pedig Po-

lyákfalutól Újfalun át a Bokrosi elága-
zásig fog kiépülni. A tavalyi év során 
támogatási szerződés került aláírásra az 
iskola felújítására, mintegy 140.133.227,- 
Ft összegben valamint az I. számú házior-
vosi rendelő energetikai korszerűsítésére 
50.000.000,- Ft értékben. A fejlesztések 
ez évben valósulnak meg. Az adminiszt-
ratív terhek csökkentése érdekében meg-
jelent KÖFOP-VEKOP pályázati lehe-
tőség kapcsán 6.972.326,- Ft támogatást 
kaptunk az ASP központhoz való csatla-
kozásra, melynek megvalósítására 2019. 
január 1-jéig kerül sor. Konzorciumi 
partnerként két EFOP-os pályázati doku-
mentáció is kidolgozásra került, melyek-
re összesen 130.926.233,- Ft támogatást 
nyertünk. Elsősorban a társadalmi kü-
lönbségek leküzdése és közszolgáltatók 
minőségi fejlesztése a cél, de a pályáza-
tok konkrét tartalmáról a későbbiek során 
részletesen beszámolunk, jelen pillanat-

ban a programok pontos kidolgozása zaj-
lik. A bölcsődei szolgáltatás színvonalá-
nak emeléseként bútorzatra, külső- belső 
fejlesztő játékok beszerzésére 5.000.000,- 
Ft kaptunk, melyet az Eperke Családi 
Napközi fog használni. A külterületi helyi 
közutak fejlesztésére és önkormányzati 
utak kezelését biztosító gépbeszerzésre 
10.000.000,- Ft támogatást kaptunk, mely 
révén egy erőgépet tudunk vásárolni a 
földutak karbantartására. 

Elmondható, hogy az elmúlt évben 
számos sikeres pályázati dokumentációt 
tudtunk készíteni és több mint 1 milliárd 
forint támogatásban részesültünk, mely 
révén településünk fejlődhet. A 2018-as 
évben is vannak/lesznek olyan pályázati 
lehetőségek, melyekre pályaművet készí-
tünk és bízunk abban, hogy minél több 
pozitív elbírálást kapunk. 

Dr. Vancsura István
polgármester
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Tisztelt Lakosság!

„Köszönöm! Köszönöm, hogy általa-
tok még 55 év után is (hisz 1962-ben ta-
nítottalak benneteket) „fontos embernek 
vélhetem magam! Ennél többet ki kér-
het a sorstól? Mi lenne ehhez fogható?” 
(Brown)

Köszönöm ezt a szívbe markoló meg-
lepetést a 80. születésnapomon, december 
15-én, az 1969-ben végzett 8.B-seknek. 
Köszönöm a hatalmas virágcsokrot. A 
Tiszatáj Vendéglő szépen terített asztalát, 
a finom étket, a hatalmas tortát, amit az 
örömtől alig tudtam felvágni.

S most Lincoln szavai jutnak eszem-
be: „Nem sikerre születtem, csak arra, 
hogy érdemes legyek egy lángra, mely 
bennem égett.” (Régen a tanítókat fák-
lyaként emlegették.) Köszönöm azoknak, 
akik el tudtak jönni. Kint a képen: Kiss 
Anti, Marsa Kati, Kása Imre, Őze Sándor, 
Szűcs Irén, Körössy Marika, Benkó Imre, 
Kolláth Saci, Tar Marika, Bakos Pista. S 
akik a képről lemaradtak, de bent vártak: 
Tar Miska, Szabó Tibi, Kecskeméti Imre.

Köszönöm Szentirmay Tamás régi ba-
rátomnak, hogy a meglepetés fokozását 
megoldotta e remek képpel. Köszönöm 
a telefonos jókívánságokat, és a „kislá-
nyom” internetére küldött megemlékezé-
seket is. 

Ha újra kezdhetném az életemet, ilyen 

csodákért is érdemes lenne az akkor még 
„nemzet napszámosának” is titulált taní-
tónak lenni. 

Szeretettel gondolok minden tanítvá-
nyomra:

a ti tanító nénitek: Ceni néni, Szeder-
kényi Zoltánné

Kedves tanítványaim!

Tisztelt Horgászok!
A 2017. évi fogási naplók leadási határideje: 2018. február 28.  Összesíteni kell vízterületenként és halfajonként, valamint 
összegezni kell a horgászattal eltöltött napok számát! A határidőn túl leadott, hibásan kitöltött vagy a le nem adott fogási napló 
esetén a 2018. évi engedély váltásakor büntetést von maga után (emelt díjas jegyet válthat).  
Ez a szabály a gyerek horgászokra is érvényes!
A 2017. évi Állami jegy és a Területi jegyek (Alpári – Holtág, Szikra) 2018. január 31-ig érvényes!
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Szeretnénk újra találkozni Veletek…
Újra találkozóra szeretnénk hívni 

benneteket kedves osztálytársaink. Tu-
domásul kell vennünk, bizony ehhez a 
jó képhez viszonyítva sok-sok év telt el 
felettünk. De így jó! Ha a képet megnézi-
tek, láthatjátok kik is tartoztunk 1-2. osz-
tályba Ceni nénihez. Keressünk hát egy-
mást, hisz utána már hol A-sok, hol B-sek 
lettünk. Ez a fénykép is csak egy csepp az 
életünkből. Próbáljuk ezt a cseppet meg-
őrizni. Ne hagyjuk szétesni, feledésbe 
merülni, boldog együtt töltött csodálatos 
gyermekkorunkat, kisdiák éveinket. Néz-
zetek a fényképre, milyen szép kislányok, 
milyen szép kisfiúk néznek ránk vissza. 
Emlékeztek a közösen eltöltött vidám 
évekre? Ceni nénivel, Zoli bácsival a sok 
tőserdei kirándulás hangulatára? Ismerjé-
tek fel magatokat! Húzzátok fel a kútból 
az emlékeket és adjátok át a találkozás hí-
rét egymásnak, hogy legyünk újra együtt, 
egy fészekalja diák. Ha felismered magad 
és szeretnél találkozni nem csak azokkal, 
akikkel nyolcadikban végeztél, akkor je-
lentkezz nálam Tar Máriánál, a találkozót 
2018 októberére szervezzük. Hiszem, 
hogy a találkozás az életünk apró öröme-

ihez fog tartozni. Bármilyen idők járnak, 
ha megtalálod a találkozón azt a barátot, 
akit régen láttál, ha hozzá fogsz fordulni, 
ő segít. 

Az emlékezéshez a már-már elfelej-
tett évek újraéléséhez TALÁLKOZÁS 
KELL.

Szívünk, lelkünk is ünneplőbe öltözik 
ilyenkor. 

Emberi, baráti kapcsolatok nélkül 
elmagányosodunk. Ugye tudod, mi nem 
„egy vérből”, de egy osztályból valók va-
gyunk!

Várom, várjuk jelentkezéseteket a 
2018-as nagy találkozásra! Úgy tervezd 
az évet, hogy erre is jusson időd!

Tar Mária
Kecskemét, Nyíri út 25.

Meghívó
az Alpári Tisza Horgász Egyesület
2017. évi beszámoló Közgyűlésére
A közgyűlés helye és időpontja: Tiszaalpári Művelődési 

Ház nagyterme 2018. március 4. vasárnap 9 óra.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2017. évi munkáról. Előadó: Barta Lajos.
2. Új alapszabály ismertetése, vagy módosítása, ameny-

nyiben változás áll be a törvényszéki beadás óta.     Előadó: dr. 
Csernus Tibor. 

3. Zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése, 2018. évi 
költségvetési tervezet. Előadó: Madla Jánosné. 

4. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság munkájáról. 
Előadó: Popper József.

5. Beszámoló a Fegyelmi Bizottság munkájáról. Előadó: 
Pap József.

6. Előterjesztés eszközvásárlásra. Előadó: Barna Vince. 
7. Az elhangzott beszámolók megvitatása és szavazásra 

bocsájtása.
8. Egyebek: hozzászólások, javaslatok.
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lesz úgy ugyan-

azon a napon és helyen 10 órakor a Közgyűlést megismételjük! 
Ez esetben a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes 
lesz a Közgyűlés!

A részvételére feltétlenül számítunk! 
Horgász üdvözlettel: az Alpári Tisza Horgász Egyesület ve-

zetősége 

Cserkó
vegyesbolt
Tiszaalpár, Kossuth u.75.

Sikerekben, egészségben gazdag boldog új 
évet kívánunk!
Továbbra is szeretettel várjuk kedves régi és 
új vásárlóinkat!

Nyitva tartás:
Hétfőtől – Péntekig: 5:00-20:00
Szombat: 5:00-16:00
Vasárnap: 6:00-16:00

Házhoz szállítást vállalunk!
Lakott területen belül: 200 Ft
Lakott területen kívül: 300 Ft
Minimális rendelési összeg: 1000 Ft

Telefonszám: 76/383-575
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80 éves születésnapja alkalmából köszöntjük – Beszélgetés
Szederkényi Zoltánné, Ceni nénivel

Kérem, hogy meséljen a gyerekkorá-
ról!  Hogyan lett tanítónő?

Alpáron születtem, 1937. december 
15-én, teljesen idevaló születési vagyok, 
a nagyszüleim, dédszüleim mindegyi-
ke itt született. Nálunk csak nők voltak 
a családban, korán meghaltak a férfiak, 
édesanyám női szabó volt. Ha az embe-
reknek nem volt munkája, akkor neki sem 
volt.  Nagyon szegény családból való va-
gyok, gyönyörű gyerekkorom volt a sze-
génység mellett. Ha az iskolával mentünk 
valamerre kirándulni mindig előterem-
tette számomra a család a rávalót. Abban 
az időben sorra vették, hogy ha iskolába 
mennék, akkor a legcélszerűbb tanítónak 
volna menni. Akkor édesanyám és nagya-
nyám úgy döntöttek, hogy próbáljam meg 
a tanítóképzőt. Így kerültem Félegyházá-
ra a tanítóképzőbe, ami akkoriban 5 éves 
volt. Tűrhető tanuló voltam, nem voltam 
kimagasló, általánosban igen jó, középis-
kolában kicsivel gyöngébb, de ott sem volt 
velem különösebben baj. Úgy érzem, hogy 
nagyon jól választották pályát nekem, há-
lás vagyok, hogy tanító lettem. Ugye így 
elvégeztem a tanítóképzőt, előbb érettségi, 
majd képesítő vizsga. Abban az időben az 
volt a tendencia, hogy lehetőleg ne közel 
kerüljön az ember a falujához, hanem mi-
nél távolabb tegyék el. Pejtsik Béla bácsi 
volt itt akkoriban az igazgató, mikor én 
középiskolás koromban bejártam az álta-
lános iskolába. Mindig szóltak, ha kellett 
segíteni. A Béla bácsi előtti igazgatónőt is 
ismertem, aki közben bekerült a megyei 
művelődési osztályra dolgozni. Béla bácsi 
szólt ennek a volt igazgatónőnek, hogy ő 
nagyon szeretné, ha engem ide tennének az 
iskolába, ne tegyenek el máshová. Lénye-
gében így kerültem ide, helyben kaptam 
gyakorló évesként iskolát. Utána ahogy 
végeztem kineveztek tanítóvá, majdnem 
40 évet tanítottam itt. 

Kérem, meséljen azokról az élmények-
ről, amelyek a tanítói pályához kötik!

Élményeim mind az iskolához kötnek. 
A gyerekekkel kirándultunk, versenyez-
tünk. Nekem mindig a természethez kap-
csolódó dolgok jutottak az iskolai táborok-
ban, stb. Ez azért érdekes, mert a férjem is 
erdész volt. Amikor elkezdtem itthon dol-
gozni, először féltem, mert azt mondták, 
hogy a „hazájában senki sem lehet prófé-
ta”, azért is jó, ha nem hazakerül. Úgy ér-
zem, hogy nekem ebből semmi bajom nem 
származott, a szülőkkel sem volt soha gon-
dom, a kollégáimmal, az igazgatókkal, de 
a szakfelügyelőkkel sem volt problémám. 
Tettem mindig a dolgom. Az iskolában 25 
évig voltam munkaközösség vezető alsó 
tagozatban.  Néhányszor kaptam megyei, 
sőt országos pedagógiai kitűntetést. Itthon 
pedig a 40 éves faluszolgálatért kaptam dí-
jat. Úgy érzem, hogy a gyerekek is szeret-
tek, a mai napig járok találkozókra. Most 
is megleptek a volt tanítványaim születés-
napom alkalmából, ezt a meglepetést, mint 
utóbb megtudtam Tar Mária szervezte. 
Minden évben egy-két találkozón részt ve-
szek. Kb. 700 diákot taníthattam, mindig 
1-2.osztályosokat, úgynevezett kisfelme-
nő rendszer volt ez. Én szerettem, ha a ki-
csim rajtam csüngtek, hogy fogni kellett a 
kezüket. Akkor még 40-es létszámú osztá-
lyok voltak. A nyugdíjazás után kellett egy 
pár év mire el tudtam szakadni az iskolá-
tól. Bejártam a gyerekek közé, oda, ahova 
a kolleganők megengedték. Beültem az 
osztályba csak azért, hogy gyerekek kö-
zött legyek. Nem szakadtam el végleg az 
iskolától, mert ha megkértek, hogy segít-
sek valamiben, akkor örömmel bementem. 
Volt, hogy diplomamunka megszerzésébe 
is besegítettem. 

Milyen községi feladatok ellátásában 
vett részt tanítói munkája mellett?

A községben, mikor még tanács volt, 
sok éven keresztül tanácstag is voltam. A 
rendszerváltással pedig képviselőként is 
dolgoztam, az oktatási bizottságban vol-
tam benne. Az előző elszármazottak ta-
lálkozójába is besegítettem, nem a műsor 
megszervezésébe, hanem azzal, hogy a 
diákjaimhoz szóltam, akik az országban 
szerte szét, és határon túl is megtalálható-
ak. Annak idején a tordaiakkal is tartottuk 
a testvérvárosi kapcsolatot. Voltam kint 
Tordán, ők többet jöttek akkoriban, mikor 
volt a délszláv háború. 1991-ben egyszer 
csak becsöngetett közülük egy 4 fős csa-
lád. 1 évig megengedtük, hogy nálunk lak-
janak, ők később Lakiteleken telepedtek 
le. Azután szintén jött egy tordai család, 
egy terhes tanítónő meg a férje, egy három 
éves kislánnyal. Ők rövid ideig voltak ná-
lunk, ők is a háború elől menekültek.

Mit gondol a pedagógusok mai helyze-
téről?

 Van egy lányom, aki szintén pedagó-
gus. Egy cigány iskolában tanít Tiszapüs-
pökiben, van 3 unokám, közülük kettő már 
dolgozik, a legkisebb jogászhallgató. Én 
tanítottam süket-néma gyereket is, igaz, 
hogy csak egy évig, és sikerült meg is ér-
tetnem magam a gyerekkel, de a szülőkkel 
sikerült megbeszélni, hogy fontos, hogy a 
gyermek a jelbeszédet is megtanulja, hi-
szen szüksége lesz rá. A mai pedagóguso-
kat úgy látom, mint, ha csak kötelességből 
csinálnák a feladataikat, kissé elfásultak, 
persze tisztelet a kivételnek. Azt gondo-
lom, hogy a gyerekekhez közelebbhez kell 
kerülni, közvetlennek kell lenni velük. Az 
őszinteség nagyon fontos, persze nem kell 
mindennel kitárulkozni, de a gyerekek sok 
mindent megéreznek. 

Köszönöm, hogy megosztotta velünk 
a gondolatait! Isten éltesse még sokáig 
egészségben, boldogságban Ceni nénit!
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Közgyűlést tartott az Elnökség
December 23-án tartott közgyűlést a 

Sportegyesület, az Egyesületi Székház-
ban.

Gálfi Mihály távollétében Dr. Pa-
tak Sándor számolt be a sakk szak-
osztály részéről:

„Ebben a tájékoztatóban szeretném 
összegezni a 2017-es év sakk szakosz-
tálynak a munkáját és eredményeit.

A 2016-2017-es bajnokságban a me-
gyei II. osztályban szerepelt csapatunk. 
A 8 fős csapatunk fél ponttal lemaradt a 
dobogóról és negyedik helyezést ért el.

Végeredmény:
1. Tóth László SE III. Kecskemét
2. TÁKISZ SE II. Kecskemét
3. Kalocsa SE
4. Tiszaalpár SE
5. Csemő
A 2017-2018-as bajnokságban, 

sajnos ezt az osztályt már nem tudtuk 
vállalni, ugyanis csak három csapat 
maradt. Mi pedig többet akartunk sak-
kozni, több partit játszani. A csapat 
tagjai pedig arra az elhatározásra jutot-
tak, hogy a megyei III. osztályban in-
duljunk. Ebben az osztályban 10 csapat 
szerepel jelenleg és több a játék lehető-
ség. Négy forduló után a hetedik helyen 
állunk, ami az elvárásoktól elmaradt, 
cél: 4-6 hely. A bajnokság második fe-
lében remélem sikerül teljesíteni.

Diákolimpián Almási Attila képvi-
selte Tiszaalpár SE és Kiskunfélegy-
házi Közgazdasági Szakgimnáziumot a 
megyei döntőn. A megyei döntő meg-
nyerésével jogot szerzett az országos 
döntőn való indulásra. A Miskolcon 
megrendezett országos döntő VI. kor-
csoport amatőr kategóriában a 7. helyen 
végzett.

Több egyéni versenyen indultunk 
(Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Laki-
telek), ahol a középmezőnyben végez-
tünk.”

Bodor Ádám a kézilabda szakosz-
tály részéről:

„Augusztustól új edzőjük van Kele-
ti Dániel személyében. Első győzelmét 
megszerezte a csapat. Az utánpótlás 
edzéseket abba kellett hagyni anyagi 
okok miatt. Női csapatot szeretnénk in-
dítani a következő szezonban.”

Tarjányi András a labdarúgó 
szakosztály részéről:

„A 2017/18-as évet kíváncsian vár-
tuk, hogy a létszámban történő fejlődés 
mennyire torpan meg vagy még min-
dig, akkora az érdeklődés, mint 3 éve!

Azt tapasztaltuk, hogy az érdeklő-
dés nem lankadt! Rengetegen szerettek 
volna jönni, de most már elértük azt a 
szintet, hogy nem tudunk mindenkit 
felvenni.

Nem túl jó érzés nemet mondani, de 
a 2017/2018-as szezonban meg kellett 
húzni a vonalat. Sajnos így is átléptük 
a határt, de nagyon nehéz egy könnyes 
szemű gyereknek elmagyarázni, hogy 
nem tudunk már foglalkozni vele, mert 
rengetegen vagyunk. (Lányok és fiúk is 
vannak minden korcsoportban U13-ig)

Ezek alapján az alábbi létszámokról 
tudunk beszámolni:

- U7 - Czimer Krisztián vezetésével 
(Heti  1 edzés az oviban,  1 órában, min-
den szerdán 15:00-16:00 óráig), 15 fő

- U9 - Czimer Krisztián, Fehér Emil 
(Heti 2 edzés, 2x1,5 óra), 20 fő

- U11 - Palócz Dániel és Palócz Gá-
bor (Heti 2 edzés, 2x1,5 óra), 18 fő

- U13-Tarjányi András (Heti 3 
edzés, 3x1óra), 27 fő

Összesen: 80 fő
Ezen a létszámon felül mindig van 

10-15 fő ingázó. 
Ezek a korosztályok Kecskeméten 

versenyeznek a Bozsik program kere-
tein belül. U7-U9-es csapataink fesz-
tiválokon vesznek részt ahol a játék a 
legfontosabb. Mindkét korosztályban 
van 2-3 gyermek akik igen ügyesek. 
U11-U13-as korcsoportokban már éles 
mérkőzéseket játszanak. A résztve-
vő csapatok: KLC 2 csapat, Hírös-Ép, 
Kerekegyháza, Tiszaalpár. U11-es csa-
patunk a kecskeméti csapatokkal nem 
nagyon tudja még felvenni a versenyt! 
Néha sikerül, de nem ez a jellemző. 
Rengeteg az elmaradásunk. Sajnos heti 
2 edzés a heti 4-5 edzéssel szemben 
már jelentős különbség. Ebben a kor-
osztályban szintén megvan a 2-3 tehet-
séges gyerek, de ez kevés, mert a többi 
nem tudja megközelíteni ezt a szintet. 
Azonban lelkesedés és elszántság tekin-
tetében minden korosztályunk nagyon 
jól áll. U13-as csapatunk létszámban a 

legnépesebb és azt kell mondani, hogy 
itt van a legtöbb tehetségünk. Ritka jó 
korosztály a 2005-2006-os U13-as csa-
pat. A 2005 születésű gyerekek közül 
4-6 gyermekünket már folyamatosan 
figyelnek! Közülük sokan valószínűleg 
hamarosan megyei szintű válogatókon 
vehetnek részt! A KLC csábítja őket, 
mint ahogy a 2003-2004-es korosztá-
lyú gyerekeinket is. Itt is 4-6 fő igen jó 
képességű gyermek pallérozódik. Az 
U13-as csapatunk a 2017/2018-as őszi 
szezonban a kinti tornákon nem talált 
legyőzőre. 20 mérkőzésen 20győzelem, 
62 rúgott és 9 kapott gól! A 2017/2018-
as szezon legszebb és egyben legfájóbb 
élménye az volt, hogy Vámos Viktória 
nem játszhatott tovább a kezünk alatt. 
Nem tudtunk versenyzési lehetőséget 
biztosítani számára. Nagy feladat volt, 
hogy a család anyagi helyzetét is szem 
előtt tartva Vikinek egy olyan csapatot 
találjunk, ahol rendkívüli tehetsége ne 
vesszen kárba. Így született meg a leg-
jobb megoldás, hogy a kiskunfélegy-
házi női futsal csapathoz igazolt.(Astra 
4-IG-Kiskunfélegyháza) Ez a csapat 
U15-ös korosztályban az országos fut-
sal bajnokság első osztályában indul. 
Viki itt lett kezdő kapus. Minden mér-
kőzést végigjátszott és jelen állapotban, 
ha az utolsó mérkőzésüket is hozzák 
az idei évben, akkor őszi bajnok a csa-
patával! Nagy siker ez nekünk, főleg 
úgy, hogy az edzéseket még mindig mi 
tartjuk számára. Sajnos a november-
től-márciusig tartó téli teremidőszak 
rengeteg problémát okoz. Amióta van 
a kézilabda, azóta a használható órák 
száma csökkent. A korosztályok száma 
növekszik. Nincs használható időpont. 
Sajnos ez a későbbiekben (akár a követ-
kező szezonban) felveti a kérdést, hogy 
van-e értelme, mert ha csak heti 1 óra 
edzés marad, akkor értelmetlen a téli 
felkészülés. Ezáltal értelmetlen bármi-
lyen munka.

A jelenlegi utánpótlás ilyen szintű 
fenntartása minimum 1,5 millió forint 
ráfordítást igénye!”

Kamasz Imre:
„Gratulál a Bozsik program ered-

ményeinek. A tehetségeket nem szabad 
visszatartani, de a nevelési költséget
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fizessék meg az utánpótlás-központok. 
Ifjúsági csapatban sokkal több van, jó 
társaság, reális lenne a 6. hely. Rossz 
politika minden áron ott tartani az edző-
nek az ifistát, amikor már a felnőtt csa-
patnál kellene edzenie, játszania. Csak 
a fiatal játékosokkal tudunk fennmarad-
ni és fejlődni. A fejlődést semmilyen 
egyéb indokkal nem lehet gátolni.

A felnőtt csapat esetében kétségei 
vannak a hozzáállással kapcsolatban. 
Előrébb kell tartani a helyezésben. 
Összességében elégedett az egyesület 
munkájával.”

A tél folyamán több teremtorna is 

megrendezésre került és kerül, a Tisza-
alpári Árpád Fejedelem Általános Isko-
la sportcsarnokában.

December 9-én az V. Huligánok 
Kupa került megrendezésre, december 
30-án az Ördögök csapata szervezett 
tornát, míg január 6-án a Mono-Poll 
csapata szervezte meg a XVII. Barátság 
Kupát.

Január 20-án kerül megrendezésre a 
MATIC Kupa.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Kézilabda Szakosztályunk január 
13-án tornát rendez, a Tiszaalpári Ár-

pád Fejedelem Általános Iskola sport-
csarnokában.

Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, il-
letve a Facebook-on, a Tiszaalpári SE 
(ASE) néven!

További információt csapataink 
mérkőzéseiről, a tabella állásáról az 
alábbi honlapokon érnek el:

Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu

HAJRÁ ASE!!!

Fábián Róbert
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Z-G FAKER KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA

* akác * tölgy * bükk, 
gyertyán

Méterbe, kuglizva, hasítva.
Érdeklődni: 06/20/912-1009

Lottózó nyílt
Tiszaalpár,

Ady Endre u. 4. sz. alatt

a nemzeti dohányboltban
A hagyományos lottójátékokon 
és sorsjegyeken kívül lehetőség 
van mobiltelefon és szerencse-
kártya feltöltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves 
kiszolgálással várjuk vásárlóin-
kat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.



KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. 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 környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉRDEKLŐDNI: 06/30/266-8536
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In gye nes hir de té si szel vény

Hir de tés szö ve ge: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

AP RÓK KÖZÉRDEKŰTELEFONSZÁMOK
Pol gár mes te ri hi va tal: 424-133, 424-098
Ár pád Mű ve lő dé si Ház: 424-106
Or vo si ügye let: 06-76/441-435
Tűz ol tó ság Kis kun fél egy há za: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Mizere Krisztián rendőr zászlós 06-20/226-86-88
Heinrich Gábor rendőr zászlós 06-20/5396690
Sándor István rendőr törzsőrmester 06-20/5396658
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lő: 06-20/342-0268
Könyv tár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

TISZAALPÁRIHÍRMONDÓ
Ti sza al pár Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének lap ja

Meg je le nik min den hó nap má so dik hét vé gé jén.
Fe le lős ki adó: Maróti Pál

Fe le lős szer kesz tő: Víglási Krisztina
E-mail cí m:  viglasi.krisztina@gmail.com

Cik kek, hir de té sek le adá si ha tár ide je min den hó nap 7-e.
Tiszaalpári Hír mon dó meg ta lál ha tó a 

www.tiszaalpar.hu hon la pon.
Ké szült Kécske Nyomda Kft. Ti sza kécs ke F. v.: Tóth Gé za

B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetésekleadhatókakönyvtárbanhétfőtőlpéntekignyitvatartásiidőben.A
hirdetésekszövegéthirdetőinktőlkészenkapjuk.Azabbanfoglaltakértakiadósem
milyenanyagi, jogi felelősségetnemvállal.Kéziratokatnemőrzünkmegésnem
küldünkvissza.Csakhirdetésiszelvényenleadotthirdetéseketfogadunkel.

* Angol nyelvből tanítás, korre-
petálás nyelvtanártól. Tel: 30/569-
7565 

* 220 V-os Textima Altin ipa-
ri gyorsvarrógép eladó. Érd.: 
06/30/4913-036

* Eladó Bethlen Gábor u. 17. 
sz. alatti összkomfortos ház. Irány-
ár:3.200.000.- Ft. Érd.: 06/20/473-
3319, 06/20/592-4406

* 2 db emeletes ágy eladó! 
90x200-as jó minőségű matraccal. 
Ár: 40.000,- Ft/db. Tel.: 70/316-
3229.

* Akciós áron ereszcsatornázás, 
bádogozás 5 év garanciával! Érd: 
20/923-1719.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, 
Bethlen G. u. 47. szám alatt. Tel.: 
20/250-86-58.

* Vesszőből készült ovális asz-
tal + 2 fotel. Ár: 25.000,- Ft. Tel.: 
70/316-3229.

* Eladó Tiszaalpár külterületén 
lévő tanya-szántóművelési romos 
tanya. Hrsz.: 0223/3; 3597 m2; 4,2 
AK. Érd.: 30/229-33-85.

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy 
Antal 48. szám alatti 2 szobás ösz-
szkomfortos bútorozott családi ház. 
Tel.: 30/253-84-69.

* Újszerű állapotban levő né-
met sparhert víz fa és szén tárolós. 
Irányár 36.000,- Ft. Tel.: 31/31-
127-73.

* 3 kerekű kisbicikli és nagy ke-
rékpár 24-es és 28-as, gyerekágy 
4-6 éveseknek való eladók. Tel.: 
31/31-127-73.

* Szekrény eladó. Háromajtós, 
184x174x58 méretű, jó állapotban. 
Érd.: 76/656-970.

* Új állapotban lévő, kétszemé-
lyes, kihúzható (alvásra is használ-
ható) kanapé fél éves garanciával 
eladó! Ár: megegyezés szerint. 
Tel.: 30/477-6020.

* Szőlőprés, szőlődaráló, kuko-
ricadaráló van eladó. Tel.: 76/424-
290.

* Családi ház eladó! 120 m², ösz-
szkomfortos a Dobó István utca 21 
szám alatt. Irányár: 6.000.000,- Ft. 
Tel.: 70/310-21-49.

* Lovas kocsi, gumis magke-
verő, borona, vasfogas, 100 l sző-
lőprés eladó. Pintér Mihály Tel.: 
30/335-74-73.

* Tiszaalpáron eladó családi 
ház Damjanich utca 2 szám alatt. 
Az épületben 5 helyiség található 
emellett külső konyha, garázs és 
disznóól is van az épülethez. Az 
irányár megegyezés szerint. Érdek-
lődni:70/361-53-77

* Régi építésű összkomfortos 
családi ház, nagy telken az Ady 
Endre utca 49. szám alatt eladó. 
Irányár: 5 000 000,-Ft 06-30/710-
19-98

Akiket nagyon vár-
tunk: Kulcsár-Horváth Béla 
(anyja neve: Dongó Ilona), 
Tamasovits Zsolt (Hegyi Ju-
dit), Kanalas Olivér (Fodor 
Viktória)

Akiktől búcsúztunk: 

Tar István (1949), Fricska 
Mária (1940), Szokol Ottó 
(1972) id. Bibok Károlyné 
Novák Jolán (1926), Bá-
lint Imréné Kádár Julian-
na (1936), Kacziba Károly 
(1956)

Anyakönyvi hírek
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Adománygyűjtés:
segítsen a tűzkárosultaknak!

Tiszaalpáron, a Vásárhelyi Pál utcában tűz ütött ki 2017 
szilveszter éjjelén. A tűzesetet egy petárda okozta, ame-
lyet az utcáról dobtak be az egyik lakó szobába. Az in-
gatlan egyik helyiségében keletkezett tűz, ami az egész 
épületre kiterjedt és elpusztította az egész házat.
A teljes ház kiégett, így a család összes használati tárgya 
megsemmisült. 
A család számos tárgyi adományt kapott. Mind jó helyre 
került. Köszönik az eddigi segítséget.
Amennyiben módjukban áll anyagilag támogatni a csa-
ládot a következő számlaszámon megtehetik. Az anyagi 
segítség a házfelújításban lenne nagy segítség számukra. 
A legkisebb adományok is számítanak, melyet előre is kö-
szönünk a család nevében.
A család folyószámla száma:
OTP:1177332201864306 
Kérem, aki tud, segítsen a szerencsétlenül járt családnak 
a következő telefonszámon: Tel: 70/442-31-50 
Amennyiben a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati 
Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz eljuttatják 
adományaikat, továbbítani tudjuk a családnak (6066 Ti-
szaalpár Dózsa György u.2.).
Karsai Gabriella / családsegítő munkatárs/


