
Február 3-án az Alpári Tisza 
Horgász Egyesület rendezvénye a 
Horgászbál nyitotta meg a 2018-as 
év itthoni báli szezonját. 

Az esemény óriási érdeklődés 
mellett került megrendezésre. Az idei 
rendezvénynek a hagyományokhoz 
híven ismét a 150 fő befogadására 
alkalmas Művelődési Ház adott 
otthont. Az ideivel együtt ez már a 
nyolcadik bálunk volt.

A vacsorán marha pörkölt került 
felszolgálásra, melynek elkészítést 
Fekete Ferenc és Patai Ferenc vál-
lalta magára. Külön köszönet érte a 
szakácsainknak. Az ízletesre sikerült 
pörkölt elfogyasztása után a zenéé és 
a táncé volt a főszerep, a talpalávalót 
Varga Zsolt szolgáltatta. Később 
a megfáradt lábak pihentetésére 
és az elvesztett kalóriák pótlására 
a Horgászbál tortája került felszol-
gálásra. Itt szeretnénk megköszönni 
ezért Almási Tímea munkáját.

A sütemény elfogyasztá-
sa után került sor a tombola tár-

gyak kisorsolására. A támogatóink 
részéről külön köszönjük minden-
kinek, hogy értékes nyeremények-
kel gazdagodhattak a nyertes tom-
bola tulajdonosok. Az elmúlt évek 
báljaihoz hasonlóan ismét a négy 
legértékesebb nyeremény, a tombo-

la első négy számának kihúzásával 
vette kezdetét, a kihúzott számok zárt 
borítékokba kerültek. Ezzel minden-
ki egyforma eséllyel vett részt a főbb 
nyereményekért. A főnyeremények 
között volt a BÁCSHOSZ által 
felajánlott kettő darab éves területi 
horgászjegy az Alpári Holt Tiszára, 
Hartyányiné Barta Judit felajánlása, 
egy agykontroll tanfolyam, valamint 
Farkas Csaba felajánlása egy váloga-
tott gyümölcskosár.

A tombolahúzás után ismét 
megtelt a táncparkett, hajnalig szólt a 
muzsika egészen a bál végéig.

Szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki az esemény leb-
onyolításában részt vett, köz-
reműködésével és támogatásával 
segítette a 2017-es évben rendez-
vényeinket, valamint hozzájárult 
a Horgászbál színvonalas megren-
dezéséhez.  

Folytatás a 2. oldalon.

A horgászok nyitották az idei báli szezont
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Folytatás az első oldalról.
Támogatóink: Tiszaalpár Nagyközség 

Önkormányzata, BÁCSHOSZ, Juhász 
János, Dr. Vancsura István, Brekeke 
Horgászbolt, Tiszaalpári Tüzép, Farkas 
Csaba, Nagy Zoltán, Tiszaalpári Vadász 
Társaság, Magyar Imre, Dr. Csernus Tibor, 
Hartyányiné Barta Judit, Barta Lajos és 
családja, Madla család, Karsai Sándor, 
Patai Ferenc, Fekete Ferenc, Popper család, 
Aracs Eszter, Lénárt András, Barna Vince, 
Balázsi Csaba, Almási Tímea, Török 
Tibor, Nemes József, Dragon József, Tóth 
István, Alpári Tisza Horgász Egyesület 
vezetősége és családtagjai.

Alpári Tisza HE vezetősége

A horgászok
nyitották az

idei báli szezont

2018. január 25-én 104. 
születésnapja alkalmából köszöntötte 
otthonában Szekeres Mátyásné 
Mancika nénit dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere és dr. 
Menyhárt Anett, jegyző asszony. 

A polgármester egy virágcsokrot 
adott át az ünnepeltnek, a jegyző 
asszony pedig egy emléklapot, 
melyen az alábbi felirat áll: „Ez az 
emléklap hivatott kifejezni szépko-
rú polgáraink iránti tiszteletünket 
és hálánkat. Ebből az alkalomból 
kívánunk Önnek jó egészséget és 

további boldog éveket.” Szekeres 
Mátyásné, leánykori nevén Bozó 
Margit tősgyökeres alpári, 5 élő gyer-
meknek adott életet, közülük van, aki 
már sajnos nem él. Mancika néninek 
3 unokája és 7 dédunokája született. 
Korábban a helyi TSZ-ben dolgozott, 
de emellett saját gyümölcsösükben, 
szőlőjükben is aktívan tevékenyke-
dett. Férje éjjeli őrként dolgozott, akit 
már 1984-ben elvesztett. Mancika 
néni 104. életévével hivatalosan is 
Tiszaalpár legidősebb lakosa.

104 éves Tiszaalpár legidősebb polgára

Könyvtári hírekÓvodai beiratkozás
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, 

hogy a 2018/2019-es nevelé-
si évre Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat fenntartásában lévő 
Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodába az óvodai beiratkozás 
időpontja:  2018. április 23-án (hétfő) 
8.00-16.00 óráig és 2018. április 
24-én (kedd) 8.00-16.00 óráig.

A beiratkozás helye: Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaalpár, 
Ady Endre u. 40. (intézményvezetői 
iroda)  

A beiratkozásról szóló fenntartói 
közlemény megtekinthető a település 
honlapján (www.tiszaalpar.hu).

Dr. Menyhárt Anett
jegyző

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett kolléganőnk,

Csapó László Attiláné (Gyöngyike) 
könyvtáros január 19-én,
54 éves korában elhunyt.

Búcsúztatásáról később intézkednek.
Nyugodjék békében.

A Márai VII. programban 200.000 Ft ér-
tékű dokumentumtámogatást kapott 
könyvtárunk. A 86 db könyv és az 5 db 
hangoskönyv már kölcsönözhető.
Ajánlatunk: Hamar Pál (szerk): A moz-
gás mint személyiségfejlesztő tényező; 
Kormos István: A muzsikás kismalac; Az 
év legjobb science fiction és fantasyno-
vellái; Boldizsár Ildikó (vál.): Esti tündér-

mesék; Tóth Krisztina: Felhőmesék; Ug-
ron Zsolna: Hollóasszony; Tom Schamp: 
Mindenre képes szótár; Rosemary Sul-
livan: Sztálin lánya; Fodor Ákos: Zajszü-
net; Felix Salten: Renni; Lukács Jánosné: 
Mesés mozgás; Lackfi János: Szóvihar; 
Szabó Magda: Kakasszó (hangoskönyv); 
Boldizsár Ildikó: Születésmesék (hangos-
könyv)
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Testületi hírek
Letette képviselői esküjét Kacziba 

Sándor
A január 18-i rendkívüli ülésen 

Kacziba Sándor letette esküjét így meg-
kezdhette munkáját önkormányzati 
képviselőként, emellett a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tagjának is megvá-
lasztották

Betontörmelék zúzó gépet vásárolt 
az önkormányzat 

A Képviselő-testület azért döntött e 
vásárlás mellett, mivel a település háztar-
tásaiban és a beruházásokból jelentősen 
keletkeztek betontörmelékek. E gép alkal-
mas a felgyülemlett törmelék zúzására, 
amelyet a település utainak javítására 
lehet fordítani.

Pályázat a sportcsarnok felújítására
Tiszaalpár  Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő- testülete a 
Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt 
Országos Tornaterem Felújítási Program 
keretében kiírt pályázati lehetőség II. cél-

területére benyújtandó pályázatot támo-
gatja.  A pályázat nyertessége esetén szük-
séges „gazdagodás megtérítési előleg” 
megfizetését maximum 15 millió Ft ere-
jéig engedélyezi.

Megvan a következő nevelési évi 
óvodai beiratkozás időpontja

A 2018/2019-es nevelési évben 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
fenntartásában lévő Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvodába az óvodai beiratko-
zás időpontja: 2018. április 23-án (hétfő)  
8.00-16.00 óráig és 2018. április 24-én 
(kedd) 8.00-16.00 óráig.

Továbbképzi dolgozóit az 
Önkormányzat

Tiszaalpár  Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatánál 3 fő munkaválla-
ló építő- és anyagmozgató gép kezelő-
je (Földmunka-, rakodó- és szállítógép) 
OKJ 3258202 számú képzését. 

Közmeghallgatás júniusban
Tiszaalpár  Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. 
§-a alapján  2018. június 04. (hétfő) 17.30 
órai kezdettel közmeghallgatást tart. 

Közmeghallgatás helye: Művelődési 
Ház nagyterem 6066 Tiszaalpár, Dózsa 
Gy. u. 2.

Napirendi pontjai:
1. Tájékoztató az önkormányzat 

2017. évben végzett munkájáról,
Előadó: dr. Vancsura István polgár-

mester
2. Tájékoztató az önkormányzat 

2018. évi terveiről, beruházásairól, pénz-
ügyi lehetőségeiről

Előadó: dr. Vancsura István polgár-
mester

3. Egyéb kérdések, javaslatok, hoz-
zászólások

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. év I. félévi munkaterve
A Képviselő-testület rendszeresen meg-

tárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, vala-
mint a Képviselő-testület két ülése között 
hozott polgármesteri döntésekről, intézkedé-
sekről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület a munkatervében 
meghatározott napirendeken kívül egyrészt 
megtárgyalja az időközben alkotott, módo-
sított törvények, illetve más jogszabályok 
által tárgyalni szükséges témákat, másrészt 
azokat a javaslatokat, önálló indítványokat 
és interpellációkat, amelyeket az ülést meg-
előzően, az SZMSZ-ben rögzített határidőig, 
írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, 
valamint az Önkormányzat aktuális témáit, 
és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
döntést igénylő kérelmeket, ügyeket.

Január
Tájékoztató a Képviselő-testület és 

bizottságainak 2017. év II. félévének mun-
kájáról

Február
1. „Árpád Fejedelem Általános 

Iskola épületének energetikai korszerűsíté-
se” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

2. „Tiszaalpári I. számú felnőtt házi-
orvosi szolgálat fejlesztése” tárgyú közbe-
szerzési eljárás lezárása

3. Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

módosítása – szükség esetén
4. Közmeghallgatás kitűzése, előké-

szítése
5. Szervezetek intézmények beszá-

molója az önkormányzat 2017. évi támoga-
tásának felhasználásáról. 2018. évi támoga-
tási kérelmek

6. Óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározása

7. Tiszaalpár Nagyközség 2018. évi  
rendezvény- és programterve, valamint költ-
ségvetési keretének engedélyezése 

8. Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

9. Javaslat a település közterületei-
nek szépítéséről

Március
1. 2018. évi közbeszerzési terv
2. Beszámoló a Gondozási Központ 

2017. évben folytatott szakmai munkájáról
3. Beszámoló a Tiszaalpári 

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában 
2017. évben folytatott szakmai munkáról

4. Beszámoló a Tiszaalpári Pejtsik 
Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2017. 
évben folytatott szakmai munkáról

5. Tájékoztató a külterületi és bel-
területi utak állapotáról és az időarányosan 
elvégzett feladatokról

Április
1. Az önkormányzati költségvetés 

módosítása – ha szükséges
2. Beszámoló az önkormányzat gyer-

mekjóléti, gyermekvédelmi és családsegítési 
feladatainak ellátásáról

Május
1. Beszámoló Tiszaalpár 

Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi gaz-
dálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról, 
pénzmaradvány felhasználásáról döntés

2. Beszámoló a 2017. évi belső elle-
nőrzésről

3. Rendőrségi beszámoló Tiszaalpár 
Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
és az azzal kapcsolatos feladatokról

4. Beszámoló a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvodában az óvodai étkeztetés 
tapasztalatairól, valamint a 2018/2019. 
nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári 
szünet idejéről, és a nyári szünetben elvég-
zendő karbantartási, felújítási feladatokról

5. Beszámoló a Halászati Társulás 
2017. évi működtetéséről

Június
2018. évi II. félévi munkaterv elfogadása
Zárt ülésen:  J a v a s l a t  a 

„TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím, a 
TISZAALPÁR 

NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT díj 
és a TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGÉÉRT, 
„Bársony Mihály Díj” adományozására
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Farsangi mulatság a nyugdíjasoknál

„Éppen, csak kihevertük a karác-
sonyi és szilveszteri lakomázás, ünne-
plés fáradalmait, máris itt a vízkereszt, 
kezdődik a báli szezon.” E sorokkal 
köszöntötte Szilágyi Ferenc konfer-
anszié az Árpád Nyugdíjas Klub tagjait 
és meghívott vendégeit január 27-én a 
Művelődési Házban. Az ünnepi össze-
jövetel célja a tél elűzése, vagyis a far-
sang volt. A farsang a tél búcsúztatása, a 
tavasz várása, a bolondozás időszaka. Ez 
most sem volt másképp a nyugdíjasok 
farsangján. A színpadon először Kiss 
Jánosné, Balogh Károlyné, Mogyorósi 
Andrásné, Kása Andrásné, Petényi 
Józsefné és Kovács Sándorné járta a 
táncot vidáman egy-egy sétapálcával a 
kezében. Őket követően több színpadi 
produkciót is megtekinthettünk. Csorba 
János és Csorba Jánosné humoros jele-
nete alapozta meg az est hangulatát. 
Később jött a jelmezes felvonulás, ahol 

Tóth Rozália Dodika török szultánként, 
Demeter Istvánné madárijesztőként, 
Kása Andrásné a nagy ho-ho-horgász-
ként, Bodor Ádám és Tógyer Barni 
pedig Darth Vaderként mutatkozott be 
a közönségnek. Az est folyamán láthat-
tuk még a Macska duettet és a Piroska 
és a farkas című mesét is. A meghívott 
vendégek - a kiskunfélegyházi Petőfi 
Sándor Bajtársi Egyesület tagjai - sem 
voltak restek, hiszen ők is egy színdarab-
bal kedveskedtek a helyi közönségnek. 
Őket követte a Kovács házaspár, akik 
Szilágyi Ferenc társaságában adták elő 
Eötvös Gábor zenebohózatának egy átírt 
változatát. A műsor cigánytánccal zárult, 
melybe a közönség is bekapcsolódott. 
Az est további részében finom vac-
sorával, vidám muzsikával, tánccal és 
tombolával üdvözölték a farsangot, a 
hideget legyőző örömünnepet a Klub 
tagjai.

Szeretetben született
és szeretetet közvetít

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó átfogó 
ünnepkörre, vagyis a farsangra is utal, Labáth 
Ferencné „Mi van ma? – Jeles napok ünnepek-
ről, hagyományokról” című új könyve.  
A könyv egy unikum. Abban az értelemben is, 
hogy jól esik „belekóstolni”, mert sok-sok ér-
dekességet és izgalmas olvasnivalót tartalmaz, 
és abban az értelemben is, hogy nem szokvá-
nyos” – olvashatjuk dr. Bakonyi Anna c. főis-
kolai docens, pedagógiai szakértő ajánlásából.
Fogadtatását mi sem jelzi jobban, minthogy a 
megjelenését követő három napon belül 100 
példány máris gazdára talált.
Azt gondolnánk, hogy a könyvet az ember 
általában a kezében tartja. Ezt a könyvet a 
kezében forgatja. Mit kaphat, aki a kezében 
forgatja? 
• 160 oldalon új vallás- és kultúrtörténeti, iro-

dalmi, zenei köntösben megjelenő nemzeti 
és nemzetközi ünnepekhez, hagyományok-
hoz kapcsolódó játékokba szőtt szokásokat, 
módszereket, eszközöket.

• A legteljesebb, igényes, rendszerbe foglalt 
összeállítást, ami olyan elemeket is tartal-
maz, amit csak a szerző tollából olvasha-
tunk. 

• Ebben a felgyorsult, rohanó világban egy 
olyan lehetőséget, amivel most kell megtá-
mogatnunk gyermekeink nevelését.  

• Áttekinthető, a mindennapok során haszno-
sítható, a gyermekek életkorához igazodó, 
érthető, értékes szemléletet közvetít.

• Stílusa irodalmi élményül szolgál.
• Bölcsődében, családi napköziben, óvodá-

ban, alsó tagozat 1-2. osztályában remek 
alkalmakat nyújt az ünnepkörök változatos 
feldolgozásához, megéléséhez.    

• Idősek otthonában a régi korok emlékét fel-
idéző és bearanyozó hagyományokat színes 
csokorba rendezi.

• Családok, leendő-, gyakorló szülők, nagy-
szülők számára az együttünneplés csillogá-
sát, fényét, varázsát, örömét, a szívek közel-
ségét, melegségét viszi be az otthonokba.

• Bárki számára, aki meg-megpihen, 
meg-megáll egy-egy megemlékezésre mél-
tó mérföldkőnél, biztonságos útitárs.

• Mindezt Vincze Izabellának köszönhetően 
szemet-lelket gyönyörködtető, légies, ízlé-
ses kivitelben. 

• Végül, de nem utolsó sorban, nagyközsé-
günk szülöttjének, Bodri Máriának – eddigi 
105 publikálása, 4 lektorálása mellett - a ne-
gyedik könyvét. 

Bővebb szíves tájékoztatás 2018. február 12-
én, a Lakiteleki Népfőisko-
lán, a Szülők Akadémiája 
előadássorozaton tartandó 
könyvbemutatón, illetve 
a könyv megrendelésének 
részletei a labathne@hu-
mantrening.eu elérhetősé-
gen.



        2018. február                                                              5. ol dal

E fenti kérdéssel fordult Eszter a 
tiszaalpári lakosság azon részéhez, aki 
fent van a közösségi hálón. A vissza-
jelzések, a válaszok egyöntetűen azt 
mutatják, hogy van igénye a csalá-
doknak a kultúra, a szórakozás e szeg-
mensére. Azonban ez a kezdeményezés 
nem mindenkihez jutott még el, hiszen 
aki nincs fent a közösségi média eme 
platformján nem értesülhetett erről. Így 
személyesen is megkerestem Esztert és 
megkértem, hogy meséljen ötletéről az 
újság hasábjain keresztül is

- Kedves Eszter! Kérlek, meséld el, 
hogyan kerültél a pályára? 

Pécsett születtem, ott is nőttem 
fel. Diákkoromban először általá-
nos iskolásként, majd középiskolás-
ként kerültem közelebbi kapcsolatba 
a színpaddal. Később Győrbe invitál-
tak, ahol megismerkedtem a bábművé-
szettel, ami szerelem volt első látásra. 
Onnan már nem sikerült visszacsá-
bítani a hagyományosnak nevezhető 
színművészethez. 1994-2004-ig a győri 
Vaskakas Bábszínház tagja voltam, 
ezután kerültem Kecskemétre a Ciróka 
Bábszínházba. Jelenleg, szabadúszó-
ként dolgozom. A függetlenség sza-
badságérzetet ad, ami mellett végre 
van lehetőségem és időm olyan dol-
gok megvalósítására, amelyekre évekig 
várnom kellett.  Több, mint 10 éve 
élünk Tiszaalpáron a párommal, Lénárt 
Andrással, aki a Mikropódium Családi 
Bábszínház alapítója. Emellett ő a 
Színház-és Filmművészeti Egyetemen 
is tanít.

- Hogyan képzeled el a tiszaalpá-
ri Bábszínház megvalósítását? Milyen 
programokkal várjátok majd az érdek-
lődőket?

Jelenleg keressük a helyszínt, hogy 
hol tudnánk megvalósítani az elképzelé-
seinket. Mindenképpen olyan helyszín-
ben gondolkodunk, amely nagy külső 
térrel, udvarral rendelkezik, hiszen a 
terveink között szerepel egy interaktív 
játszótér létrehozása is, ahol minden 
korosztály megtalálja a számára meg-
felelő szórakozást. Olyan ügyességi 
játékokat szeretnénk, amely fejleszti a 
gyerekek készségeit, képességeit. Havi 
egy-két előadást tervezünk, hiszen meg-
van az a szakmai kapcsolat, amely által 
több ismerősünket, művészt el tudunk 
hívni hozzánk. Emellett workshopokat, 
óvónőknek továbbképzéseket szervez-
nénk, hiszen a korábbi gyakorlat azt 
mutatja, hogy erre igény van.  Arról 
is szó esett, hogy lenne esetleg bábké-
szítő, bábvarró, kézműves foglalkozá-
sunk, de lehet, hogy berendezünk egy 
kiállító termet, ahol a bábművészet tör-
ténetével, stb. ismerkedhetnének meg a 
hozzánk látogatók. Bábfesztiválban is 
gondolkodunk, a korábbi helyi sorozat-
hoz hasonlóan. Azonban egy dolog fix, 
hogy mi mindenképpen Tiszaalpáron 
szeretnénk az elképzeléseinket meg-
valósítani, hiszen nagyon szeretünk itt 
élni. Annyi lehetőség van itt, olyan 
szép helyen élünk, úgy gondolom, hogy 
a helyi szervezetekkel össze lehetne 
fogni, hogy az ide látogatóknak meg-
mutassuk a helyi értékeket és egymás 
tevékenységeit is akár nyári táboro-
kon keresztül is. Reménykedem benne, 
hogy sikerül összehozni ezt a gyerme-
keknek készülő komplexumot.

- Milyen előadásaid vannak jelen-
leg?

Először a Gulyás Terka, avagy 
aki a müzlit nem szereti, rossz ember 
nem lehet... című előadásomat emel-
ném ki. Az előadás a hagyományos 
vásári bábjáték technikájára alapul. 
Érdekessége az, hogy a világon először 
egy női főszereplő utasítja rendre az 
ördögöket. Ez az előadásom bekerült 
a tiszaalpári Helyi Értéktárba, amit 
ezúton is köszönök Kővágőné Kálmán 

Klárinak. Ezenkívül a jelenlegi reper-
toárom része a Boldog mese, a Guruló 
cirkusz, és a Meglepetés, az utóbbi 
a karácsonyvárásról szól. Ez a darab 
volt a vizsgadarabom nyáron mikor a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen 
vizsgáztam mesterszakon, persze némi 
átirattal, hiszen nyáron is várhatjuk a 
Mikulás megérkezését. Az előadások 
mellett vannak interaktív játékaink, az 
egyik az árnyékok játéka, ami kifeje-
zetten családoknak szól, amivel akár 
szabadtéren is tudunk játszani. Van 
egy jövendőmondó színházunk, ahol 
jósolunk, ez is nagyon népszerű, ezeket 
angolul is szoktuk játszani. Az utóbbit 
a Sziget Fesztiválon szoktunk játszani, 
amit nagyon szeretnek a külföldiek.

- Hogyan képzeled el a jövőt?
Van egy új projektem, aminek most 

kezdtem el az előkészületeit. Ezt a 
magyar népmesés, klasszikus király-
lányos, kiszabadítós előadást szeret-
ném megcsinálni, amelybe egy modern 
csavart szeretnék beletenni, persze 
ez még nagyon gyerekcipőben jár. 
Legalább egy féléves folyamat lesz 
ez, de remélem, hogy a nyáron már be 
tudom mutatni az új előadásom. A helyi 
Bábszínházat be szeretném indítani, 
a folyamatban lévő doktori iskolámat 
szeretném befejezni. Az utóbbi biztos, 
hogy még két évig tart. Persze mel-
lette szeretném megtartani a meglévő 
felkéréseinket azokon a helyeken, ahol 
rendszerint fellépünk. 

- Hol láthatnak legközelebb téged 
fellépni az érdeklődők? 

Folyamatosan érkeznek az itthoni 
szereplések mellett a külföldi felké-
rések is, az előző év decemberében 
Andris Brazíliában, én pedig Berlinben 
voltam játszani. Márciusban lesz egy 
előadásom Szolnokon, ami emel-
lett most fixen van még beírva, az 
Kiskunfélegyházán lesz júniusban. A 
Móra Ferenc Művelődési Központnak 
lesz egy nyári rendezvénye, ahol a 
Guruló cirkuszt fogom játszani.  

Ezúton kívánunk Aracs Eszternek 
és Lénárt Andrásnak, a Mikropódium 
Családi Bábszínháznak sok sikert és 
kitartást terveik megvalósításához!

Legyen-e Bábszínház Tiszaalpáron? – Legyen!
– Interjú Aracs Eszter bábművésszel
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A RÓMAI SZENT FRANCISKA KATOLIKUS KARITÁSZ
CSOPORT 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Szeretnénk röviden és tömören 
összefoglalni, mit csináltunk az el-
múlt év folyamán, mire fordítottuk az 
önöktől érkező anyagi és tárgyi támo-
gatást. 

Jelenleg 9 aktív taggal rendelke-
zünk. Tekintve, hogy mindannyian 
munka mellett, mindenféle anyagi ha-
szon nélkül végezzük karitászbeli te-
vékenységünket, és erőnk, energiánk 
erősen korlátozott, sajnos nem tudunk 
annyit és úgy segíteni, amennyit, aho-
gyan szeretnénk.

Erőnket, energiánkat, pénzünket 
csak és kizárólag Tiszaalpár lakóinak 
megsegítésére fordítjuk, máshol élő 
rászorulókat nem áll módunkban tá-
mogatni.

Jelentősebb események:
• A tavalyi évhez hasonlóan idén is 

minden második szombaton, illetve 
szeptembertől minden szombaton 
9-11 óra között az önkormányzattól 
megkapott épületben (KaritászPont) 
ügyeletet tartottunk, adományokat 
fogadtunk és a rászorulók részére 
ruhákat osztottunk. Havonta-kétha-
vonta rendbe tettük, rendszereztük a 
ruhákat.

• A Jótanács Anyja Templom és az 
újfalusi Szent István templom bú-
csúján süteménnyel, üdítővel láttuk 
vendégül a résztvevőket (Bársony 
Sándor és családja közreműködésé-
vel).

• Februárban 24 csomag pelenkát, 
szeptemberben 12 db beiskolázási 
utalványt oszthattunk szét az egy-
házmegyei karitászigazgatóság jó-
voltából.

• A karitász védőszentje, Szent Er-
zsébet ünnepén Erzsébet-kenyeret 

osztottunk a misén résztvevőknek 
mindhárom templomunkban.

• Novembertől karácsonyig tartósé-
lelmiszer-gyűjtést tartottunk temp-
lomainkban, melynek során kb. 150 
kg különböző élelmiszerhez jutot-
tunk.

• A falu központjában, a szökőkút 
körül adventi koszorút készítettünk 
(Matic Kft. és az önkormányzat tá-
mogatásával) és az adventi hétvé-
géken közös gyertyagyújtást szer-
veztünk műsorral, vendéglátással. 
Egy-egy hétvégén vendégeink vol-
tak a Bársony Mihály Népdalkör és 
Almási-Szabó Tibor a tanítványai-
val.

• A Jubilate Deo karácsonyi kon-
certjén idén is lehetőséget kaptunk 
adománygyűjtésre, mi pedig süte-
ménnyel, forralt borral, forró teá-
val láttuk vendégül a fellépőket és 
marasztaltuk egy kis beszélgetésre a 
résztvevőket.

Eseti segítségnyújtások
Nagy segítség a szorult vagy kr-

ízishelyzetbe került embertársaink-
nak, hogy nehézségükben van kihez 
fordulniuk. Problémáikat nem tud-
juk megoldani, sőt nagyon kevés az, 
amit tehetünk, egy kissé mégis eny-
híteni tudunk helyzetükön bútorral, 
élelmiszerrel, jogi vagy orvosi iratok 
értelmezésében, eseti segítségnyújtá-
sokkal.
• Kilenc kisgyermekes család vagy 

idős, egyedülálló személy részére 
vásároltunk családonként 3 mázsa 
tűzifát.

• Egy család számára vásároltunk 
meszet, cementet, festéket házukon 
elvégzendő javításokhoz.

• Három családot 
gyógyszer-kivál-
tásban segítettünk.

• 30 családot ré-
szesítettünk eseti 
élelmiszer-segély-
ben.

• Egyéb eseti se-
gítségek (utazási 
költség, villanyszámla stb.)

Támogatóink, együttműködések:
Tevékenységünket Tiszaalpár 

Nagyközség Önkormányzata sokfé-
leképpen támogatja: állandó telephely 
biztosításával, szükség esetén bútor 
ill. egyéb eszközök szállításában, az 
adventi koszorú alapanyagainak biz-
tosításával.

A Matic Kft. az adventi óriás gyer-
tyák elkészítésével járult hozzá tevé-
kenységünkhöz.

A tiszaalpári Go Verda, a tiszakürti 
INFEROS és a fülöpjakabi IKÉMJÓ 
Szociális Szövetkezetek összesen 40 
db élelmiszercsomagot adtak át cso-
portunknak, amelyek egy részét kará-
csony előtt kiosztottuk, a maradékot a 
tél folyamán folyamatosan osztjuk ki 
a rászoruló családoknak.

KÖSZÖNJÜK A TISZAALPÁ-
RI POLGÁRMESTERI HIVATAL, 
KÉRI VENCEL PLÉBÁNOS, A MA-
TIC KFT. ÉS MINDEN TÁMOGA-
TÓNK SEGÍTSÉGÉT, AKIK PÉNZ- 
VAGY TÁRGYADOMÁNNYAL, 
TEVÉKENY SEGÍTSÉGGEL JÁ-
RULTAK HOZZÁ MUNKÁNK-
HOZ. ÖNÖK NÉLKÜL FENTI TE-
VÉKENYSÉGEINK NAGY RÉSZE 
NEM VALÓSULHATOTT VOLNA 
MEG!

A Munkácsi utcai KaritászPontban minden szombaton 9-10 óra között várjuk azokat, akik az adományba 
kapott ruhákból, cipőkből szeretnének maguknak és családtagjaiknak válogatni. Adományokat ugyaneze-
ken a napokon 10-11 óra között veszünk át, vagy a 30/475-9655 telefonszámon előre egyeztetett időpont-
ban. 
Várjuk azok jelentkezését is, akik szívesen csatlakoznának karitászcsoportunkhoz. Nagy szükségünk van 
lelkes és tevékeny tagokra, hogy hatékony segítséget nyújthassunk.
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A téli felkészülés hajrájához érve
Január 20-án, U-11-es és U-13-as 

csapatunk, a Kecskeméten szervezett 
Bozsik-program keretein belül szerve-
zett tornán vett részt.

Január 26-án, Bugacon szerepelt 
U-13-as csapatunk, a Bugac Kupán, 
ahol az előkelő harmadik helyezést si-
került elérni! 

A Bugacon szerepelt csapat tagjai: 
Novák Patrik, Novák Zoltán, Novák 
Kristóf, Hekkel Beni, Garaguly Ádám, 
Ajtai Kristóf, Fábián Balázs, Balog 
Flórián, Nagyházi Kevin, Győri András

Edzők: Czimer Krisztián, Tarjányi 
András

Az ALL STAR csapatba Balog Fló-
riánt válogatták be a tiszaalpári csapat-
ból.

Az ALL STAR csapat edzőjének 
Tarjányi Andrást választották.

2018. február 10-én, Tiszaalpáron 
kerül megrendezésre az OTP Bank 
Bozsik-program kereteibe tartozó 
Bozsik Futsal Torna.

Településünk első alkalommal szer-
vezhet ilyen jellegű tornát.

Helyszín: 
Tiszaalpári Árpád Fejedelem Álta-

lános Iskola, tornacsarnok 

Menetrend: 
2018.02.10, 10:00-13:00, U11 kor-

osztály, (2007-2008) 
2018.02.10, 13:00-16:00, U13 kor-

osztály, (2005-2006)

Mindenkit sok szeretettel várunk, 
szurkoljunk együtt fiatal labdarúgóink-
nak!
_______________________________

U-19-es és felnőtt labdarúgó csapa-
tunk már az év eleje óta elkezdte felké-
szülését, a február 25-én rajtoló tavaszi 
szezonra.

Az első tavaszi fordulóban a Város-
föld csapatát fogadjuk, vasárnap.

U-19-es csapatunk 11:45-től lép 
majd pályára, míg felnőtt csapatunk 14 
órától.

Az ezt követő két hétben először 
Hetényegyházán (március 3.) vendég-
szerepelnek csapataink, majd a Kis-

kunmajsa (március 11.) U-19-es és fel-
nőtt csapatát fogadjuk.

Mindkét fordulóban 12:15-től és 
14:30-tól lép pályára ifi, illetve felnőtt 
csapatunk.

A felnőtt csapatnál több változás is 
történt.

László Zsolt, Tiszakécskére igazolt, 
sok sikert kívánunk neki.

Az U-19-es csapatból Kása Nor-
bert, Bánfi-Antal Dávid és Nemes Ist-
ván is a felnőtt csapatnál kezdte el a 
felkészülést.

Van több visszatérő játékosunk is, 
Nemes János, Czimer Gábor és Sándor 
Ernő személyében. 
_______________________________

Kézilabda Szakosztályunk január 
13-án tornát rendezett, a Tiszaalpá-
ri Árpád Fejedelem Általános Iskola 
sportcsarnokában.

Első alkalommal került megren-
dezésre, de a szervezők remélik, nem 
utoljára.

Az elsődleges célja a tornának, a 
bajnokságra való felkészülés kiegészí-
tése.

Négy csapat részvételével zajlott 
le a torna, Tigrisek Csongrádi KSE, 
Kiskunfélegyházi KSC, KHTK Junior, 
illetve a hazai Tiszaalpári SE játszott 
egymással, körmérkőzéses alapon.

A torna folyamán voltak, kemény, 
izgalmas mérkőzések, de ami nagyon 
fontos, hogy ezek a mérkőzések is a 
sportszerűség keretein belül zajlottak 
le.

A torna végén, mivel mindenki 
eredményesen és jól szerepelt a torna 
folyamán, rendhagyó módon, minden-
ki első helyezést ért el.

A kézilabda torna szervezősége, kö-
szöni szépen a csapatoknak, hogy részt 
vettek tornán, illetve a szurkolóknak, 
hogy buzdították a csapatokat.

Külön köszönet, mindazoknak, akik 
valamilyen formában segítettek abban, 
hogy ez a torna megrendezésre kerül-
hessen.

Kézilabda csapatunk idén lejátszott 
bajnoki mérkőzései:
TISZAALPÁRI SE – Balogh Tészta 

TVSE
16-33
Legeredményesebb játékosunk: Né-
meth János /5/

Kiskunmajsai KC – TISZAALPÁRI 
SE
46-16
Legeredményesebb játékosunk: Pász-
tor Bence /8/

Elkövetkezendő néhány hét menet-
rendje:
2018.02.10.
Euroscale Kecskemét I. - TISZAAL-
PÁRI SE

2018.02.17.
TISZAALPÁRI SE – Euroscale Kecs-
kemét II.

2018.02.24.
Bácsalmási PVSE - TISZAALPÁRI 
SE

2018.03.03.
Félegyházi KSC - TISZAALPÁRI SE
_______________________________

Február 17-én kerül megrendezésre, 
a Tiszaalpári SE hagyományos Sport-
bálja, amire várunk mindenkit sok sze-
retettel!

A Művelődési Ház lesz a bál hely-
színe. Jegyek a Nagyparty Sörözőben 
(Magyar Imre) és a Virágkuckóban 
(Detti Virágüzlet) vásárolhatók, 3.000 
Ft-os áron. DJ Kopi és Varga Zsolt 
szolgáltatja majd a zenét.

Kérjük támogassa Ön is az Egyesü-
letet, azzal hogy részt vesz a bálunkon.

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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Egyre nagyobb sikereket érnek el a kézilabdásaink
- Interjú a vezetőség tagjaival

KELEMEN NORBERT
Hogyan indult el a kézilabda szak-

osztály településükön?
Én később csöppentem bele a tár-

saságba, a kezdeteknél még nem vol-
tam ott. 2015-ben lettünk bejegyezve 
hivatalosan. Először hobbi szinten 
próbáltuk űzni ezt a sportot. A felké-
szülési időszakban eljárogattunk a 
környékbeli csapatokhoz edzőmérkő-
zésekre. Nekünk jó volt, hogy tanul-
tunk tőlük, de ők is jól jártak, hiszen 
így volt ellenfelük. Eljött az idő, mikor 
megkérdezték tőlünk, hogy „srácok 
miért nem indultok ti is a bajnokság-
ban?”. Támogatókat, vállalkozókat ke-
restünk fel, hogy segítsenek nekünk az 
indulásban. Már második éve játszunk 
és eljutottunk odáig, hogy nyert hazai 
meccsünk is van. Nagyon sokat kell 
még tanulnunk, egy pár évnek el kell 
telnie, mire egy erős középosztálybeli 
csapattá válunk. 

Hányan vagytok jelenleg?
Jelenleg 20 fő a férfi keretünk, 

ebből ifjúsági korú 4 játékos, a többi 
huszonéves, de van egy-két idősebb 
csapattag is. 

Hogyan lettél a helyi kézilabda 
szakosztály vezetője?

Ez egy véletlen volt, a srácok egy 
edzés után odajöttek hozzám az öltö-
zőbe és megkérdezték, hogy esetleg 
elvállalnám-e ezt a pozíciót. Én mond-
tam nekik, hogy persze elvállalom, de 
ezt egyedül nem lehet csinálni. Ezért 
vannak a segítők: Zsígó Feri, Barcsa 
Szabolcs. Így hárman csináljuk, min-
denkinek megvan a feladata, Feri a 
TAO-val foglalkozik, Szabolcs pedig 
a Szövetséggel tartja a kapcsolatot, az 
elektronikus dokumentációt ő végzi. 
Az én feladatom, hogy a férfi és az 
újonnan indult női csapatot is valami-
lyen szinten összefogjam. A mi fő cé-
lunk az, hogy a faluban minél többen 
megszeressék ezt a sportot. 

Hogyan épül fel a vezetőség a szak-
osztályotokon belül?

Én vagyok a szakosztályvezető, 
mellettem van Zsígó Feri és Barcsa 
Szabolcs. A férfi keretnek Keleti Dáni-

el az edzője, Szabolcs az ügyintézője, 
a női keretnek pedig Bali Szabina az 
edzője, Hegedűs Zsolti pedig az ügy-
intézője. Így mindannyian kivesszük a 
magunk részét a munkából. 

Mit lehet tudni arról a pályázatról, 
amit benyújtottatok az univerzális pá-
lya megépítésére? Hogyan áll ennek a 
folyamata?

A projekt együttes értéke nagyjából 
25 millió Ft, melyből 7 millió Ft-ot az 
Önkormányzat áll (ez képezi a kötele-
zően elvárt önerő részt). Nem sikerült 
összeszedni még a teljes összeget, az 
önrész félre van téve az Önkormány-
zatnak köszönhetően, akik elkülönítet-
ték ezt a számunkra. Várjuk a negyed-
éves TAO-zókat, reméljük, hogy minél 
hamarabb összefog jönni az összeg a 
megvalósításhoz. Ezúton szeretnénk 
kérni mindenkit, aki ismer, vagy tulaj-
donol olyan társaságot, mely szívesen 
felajánlaná a pálya építésére társasági 
adóját, az lépjen velünk kapcsolatba 
az alábbi telefonszámon: 70/341-5050 
Bt., Kft. és Zrt. tud ilyen felajánlást 
tenni, sajnos tudtunkkal magánvállal-
kozó nem. Hálásak vagyunk minden 
támogatásért! 

Milyen terveitek vannak a közeljö-
vőre tekintve? Hányszor edzetek egy 
héten?

A közelmúltban megtarott helyi ké-
zilabda torna egyrészt azt a célt szol-
gálta, hogy minél többen ismerjenek 
meg bennünket, másrészt a sportot is 
népszerűsítsük a településünkön. Az 
iskola tornacsarnokának pályája nem 
kifejezetten alkalmas ilyen tornák le-
vezetésére, szokatlan volt az ellenfe-
lek számára is a kis pálya, a Szövetség 
sem igazán támogatja ezt. Ezért várjuk 
nagyon, hogy megépülhessen az új, 
univerzális pályánk. Hétfőn és csütör-
tökön 18.00-tól 19.30-ig edz a férfike-
retünk. 

Milyen megmérettetéseitek lesznek 
a közeljövőben?

Február 10-én megyünk Kecske-
métre, a következő hazai meccsünk 
február 17-én lesz 16 órától a Ti-
szakécskei Sportcsarnokban. 

KELETI DÁNIEL
Hogyan lettél a férfi keret edzője?
Ez úgy kezdődött, hogy én Kiskun-

félegyházán kézilabdáztam 7 évig. Saj-
nos kiment a térdem, miután először 
műtöttek még vissza tudtam menni 
játszani 1,5 évig. Ezt követően megint 
kiment, akkor már kivettek egy 1,5 cm-
es porcot, így abbahagytam a kézilab-
dát. Később találkoztam Szabolccsal, 
Norbival, akikkel többször összeültünk 
egyeztetni arról, hogy akkor én vinném 
a fiúkat a bajnokságban. A kezdetekkor 
nagyon furcsa volt, hogy tőlem időseb-
bek a játékosok akiknek „parancsolnom 
kell”. Én úgyis jöttem ide, hogy én 
edzésen nem vagyok barát, amit meg-
kérek azt meg kell csinálni. Úgy érzem, 
hogy ezt el is fogadták, nem érkezett 
még rám panasz. Én azt tudom nekik 
átadni, amit a 7 év alatt játékosként ta-
nultam, ennyi év alatt volt 6-7 edzőm. 
Próbálom őket a jó útra terelgetni, hogy 
vegyék észre egymást a pályán, ne le-
gyenek önzők, hiszen ez egy csapatjá-
ték, egy ember nem tudja megmenteni 
a csapatot. 

Mit gondolsz, hogy jelenleg milyen 
szinten vannak a csapattagok az indu-
láshoz viszonyítva?

Úgy gondolom, hogy az állóképessé-
güket már sikerült felhúzni, egyre több 
mozgásuk van a pályán. Sajnos nagyon 
sok a labdaelejtési hiba, amire rá kell 
állni, viszont az állóképességet is vinni 
kell felfelé. Össze kell még szoktatni 
őket, decemberben és januárban sikerült 
egy védekezést összerakni, hogy most 
már tudják, hogy ki hova lép, ők hatan a 
falban már össze vannak szokva, ezekbe 
kell beépítenem az embereket, hogy ők 
is összeszokjanak a keménymaggal. 

Hogyan fogja segíteni a játékotokat 
az új univerzális pálya, ha elkészül?

 A játékunkon nagyon látszik, hogy 
itt nagyon szűken vagyunk, nem húzzuk 
szét az ellenfélnek a védekezését, mert a 
szélsőnek meg van szokva, hogy följön-
nek ide a kilencesre. Én abban remény-
kedem, hogy a széthúzott védekezéssel 
jobban tudnánk a figurákat csinálni a 
pályán.



Miben fejlődhetne a csapat, mit 
gondolsz? Az edzések jelenlegi száma 
elegendő?

Az állóképességet már említettem. 
Minél több rutint kell szereznünk, mi-
vel vannak olyan csapatok, akik idő-
sebbek ugyan, de nagyobb rutinnal 
is rendelkeznek. Ők azzal verik az 
ellenfelieket. A heti két edzés egye-
lőre elegendő, nyáron nyilván heti 
három-négy edzést kell csinálunk az 
állóképesség növelése érdekében. 
Azonban abban reménykedem, hogy 
jövőre feltudjuk húzni heti háromra az 
edzések számát. 

Milyen terveitek vannak előrelát-
hatólag? 

Az idei szezonban nagyon szeret-
ném Kecskemét II-t megfogni. Ide-
genben jó lenne Csávolyt még egyszer 
megverni. Decemberben ismét szeret-
nénk egy olyan Kézilabda Tornát ren-
dezni, mint amilyen ez a mostani volt.

NAGYNÉ BALI SZABINA
Hogyan jött a női kézilabda ötlete? 

Hogyan lettél te az edzőjük?
Az ötletet Domonics János adta, az 

előző edzőnk. Illetve volt több anyu-
ka, akik szerettek volna edzésre járni, 
viszont éppen akkor nem volt rá lehe-
tőségük. Így megbeszéltem a „felet-
teseimmel” hogy én vállalom a fele-
lősséget értük, megtartom az edzést. 
Lehet, hogy időközbe betársul mellém 
Jani bácsi, de én szívesen várom, hi-

szen nekem is van még mit tanulnom.
 Hogyan lesznek az edzések? Mi-

lyen terveid vannak a jövőre nézve? 
Az edzések heti kétszer lesznek: 

hétfőnként és csütörtökön fél öttől, 
másfél óra hosszát. A rövid távú ter-
vem az, hogy kialakítsunk egy meg-
bízható csapatot, akik a későbbiekben 
tudják vállalni a terhelést és a részvé-
telt. A hosszú távú tervem pedig az, 
hogy a már meglévő csapattal meccsre 
is járhassunk, ahol Tiszaalpár nevét 
öregbíthetnénk női csapatként is. 

A te életedbe hogyan jött a sport, 
kihívást jelent neked edzőként dolgoz-
ni?

Én középiskolában kézilabdáztam, 
és ahogy onnan kikerültem vége is lett 

a pályafutásomnak, másfele sodort az 
élet. Majd a gyerekeim megszületé-
se után úgy éreztem mozgáshiányban 
szenvedek, így bejártam néha a fiúk 
edzésére illetve a Jani bácsi féle edzé-
seken is rendszerint ott voltam. Elég 
nagy kihívás ez nekem, hiszen olyat 
csinálok, amit még az előtt sohasem. 
Nem titok, hogy nincs komoly múltam 
a kézilabdázással, de a szeretetem, ér-
deklődésem és ambícióm megvan hoz-
zá. Ha úgy látom, hogy van értelme 
edzőként dolgoznom, akkor tanulni is 
szeretnék, hogy még jobbá válhassak. 

Ezúton kívánunk sok sikert a kézi-
labda szakosztálynak terveik minél ha-
marabbi megvalósulásához!
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Egyházi sorok
-   Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötési szándékukat 
minél előbb jelezzék a plébániákon.

-   Február 14-én kezdődik a nagyböjti idő, melynek célja 
Húsvét ünneplésének előkészítése.     A nagyböjti liturgia 
hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére, 
mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás kü-
lönféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik visszaemlé-
keznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak.

-   Hamvazószerdán hamuszentelést végzünk a szentmisé-
ben, utána hamvazkodásra is lehetőség van. Ez a lehető-
ség áll Nagyböjt 1. vasárnapján is.

-   A nagyböjti időben keresztúti ájtatosságot végzünk 
Alpáron csütörtökönként, Újfalun péntekenként az esti 
szentmise előtt.

Új klubvezető a Kádár
Lajos Nyugdíjas Klubban

2018 januárjában nagy változás történt a Klub 
életében, történt ugyanis, hogy Boros Béláné - aki 
sok-sok évig vezette az újfalusi klubbot - ettől az 
évtől átadta a stafé-
tabotot Hegyi Sán-
dornénak. Ezúton 
kívánunk Hegyi 
Sándornénak a Ká-
dár Lajos Nyugdí-
jas Klub új veze-
tőjének sok sikert 
munkájához!
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Z-G FA KER 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.

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 

ÁLLÁST, KÉPZÉST keres
figyelmébe ajánljuk!

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
szolgáltatásával segíti

- pályakezdőket
- munkanélkülieket
- GYED-ről és
- GYES-ről visszatér
- hátrányos helyzet

A TOP-5.1.1.–15–BK1
foglalkoztatásért” program célja, hogy segítsük Önöket abban, hogy 
munkát találjanak vagy képzésben részt vehessenek. 

Szolgáltatásunk igénybe vételéhez 
elérhető

- személyesen
munkatársánál
u.13. sz. alatti irodában 

- telefonon a 76/613
munkaidőben.

Czakóné Futó Edit 
mentor 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kecskemét, Hoffmann János u.13.
76/613-240, 30/252-1277 
czakone.edit@maltai.hu 

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

ÁLLÁST, KÉPZÉST kereső
figyelmébe ajánljuk!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
segíti a 

őket
munkanélkülieket

ől visszatérőket
hátrányos helyzetűeket. 

BK1–2016–00001 „Együttműködés a helyben 
foglalkoztatásért” program célja, hogy segítsük Önöket abban, hogy 
munkát találjanak vagy képzésben részt vehessenek. 

Szolgáltatásunk igénybe vételéhez az alábbi 
lérhetőségeken jelentkezhet: 

a Magyar Máltai Szeretet
munkatársánál Kecskeméten, a Hoffmann János 
u.13. sz. alatti irodában és 

a 76/613-240, 06-30/252-1277
őben.

Szeretettel várjuk! 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kecskemét, Hoffmann János u.13.

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

ÁLLÁST, KÉPZÉST keresők

új 

űködés a helyben 
foglalkoztatásért” program célja, hogy segítsük Önöket abban, hogy 

az alábbi 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Kecskeméten, a Hoffmann János 

1277 számon, 

„A hit védelme és a szegények szolgálata” 
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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

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
kül dünk vis  sza. Csak hir de té si szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

* Eladó Tiszaalpár, Borsihalmi 
körzet 13. sz. alatt, 70 m2-es ösz-
szkomfortos, gázkonvektoros tanya, 
1000 négyszögöl területtel, gáz-
tartállyal, teljesen bekerítve. Érd.: 
06/30/560-5808

* Eladó: 16 db fóliaváz 25.000 Ft, 
kihúzható heverő: 10.000 Ft, francia-
ágy: 15.000 Ft, előszoba fal: 10.000 
Ft. Érdeklődni: 70/2810-614

* Angol nyelvből tanítás, korrepe-
tálás 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 asztal + 
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 német 
sparhert víz fa és szén tárolós. Irány-
ár 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, kukori-
cadaráló 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 magkeverő, 
borona, vasfogas, 100 l szőlőprés 
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 csa-
ládi ház, nagy telken az Ady Endre 
utca 49. szám alatt eladó. Irányár: 5 
000 000,-Ft 06-30/710-19-98

Akiket nagyon vártunk: 
Fazekas-Lőczi Hanga (anyja 
neve: Lőczi Márta), Kardos En-
rico Valentinó (Kardos Mónika)

Akiktől búcsúztunk: Géczi 
Istvánné Kátai Erzsébet (1927), 
Bencsik Zoltánné Veres Mária 

(1929), Czucza Gyula (1953), 
id. Bartus Imre (1936), Kővágó 
Ferencné Drótos Ilona (1944), 
Szigeti Róbert (1969), Auer 
Béláné Szabó Etelka (1937), 
Szabó Pál (1953), Fonyó Béla 
(1934)

Anyakönyvi hírek
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