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Sokan vettek jegyet az iskolai 
bálra, de még többen voltak kíván-
csiak arra, hogy a gyerekek hogyan 
táncolnak. Szokás ugyanis az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola bálját a 
nyolcadik osztályosok táncával meg-
nyitni. A fiatalok, és nem csak a 
nyolcadik osztályosok, be is mutatták 
tánctudásukat. Lehetett látni modern 
táncot, palotást, keringőt és természe-
tesen néptáncot. A hagyományoknak 
megfelelően először palotás szerepelt 
a programban. A diákok a tánchoz illő 

ruhában léptek a tornaterem parkett-
jére, és a koreográfiának megfelelő-
en, amit Bondár Enikő és Besszerné 
Almási Szabó Zsuzsanna tanított be, 
megnyitották a bált. Addig, míg a 
gyerekek átöltöztek, két különböző 
tánc következett. Először moderntán-
cot mutattak be az iskola diákjai, majd 
pedig a kiskunfélegyházi Padkaporos 
táncegyüttes szórakoztatta a jelen-
lévőket. Az est fénypontja mindig 
a keringő. Nem volt ez másképpen 
most sem. A lányok csodaszép fehér 

ruhában érkeztek és a fiúk is az 
alkalomhoz illő ruhát viseltek. Ezt a 
koreográfiát is a két tanárnő tanította 
be. A keringő után a diákok felkérték 
tanáraikat, valamint néhány szülőt és 
velük táncoltak egy szám erejéig.

Ezt követően vacsora következett, 
majd pedig mindenki megmozgat-
hatta lábait a zenekar dallamaira. 
A helyi néptáncosok bemutatko-
zására kicsit várni kellett, mert ők 
Hódmezővásárhelyen voltak egy gála 
előadáson. Folytatás a 4. oldalon.

IskolaI bálon táncoltak a fIatalok

MInden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyt
és eredMényekben gazdag új évet kívánunk!



Az elmúlt hónapban is több ülést tar-
tott a képviselő-testület. November 21-én 
rendkívüli ülés szerepelt a programban, 
amelyen mindössze két napirendi pontot 
tűztek ki.
Önállóan működtetik a szolgálatot

A gyermekjóléti szolgáltatást mind-
eddig a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 
végezte. A társulások azonban decem-
ber 31-gyel megszűnnek. Éppen ezért az 
önkormányzatnak döntenie kellett arról, 
hogy az újévtől mi lesz a szolgáltatás 
sorsa. A testület véleménye az volt, hogy 
az önkormányzat január elsejétől önállóan 
fogja működtetni a gyermekjóléti és csa-
ládsegítő szolgálatot. Az ülésen elhang-
zott az is, hogy különálló szakfeladatként 
működjön a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat. Az így működő szolgáltatás 
azonban nem fog többe kerülni az önkor-
mányzatnak.
Pályázati pénzből korszerűsítések

Az épületenergetikai fejlesztésekről 
is tárgyalt a képviselő-testület. Bár ezzel 
kapcsolatosan pályázatot még nem írtak 
ki, de a társadalmi egyeztetési anyagokat 
már közzétették. Ebből kiderül, hogy 60 
és 500 millió forintra lehet majd pályáz-
ni, teljes energetikai épület felújítására, 
vagyis nyílászárók cseréjére, hőszigete-
lésre. A testületi ülésen elhangzott, hogy 
a pályázatba, amit januárban adnak be, 
olyan épületeket fognak betenni, ame-
lyek a lakosság érdekeit szolgálják. Így a 
művelődési házat, a polgármesteri hiva-
talt, az I-es és a II-es háziorvosi rendelőt, 
valamint a gyermekorvosi rendelőt, védő-
női szolgálatot és fogorvosi rendelőt. A 
felmérések alapján ezekre az épületekre 
100-150 millió forintot lehetne fordíta-
ni. A projekt elkészítésére három cégtől 
kértek ajánlatot, de csak kettő válaszolt. 
Ebből az olcsóbbat választotta a testület, 
ami 6,5 millió forint.
Súlyos gondokkal küszködnek 
családok

A rendkívüli testületi ülésen csak azo-
kat a témákat lehet tárgyalni, amelyek 
a napirendi pontokban szerepelnek. Az 
ülésen azonban több roma család is meg-
jelent, akik végig hallgatták a napirendet, 
majd Ajtai Elemér mondta el a halmozot-
tan hátrányos helyzetű emberek problé-
máit, mert sokan közülük súlyos gondok-
kal küszködnek. Többen is bekiabáltak, 
mire Kacziba Sándor kért szót. Elmondta, 
hogy nem az a megoldás, hogy csalá-
dostól bemennek az ülésre, és mindenki 
mondja a magáét. Válasszanak maguk 

közül valakit, aki tájékoztatja a képviselő-
ket a problémájukról. Elhangzott az, hogy 
a helyi kisebbség egy részének nincs 
tűzifája, nem találnak munkát és vannak 
olyanok, akiknél kikapcsolják a villanyt, 
vizet, ha nem tudja fizetni a költségeket. 
Problémaként vetették fel, hogy a romá-
niai munkások dolgoztak több helyen, 
nekik pedig nem jutott munka.

Vancsura István polgármester elismer-
te azt, hogy súlyos gondokkal küzdenek 
egyes családok és nem csak a romák, de 
az önkormányzatnak nincs annyi pénze, 
hogy mindenkinek tudjon adni segélyt, 
akinek szüksége van rá. Ígéretet tett arra, 
hogy fát adnak a rászorulóknak. Azt még 
hozzátette, hogy tisztában van azzal, hogy 
ez a famennyiség nem fogja kielégíteni az 
igényeket. Az elmúlt évben száz köbmé-
ter fát kaptak a rászorulók. A Kiskunsági 
Nemzeti Park vezetőivel is tárgyalt, hogy 
az ő területükről is lehessen fát, gallyat 
szerezni, azoknak, akik nincs tüzelőanya-
guk. A fát egységes alapon akarják elosz-
tani. 

A november 30-i testületi ülésen 37 
napirendi pont szerepelt. Az ülés elején 
a jelenlévők egy perces néma felállással 
emlékeztek meg Dr. Berényi Ferencnéről 
és Szederkényi Zoltánról, a közelmúltban 
elhunyt két közéleti személyiségről.
Bel- és külterületi útjavítások

A szeptemberi bizottsági ülésen Barna 
Sándor a belterületi földes utcák javí-
tásának ütemezésről érdeklődött. Erre 
válaszolt írásban Vancsura István pol-
gármester. Az előterjesztésből kiderült, 
hogy a kátyúzási munkákat az elmúlt 
évhez hasonlóan közfoglalkoztatottak 
bevonásával végezték, így csak anyag-
költséget és a szállítást kellett kifizet-
ni. A költségvetésben 1.2 millió forint 
került betervezésre. Az aszfalt 1,236 mil-
lió forintba, a szállítás 204 ezer forint-
ba került. A testület ötven tonna aszfalt 
felhasználását engedélyezte, ami csak a 
legszükségesebb munkák elvégzéséhez 
volt elegendő. A belterületi utak javításá-
nál a kátyúzási munkák elvégzésén kívül 
más nem volt betervezve a csatornázás 
megvalósítása miatt. A beruházást köve-
tően ugyanis helyre kell majd állítani az 
utakat. A külterületi utak karbantartását 
gréderrel végezték. Itt az okozott problé-
mát, hogy hol a gép pusztult el, hol nem 
volt rá ember. Éppen ezért szükség lenne 
egy gépkezelő felvételére - hangzott el. 
November hónapban a fő közlekedési 
utak és a dűlőutak javítása megtörtént. 
Az elkövetkezendő időben a területbejá-

rást követően az időjárási viszonyok és a 
rendelkezésre álló összeg fogja azt meg-
szabni, hogy milyen sorrendben történnek 
a külterületi útjavítások. 
Informatikai fejlesztés

A polgármesteri hivatal informatikai 
rendszere az utóbbi időben nem nagyon 
volt fejlesztve. A rendszergazda feladatot 
2010 márciusa óta a MAGNA Produkciós 
BT végzi. A testület úgy döntött, hogy 
a BT szerződését határozatlan idejűről, 
2013. január 1-től 2013. december 31-ig 
tartó határozott idejűre módosítja. A ter-
vek között szerepel, hogy az informatikai 
fejlesztésre négymillió forintot költ az 
önkormányzat. Erre többek között azért 
is szükség van, mert a dolgozóknak egyre 
több feladatot kell ellátniuk, egyre több 
adattal kell dolgozniuk, illetve szolgáltat-
niuk. A számítógépek és a hálózat teljesít-
ménye a korábbi években még megfelelő 
volt mára már azonban ez kevésnek bizo-
nyul. Az általuk használt szoftverek, rend-
szerek nagyobb erőforrásokat, nagyobb 
teljesítményt, gyorsabb gépet igényelnek. 
A mostani gépek használatával idő és 
energia megy kárba. A munkájuk időben 
történő, gyors elvégzéséhez megfelelő 
eszközökre, és rendszerre van szükség. A 
fejlesztés több lépcsőben valósul meg.
Visszavonták a rendeletet

Vissza kellett vonnia korábbi rende-
letét a képviselő-testületnek, ami a párt-
jelképek használatáról szólt, az ugyanis 
többszörösen jogsértő. Az ezzel kapcso-
latos kormányhivatali észrevétel megér-
kezett a hivatalba. Ebből kiderül, hogy a 
rendelet az alaptörvény több rendelkezé-
sét is sérti, többek között az, hogy min-
denkinek joga van a véleménynyilvánítás 
szabadságához. Az alapvető jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó szabályokat 
pedig csak törvény állapíthatja meg. A 
pártok nemzeti ünnepen való részvétele, 
és különböző ábrázolásoknak a megje-
lenítése alapvető jog, azt helyi rende-
let nem korlátozhatja. Arra sincs lehe-
tőség, hogy helyi rendelet a rendőrség 
hatáskörét, feladatát érintő szabályozást 
alkosson. Nincs arra lehetőség, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény alapján alkosson rendeletet 
a képviselő-testület. A kormányhivatal 
kihangsúlyozta, hogy a rendelet súlyosan 
törvénysértő, ezért az csak hatályon kívül 
helyezéssel orvosolható. Erre december 
30-ig adott haladékot. A rendeletet kez-
deményező Barna Sándor elmondta, hogy 
tiszteletben tartják a döntést. A képviselő-
testület egyöntetűen támogatta a rendelet 
visszavonását.
Folytatás a következő oldalon.
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A testületi ülésről jelentjük
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Kik kaphatnak segélyt?
Új rendeletet alkotott a képviselő-

testület a pénzbeli és természetbeli ellá-
tásokról. Ebben többek között szó van az 
egyes szociális ellátások szabályozásáról, 
a rendszeres szociális segélyről, a lakás-
fenntartási támogatásról, az átmeneti és 
temetési segélyről, a közgyógyellátásról 
és az egészségügyi szolgáltatásra jogo-
sultságról. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy átmeneti segélyt csak az kaphat, 
aki a nagyközség illetékességi területén 
legalább 12 hónapja állandó lakóhellyel 
rendelkezik. Az átmeneti segély minimum 
összege háromezer forint. A maximum a 
nyugdíjminimum összegének megfelelő 
összegben állapítható meg. A válsághely-
zetben lévő családok részére koncepciót 
fog kidolgozni hivatal.
Emelkedik a Hírmondó ára

Napirendi pontként szerepelt a 
Tiszaalpári Hírmondó eladási árának a 
megváltoztatása. A lap ára évek óta nem 
változott, az jelenleg 100 forint. A kép-
viselő-testület most olyan határozatot 
hozott, hogy az újság árát százhúsz forint-
ra megemeli 2013. január 1-től. A képvi-
selők, az intézményvezetők, díszpolgárok 
és egyéb területen dolgozók tiszteletpél-
dányt kaptak. Összesen negyvennégy 
újságot osztottak így szét. Most döntést 
született abban is, hogy megszűntetik a 
tiszteletpéldányok juttatását, ezentúl csak 
vásárolható lesz a község lapja.
Újabb védjegy kérelmek

Keskeny László Csaba és Kecső József 
is kérelemmel fordult az önkormányzat-

hoz, hogy használhassa a Tiszaalpári Helyi 
Termék védjegyet. Keskeny László Csaba 
által kívánt áru a tojás, Kecső József pedig 
zöldséget, gyümölcsöt, mézet, tojást, élő-
állatot (baromfi, nyúl), feldolgozott ter-
mékként pedig tésztát, aszalt gyümölcsöt, 
zöldséget árusítana. A képviselő-testület 
engedélyezte mind a két helyi termelőnek 
a védjegy használatát. 
Változik a hivatal létszáma

A január elsejétől megalakuló járási 
hivatalok kialakításához Tiszaalpár három 
munkatárssal járul hozzá. Egy hivatali 
dolgozó december 1-től két év fizetés 
nélküli szabadságot kért és kapott, egy fő 
pedig január 1-től nyugdíjba vonul, így 
állása betölthető. A hivatalban hosszabb 
ideje öt közfoglalkoztatott is dolgozott, az 
ő munkaviszonyuk is megszűnt. A felada-
tok minimális szinten történő ellátásához 
két fő felvételére lenne szükség. Egy 
fő titkársági munkatársként dolgozna és 
segítené a pályázat írásokat, míg a másik 
dolgozó pénzügyi területen tevékenyked-
ne. Ez utóbbi nem igényel új álláshelyet, a 
nyugdíjba vonuló munkatárs helyét venné 
át. Így gyakorlatilag egy álláshelyre lenne 
szükség. Az általános iskola és könyvtár 
átszervezése miatt köztisztviselői állo-
mányba kerül négy fő, akik közül kettő 
a humán-erőforrási területet segíti, kettő 
pedig a pénzügyi-számviteli területet. Az 
átszervezés kapcsán a két könyvtáros és 
a technikai állomány közalkalmazottként 
az önkormányzat állományába kerül. A 
konyhai dolgozók az óvodához kerülnek, 
és ott látják el feladatukat. A testületi ülé-

sen elhangzott, hogy az állam az önkor-
mányzatnál 15,1 fő állást finanszíroz. Az 
e fölötti létszám bérét viszont az önkor-
mányzatnak kell biztosítani. 
Jogi feladatot lát el a képviselő

A közigazgatási átalakítás, az intézmé-
nyi átszervezés, az oktatási intézmények 
állami fenntartásba vétele, és egyéb jog-
szabály szerinti feladatok akadálymentes 
elvégzéséhez olyan munkatárs segítségére 
is szüksége van az önkormányzatnak, aki 
a jogi feladatokat ellátja. A képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy ezt Csernus Tibor 
képviselő fogja ellátni az elkövetkezendő 
időben. Feladatai közé tartozik: jogi kép-
viselet, bíróságok és harmadik személyek 
előtt, tanácsadás, szerződések és egyéb 
okiratok készítése, véleményezése, vala-
mint egyéb jogi tevékenység.
Azonos időpontban

A hagyományoktól eltérően ezúttal 
egy időpontban, december 21-én lesz a 
kulturális évadzáró, valamint az idősek 
karácsonya. Az ehhez szükséges pénzügyi 
fedezetet az önkormányzat biztosítja. 
Többet kell fizetni a hulladékszállítási 
díjért

Január elsejétől változni fog a hul-
ladékszállítási közszolgáltató díj. Míg 
2012-ben 2,970 forintot kellett fizetni 
literenként, az elkövetkezendő évben ez 
a díjösszeg 3,207 forintra fog emelked-
ni. A testületi ülésen elhangzott, hogy 
amennyiben a kisebb kukákra az ingat-
lan tulajdonosai nem kötnek szerződést, 
akkor automatikusan a 110 literesért kell 
fizetniük.

Százezren kaphatnak képzési támogatást
Sajtótájékoztatót tartott Vancsura 

István polgármester november 19-én, 
három témában. Elsőnek és legfonto-
sabbnak tartotta azt, hogy Tiszaalpári 
Hírmondó novemberi számában A testü-
leti ülésről jelentjük anyag egyik alcíme 
nem volt megfelelő. A cikkben leírtakkal 
egyetértett a polgármester, de a Bővül a 
hivatal létszáma alcímmel nem. Véle-
ménye szerint a hivatal létszáma csök-
ken, mert a járáshoz hárman fognak el-
menni és a képviselő-testület mindössze 
egy tisztviselő felvételét engedélyezte. 
Reményét fejezte ki, hogy a képviselők 
véleménye meg fog változni és engedé-
lyezni fogják a létszámbővítést, mert a 
feladatok elvégzéséhez a mostaninál na-
gyobb létszámra lenne szükség. A kép-
viselők közül jelen volt Puliusné Sárdi 
Mária, Győri István és Barna Sándor 
is. Ez utóbbi képviselő nem értett egyet 

Vancsura István véleményével, mert 
szerinte történt létszámbővítés a hiva-
talban. Azt is elmondta, hogy januártól 
már az állam fogja meghatározni, hogy 
mennyi fővel dolgozhatnak az önkor-
mányzatok, amire normatívát fog adni. 
Tiszaalpár esetében ez tizenöt fő. Ennél 
nagyobb létszám esetén az önkormány-
zatnak kell a dolgozók bérét finanszíroz-
ni. Ezért nem szerencsés a bővítés.

Vancsura István beszélt arról is, hogy 
a segélykerete, ami erre az évre be volt 
ütemezve, már elfogyott, így nincs arra 
lehetőség, hogy a rászorultak további se-
gélyt kaphassanak. Leégett egy fiatal csa-
lád háza, de az önkormányzat nem tudott 
segíteni rajtuk. A kifizetési napokon töme-
gek állnak sorba segélyért. Reményét fe-
jezte ki, hogy a képviselő-testület bővíteni 
fogja majd a keretet, és akkor a rászorul-
tak kaphatnak segélyt.

Harmadik pontként említette azt, 
hogy lehetőség van arra, hogy felnőtt 
korban is tovább képezzék magukat az 
emberek, idegen nyelvet és informatikát 
tanulhatnának. A program kiemelten ke-
zeli a munkanélkülieket, a kismamákat, 
a romákat, a legszegényebb környezet-
ben élőket és a 45 éven felülieket, de 
bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves és 
nincs nappali tagozatos államilag finan-
szírozott középiskolai és felsőoktatási 
hallgatói jogviszonya. Azok, akik részt 
kívánnak venni a képzésben 95 százalé-
kos támogatásban részesülhetnek. Egy 
személy maximum kilencvenezer forint 
összegre jogosult. A hátrányos helyzetű 
kistérségekben kétszázalékos önrészt kell 
befizetni, a többieknek ötszázalékost. A 
képzéshez százezren kaphatnak támo-
gatást. Vancsura István azt kérte, hogy a 
tiszaalpáriak is éljenek a lehetőséggel.
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(Folytatás az első oldalról)
Nagy kedvvel, vidáman ropták a 

zenére. Az ifjúsági korosztály tagjai 
pedig már szinte profiknak számí-
tanak. Az elmúlt évek alatt nagyon 
sokat fejlődtek és ez meg is látszott 
tánctudásukon. A jelenlévők sokáig 
gyönyörködtek volna a fiatalokban, 
akiken egyáltalán nem látszott az, 
hogy hosszú út után kellett azon a 
napon már másodszor bemutatkoz-
niuk. Csak remélni lehet azt, hogy 
senki sem adja majd fel és a moz-
gás, tánc utáni vágy megmarad, és 
a későbbiekben majd ők is tovább 
tudják adni azt, amit Bagi Ferenctől 
tanultak.

Az éjszaka hátralévő időszaká-
ban a szülők is bizonyíthatták, hogy 
mennyire kitartóak, mennyire bírják 
erővel és szusszal a zeneütemére 
való mozgást. Megérkezésük után 
először a fiatalabbak mutatkoztak 
be, majd pedig az ifjúsági csoport. 
Bagi Ferenc tanítványai nagyon 
színvonalas táncokat mutattak be, és 
ez több alkalommal is tapsra kész-
tette a jelenlévőket. Már az általános 
iskolás néptáncosokon is látszott, 
hogy milyen komolyan veszik ezt a 
táncot, van érzékük hozzá.

IskolaI bálon táncoltak a fIatalok

Dolgozni szeretnének, de nincs munkájuk
Mélyszegénységben él a település 

nagy százaléka, hangzott el a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat ülésén. A 
romák dolgozni szeretnének, de nem 
kapnak munkát.

A nyílt ülésen, ahol mintegy hú-
szan megjelentek, többek között szó 
volt a településen élő roma emberek 
szociális problémáiról. Ajtai Elemérné 
elnök elmondta, hogy a helyi kisebb-
séghez tartozó emberek dolgozni 
szeretnének, eltartani a családjukat, 
de nincsenek munkahelyek, ezért a 
nagyközségben magas fokú a mun-
kanélküliség. Szó volt arról is, hogy 
a mezőgazdasági idénymunkákban 
nem helyi embereket alkalmaznak a 

gazdák, hanem Romániából érkező-
ket, pedig azt a munkát ők is el tudnák 
végezni. Azt fogalmazták meg, hogy 
az önkormányzatnak nagyobb rálátá-
sa legyen az idegen munkavállalókra, 
és ha kell, akkor ebbe a hatóságokat 
is vonják be. Akadt olyan hozzászó-
ló, aki azt mondta, hogy jutalmazni 
kellene, valamilyen szinten, azokat a 
helyi vállalkozókat, akik segélyből élő 
embereket alkalmaznak. Sokan van-
nak olyanok, akiknek nincs tűzifájuk 
és élelemre sincs pénzük. Kérdésként 
merült az fel, hogy miért nem lehet a 
település határában fákat kitermelni, 
kidőlt, korhadt fákat elvinni, útszéli 
fákat gallyazni. Bartucz István telepü-

lésüzemeltető ígéretet tett arra, hogy 
ha szerveződnek csoportok, akkor lesz 
arra lehetőség, hogy fát termeljenek 
ki, de a munka utáni elosztást saját 
maguknak kell elvégezni. A munka-
helyteremtéssel kapcsolatban szóba 
került az is, hogy amennyiben földet 
kapnának, akkor tudnának gazdálkod-
ni, és jószágot is tartani.

A testületi ülésen olyan határozatot 
fogadtak el, hogy megkérik Vancsura 
István polgármestert, hogy a települési 
önkormányzat tárgyalja a roma nem-
zetiségűek munkanélküliségi, szociá-
lis helyzetét és vegyék figyelembe a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
javaslatát is.
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Nagyüzem van a vadászoknál. 
Akad olyan hétvége, ahol nem egy, 
hanem két vadászatot is tartanak. 
Egyet a helyi puskásoknak, egyet 
pedig a bérvadászoknak.

November 30-án pénteken rend-
hagyó módon kezdődött a vadászat, 
a helyi társaságnál. Ezúttal ugyan-
is kürtök hangjára gyülekeztek a 
puskás emberek, hogy meghallgas-
sák Víglási Gábor eligazítását. A 
vadászmester az ilyenkor szokásos 
tudnivalókat mondta el és felhívta a 
figyelmet arra, hogy csak fácánra és 
dúvadra lehet lőni. 

A kürtölés mára a vadászati kultú-
ra részévé vált, napjainkban minden 
igényes vadászaton találkozhatunk 
a kürt jellegzetes hangjával, amely 
végigkíséri a vadászatot. Másképp 
szól a kezdetekor, és máshogy a 
végén. Ha az elejtett vad kerül a terí-
tékre, akkor kürtszóval adják meg 
számára a végtisztességet is. 

A mostani bérvadászaton össze-
sen huszonhárom puska vett részt, 
akiknek segítségére volt nyolc hajtó 
és nyolc kutya is. A hajtóknak és a 
kutyáknak egyaránt fontos szerep 
jutott a hajtások során. Az előbbiek, 

a vadászokkal egy sorban haladtak, 
vitték a lelőtt madarakat, így azok-
nak, akik puskával rendelkeztek 
sokkal könnyebb a dolguk volt, mert 
nem fityegett az oldalukon a kakas, 
nem zavarta őket a lövésben. A 
kutyák is jól végezték a feladatukat, 
mert kihajtották a madarakat a bok-
ros, nehezen bejárható részekből. 

A vadásztársaságnak a fácánne-
velés terén is hagyományai van-
nak. Minden évben több száz madár 
nevelését végzik a társaság emberei, 
növelve ezzel a természetes szaporu-
latot. A felnevelt fácánok egy részét 
bérvadászok hozzák terítékre, akik 
fizetnek azért, hogy kakast lőhesse-
nek. Ez vonatkozik a nyúlállomány-
ra is. A bérvadászok általában olyan 
területről érkeznek, ahol kevés az 
apróvad. Nem mellékesen szeretik 
is az elejtett vadak húsát. A vadásza-
ton a Dunántúlról is érkeztek kollé-
gák. Ezen a napon mindenki elérte 
a célját, hiszen valamennyi vadász 
vihetett haza fácánkakast.

Egy nappal később nyúl és fácán 
vadászatot tartottak a társaság terü-
letén. Itt már nagyobb volt az érdek-
lődés, mert a helyiek is beszáll-

tak. Összesen hatvanhat puska vett 
részt a vadászaton, tíz hajtóval és 
nyolc kutyával. Ilyen nagy létszá-
mot nem egyszerű összefogni. Víglási 
Gábornak azonban sikerült, mert nagy 
gyakorlata van már benne. Addig, míg 
a leállókat elvitték, a vadászok és a 
hajtók egymástól húsz méterre álltak 
fel, a Kántor part utáni szilárd úton. 
Összesen három hajtás volt csak, de 
nagy területet jártak be. Durrogtak a 
puskák, főleg az erdőkben, mert ott 
sokkal nehezebb eltalálni a nyulat, 
mint sík területen. Ettől függetlenül 
délután egy órára már meg volt a 
kompetencia. Ezen a vadászaton több 
nyúl esett, mint fácán, de azért, mert 
azokat a területeket járták be, ahol 
jól érzi magát a nyúl. A vadászok 
mellett a nyulak is ügyesek voltak, 
mert sokuknak sikerült elkerülni a 
söréteket, de ezért nem bánkódtak a 
vadászok. Mint mondták legalább lesz 
nyúl jövőre is.

December második hétvégéjén is 
mind a két nap tartottak vadászatot. 
Szombaton bérvadászat volt, vasár-
nap pedig a helyi társaság tagjai 
élhettek szenvedélyüknek, de ven-
dégeket is hívhattak.

Kürtszóra indult és fejeződött be a vadászat
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Százhetven kisgyerek várta izgatottan 
december ötödikén az óvoda tornaszo-
bájában, hogy megérkezzen a Mikulás. 
Türelmesek voltak, miközben az ajtó 
felé kacsingattak, hogy vajon mikor fog 
megérkezni. Előtte azonban Marika néni 
az intézmény vezetője köszöntötte őket. 
Megkérdezte tőlük tudják-e azt, hogy ki 
volt Szent Miklós. Bár többen is jelent-
keztek, hogy tudják, választ adni azonban 
nem tudtak a kérdésre. Marika néni elma-
gyarázta nekik, hogy Szent Miklós püs-
pök volt és jó cselekedeteiről volt híres. 
Miklós napján piros sapkát húzva fejére 
gyerekeknek és rászorulóknak adott aján-
dékot.

A Mikulás megérkezése előtt az óvó 
nénik, állatoknak öltözve adtak elő egy 
kis mesét. Nagy volt az öröm, mert a 
gyerekek felismerték a szereplőket. 
Természetesen megérkezett a Télapó is, 
de nem egyedül, hanem a krampuszá-
val, aki virgácsot is hozott magával. Ezt 
azonban elkérte tőle a nagyszakállú, mert 
arra ebben az óvodában nincs szükség. A 
gyerekek megmutatták azt hogyan tudnak 
énekelni. Mindenki szépen és hangosan 
fújta a nótát. A Mikulás természetesen 

nem érkezett üres kézzel, szaloncukrot 
hozott az erdei állatoknak, akik a gyere-
kek között azt szétosztották. A csoport-
szobába visszatérve egy csomag is várta 
a kicsiket. Az óvó nénik azt kérték, hogy 
azt csak otthon bontsák ki. Persze akadt 
olyan ovis, aki nem bírta ki addig és meg-
nézte mi lapul a piros zacskóban. Még 
ezután is következett meglepetés, mégpe-

dig Taricska Tibor alpolgármester és fele-
sége jóvoltából, akik nem csak mandarint, 
gyerekenként kettőt, de még szaloncukrot 
is felajánlottak, amit a szépen megterített 
asztaloknál elfogyaszthatták a gyerekek. 
Boris Ferenc egy nagy fenyőfával tette 
szebbé az ünnepséget. Köszönet érte, 
mert így még emlékezetesebbé tudták 
tenni az óvodásoknak ezt a napot.

Minden óvodás kapott csomagot a Mikulástól

EgyHázI SoroK
Ünnepek:
December 2-án beköszöntött az 
adventi idő.
December 3. Xavéri Szent Ferenc 
áldozópap
December 8. Boldogságos Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatása.
December 13. Szent Lucia szűz, vér-
tanú
December 14. Keresztes Szent János 
áldozópap, egyháztanító
December 25. Karácsony – Urunk 
születése
December 26. Szent István diakónus 
első vértanú
December 27. Szent János apostol, 
evangélista
December 28. Aprószentek
December 30. Szent Család
December 31. év végi hálaadás
- December 11-étől lehet szentmise-
szándékokat íratni a jövő esztendő-
re.
- 2013-ban január, február, november 
és december hónapokban vasárnap 

este 18:00-kor NEM LESZ szentmi-
se.
- Az ünnepi, karácsonyi szentmise 
rendet a templomi hirdetésekben 
ismertetjük a kedves hívekkel.
- A karácsonyi készület akkor teljes, 
ha szentgyónásainkat is elvégezzük.
- Gondolatok karácsonyra: A kará-
csony végső soron a megtestesülés 
titkát hozta el nekünk. Akit ünnep-
lünk nem bárhol és bármikor, hanem 
épp akkor és ott született: Quiriniusd, 
Szíria helytartója alatt Júdeában, Dávid 
városában, Betlehemben, egy istálló-
ban. Első köszöntői bégető bárányok 
és egyszerű pásztorok voltak. Ennek 
tudatosítása talán lerángat minket a 
felhők közül, és arra ösztökél, hogy 
adott körülmények között próbáljunk 
ünnepelni. Próbáljunk meg valamit 
átélni ebből a rejtett szakralitásból. 
Próbáljunk minél több lelki táplálé-
kot meríteni, ami a hétköznapokban 
beépülhet a magunk, családunk és 
társadalmunk látható valóságába.

Köszönet a névtelen
adakozónak

Ismét eljött advent időszaka, ami-
kor megnyílnak a szívek, amikor fon-
tossá válik, hogy örömet szerezzünk 
másoknak, boldog mosolyt csaljunk 
a gyermekek arcára.

Az óvoda életében már hagyo-
mánnyá vált, hogy névtelen adako-
zó lepi meg azokat a gyermekeket 
egy-egy ajándékcsomaggal, akiknek 
sajnos egyre kevesebbet tud adni a 
sors.

Az ő nevükben mondunk ismét 
köszönetet felajánlásáért, amellyel 
szebbé tette néhány kisgyermek ün-
nepét. 

Boldog Karácsonyt kívánva:
Az óvoda nevelő-testülete

„Az igaz szeretet az adás tökéletesen 
tiszta, akadálytalan formája. Szaba-
don árad a többi ember felé, és jutal-
mát önmagában hordja.”

Gerald G. Jampolsky
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tortával lepték Meg a bálozókat
Az idén is megrendezésre került az 

alpári horgásztársadalom éves nagy 
mulatsága, a horgászbál. 

A hangulat megalapozása érde-
kében már az ajtón való belépéskor 
finom pálinkával fogadták a vendé-
geket a vezetőség tagjai. A jó zene, 
amit Varga Zsolt és Bense Imre 
szolgáltatott, valamint az igen jól 
sikerült szarvaspörkölt, amit Patai 
Ferenc, Fekete Ferenc és Domokos 
Antal főzött, csak fokozták az amúgy 
is jó hangulatot. Az est fénypontja a 
Balázsiné Almási Tímea által készí-
tett gyönyörű és finom torta volt, 
amivel a szervezők lepték meg a 
bálozó közönséget. A sok értékes és 
szép tombolatárgy kisorsolása után 
hajnalig tartott a fergeteges tánc és 
nótázás.

A bál sikeres lebonyolításához 
hozzájárultak a szponzorok is, akik-
nek ezúttal köszönjük a támogatásu-
kat. 2013-ban is hasonló időpontban 
szeretnénk megrendezni a bált, amire 
már most szeretettel hívunk minden-
kit.

Támogatók: dr. Vancsura 
István, Ambrusné Judit, Balázsiné 
Almási Tímea, Czímerné Marika, 
Dragon József, Fazekas Zoltán 
és családja, Festékbolt, Fókusz 
Takarékszövetkezet, Fornetti, 
Hartyányi Sándor és családja, 
Herczeg Tibor és családja, id. Győri 

László, ifj. Barna Sándor,  ifj. Győri 
László, Kecső Ferenc, Kínai bolt, 
Madla János és családja, Nagyparaszt 
italbolt, Palásti András és család-
ja, Patai Ferenc, Pici CBA vegyes-

bolt, Szatmári András és családja, 
Tüzép, Varázs Bazár, Zaletnyikné 
Almási Mária, az Alpári Tisza 
Horgászegyesület vezetőségének 
tagjai.

Ismeretterjesztő könyvek:
Yan Yager: Azt hittem, barátok vagyunk!
A bizalmatlanság hálójában: A magyar beteg
Kőrösi Blanka: Textilzöldségek és textilgyümölcsök
A Föld (100 állomás – 100 kaland)
Johnny Ball: Matekmágusok
Szépirodalom:

P.D. James: A halál jár Pemberley-ben
Helena Marten: A kávé illata
Ken Follett: A megfagyott világ (Évszázad 2.)
Ali Sparkes: Jó szúnyog a lószúnyog (C.S.A.T.T.)
Geronimo Stilton: Visszatérés a Fukar erődbe
Geronimo Stilton: Szörnyek Cin Cityben
Sebők Zsigmond: Maczkó úr útnak indul

Könyvtári ajánló
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Kispályáztak a labdarúgók és a szurkolók

Nem nagypályáztak, hanem kispá-
lyáztak a labdarúgók, méghozzá a tor-
nateremben november 9-én. Arról nincs 
tudomásunk, hogy mi lett az eredmény, 
de az biztos, hogy mindenki jól érezte 
magát. A labda is előkerült, de ezúttal 
nem ő játszotta a főszerepet. Egészen 
másról szólt a történet. A táncról, a bu-
liról, a jókedvről, a vidámságról. Annyi 
bizonyos, hogy aki ott volt, az nem fog-
ja elfelejteni. Már csak azért sem, mert 
ebben az évben ünnepli fennállásának 
hatvanadik évfordulóját az Alpári Sport 
Egyesület.

Ezúttal nem szerelésben, hanem 
öltönyben, nyakkendőben érkeztek a 
labdarúgók, a vezetők és a szurkolók 
a „mérkőzésre”, a hozzátartozók pe-
dig csinosabbnál csinosabb ruhákban. 
Megadták a módját. Mindenki azt sze-
rette volna, ha ez a találkozó jól sikerül, 
mindenki jól érzi magát és nem lesznek 
vesztesek. Ez így is volt, mert ilyen 
hangulatú találkozót már régen látott a 
publikum. 

Kezdődött azzal, hogy a belépőket 
ezúttal is a szokásoknak megfelelően az 
ajtónál adták, de nem papír formájában, 
hanem pohárban. Ritka az a mérkőzés, 
ahol így fogadják a szurkolókat. Akinek 

nem volt elég egy „jegy”, az kérhetett 
másikat. Volt választási lehetőség is. 
Akadtak olyanok, akik „ülőjegyet vál-
tottak”, míg mások megelégedtek az 
állóval. Ezúttal csak így lehetett bejutni 
a küzdőtérre. Ott már a színpadon a lab-
darúgó füleknek eltérő hangú „sípok” 
szólaltak meg a Baranyi zenekar jóvol-
tából. Először a PAX Otthon csapata 
lépett a pályára, akik egy teljesen új stí-
lust mutattak be, amit cowboy táncnak 
hívtak. A hangulatot fokozta egy ide-
genlégiós csapat fellépése. A kecskemé-
ti Dance For Art táncosai a szó szoros 
értelmében jól mozogtak a pályán. Az 
ember azt gondolná, hogy nincs tovább, 
ezt a hangulatot már nem lehet tovább 
fokozni. Dehogy nem, de ehhez kellett 
egy kis energia felvétel szilárd és fo-
lyékony változatban. Aztán megjelent 
a nagynevű sztár Sipos F. Tamás is és 
olyan fergeteges produkciót produkált, 
amit ritkán lehet látni. Na persze aki 
profi, az profi. Volt is nagy csápolás, nó-

tázás. Előkerültek az ASE sálak, hol a 
nyakban, hol kifeszítve két kézben. Az 
ember ilyenkor elgondolkodik azon, de 
jó is ez a foci, általa mennyi mindenhez 
hozzá lehet jutni.

Annyi bizonyos, hogy többször ki-
lencven percet játszottak le nem csak 
a labdarúgók, de a szurkolók is. A fá-
radságnak nyoma sem volt, azon az éj-
szakán. Az csak másnap a Bugac elleni 
nagy pályás mérkőzésen jelentkezett. 
Akkor a megszokottnál ólmosabbak 
voltak a lábak, nehezebb volt koncent-
rálni, a labdát oda rúgni, ahova kell. En-
nek ugyan meg lett a következménye, 
mert 4-2 arányú vereséget szenvedett a 
csapat, amit talán már el is felejtettek a 
játékosok. De azt az estét, azt a szombat 
estét soha nem lehet elfelejteni, mert ott 
mindenki győzött, labdarúgó, sportve-
zető és szurkoló egyaránt. Vigyázzunk, 
azt sem lehet elfelejteni, hogy annak az 
estének a bevétele az egyesület kasszá-
ját növeli. Szép volt fiúk!

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Nézze Ön is a Trió 
Televízió műsorait, 

hogy ne maradjon le semmiről, ami 
Tiszaalpár életével kapcsolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján jelent-
kezik Tiszaalpári Tükör című magazi-
nunk.
A képviselő-testületi üléseket  mindig 
az ülések hetében szombaton, 12:30-

tól tekinthetik meg felvételről.
Figyelmébe ajánljuk további műsora-
inkat is:
– Kiskun Krónika, minden hétköznap 
19 órától
– Kultúr-Kapocs, minden hétfőn 
19:30-tól
– Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-
tól

– Életadók, kéthetente csütörtökön 
19:30-tól
– Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 
19:30-tól
– Rock Magazin, kéthetente pénteken 
20:30-tól
– Hitélet, minden hónap utolsó pénte-
kén 18:30-tól
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Márton napi ludasságok
A Tündérrózsa Napközi Otthonos 

Óvoda a Családi szoba szervezése kereté-
ben november 9-én délután „Márton napi 
ludasságok” sportversenyen próbálhatták 
ki ügyességüket szülők és gyermekek (li-
baetetés kukoricával, és csutka-várépítés). 
A játékra minden csoport benevezett csa-
patával. Első helyezett lett a Süni csoport, 
második a Pillangó, harmadik a Tenge-
lice, negyedik a Tücsök, ötödik a Csiga, 
hatodik a Katica és a Méhecske csoport. 
Másik Márton napi rendezvényünk a Zöld 
óvoda jegyében tellett. Követve népha-
gyományainkat közös készülődést, illetve 
lampionos felvonulást rendeztünk novem-
ber 14-én. Szülők, és gyermekek együtt 
munkálkodtak a csoportokban, hogy elké-
szítsék saját kis lámpásaikat, amelyekkel 
elsétáltunk az újfalui templomba, ahol 
Almási-Szabó Tibor orgonajátékában 
gyönyörködhettünk, illetve meghallgat-
hattuk Kinga nővér, Szent Mártonról szó-
ló történetét.

Bontovics Istvánné

álláslehetőség
A Tündérrózsa Napközi otthonos

Óvoda munkatársakat keres:
óvodai dajka állásra 2012. december 14-ig
óvoda titkári állásra: 2012. december 20-ig

Várjuik a pályázatokat.
A pályázati kiírás teljes

terjedelemben a kozigallas.hu
honlapon olvasható.

Kiss Mária óvodavezető

Törvénytelennek ítélte a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal a tiszaalpári ön-
kormányzat Jobbik zászlóra vonatkozó 
rendeletét, ezért mi továbbra is ki fogjuk 
helyezni a rendezvényeken a zászlókat. 
Köszönettel fogadtuk, hogy Dr. Vancsura 
István polgármester úr, Dr. Vancsura Zol-
tán képviselő úr és Csernák Csilla képvi-
selőnő nem szavazta meg a rendeletet.

Nem azért helyezzük ki a Jobbik zász-
laját, mert ezzel bárkinek is kisebbíteni 
szeretnénk a magyarságát, nemzettu-
datát, hanem ezért, hogy kinyilvánítsuk 
azt, hogy elfogadjuk a Jobbik program-
ját, célkitűzéseit. Természetesen szíve-
sen látnánk, ha más pártok is felvállalnák 
zászlajukat és vele együtt pártjuk prog-
ramját. 

Szebb jövőt és békés, áldott karácsonyt 
kívánunk minden tiszaalpári lakosnak.

Tiszaalpári Jobbik Alapszervezet
(fizetett politikai hirdetés)

Üzlethelyiség
kiadó
Tiszaalpár,

Hunyadi János u. 42.
Érdeklődni: 0620/3630-894



Az őszi utolsó bajnoki mérkőzését 
Bugacon játszotta a labdarúgó csapat. 
A befejezés nem úgy sikerült, mint aho-
gyan azt a szurkolók szerették volna, de 
ennek több oka is volt. Erről beszélt Ká-
dár Tibor edző.

- A kezdő csapatból hiányzott Palás-
ti, Magyar Imre, Dávai Sanyi, Baranyi 
Józsi. Ez azt jelentette, hogy több meg-
határozó játékos nélkül és egy elég-
gé fáradt csapattal kellett elutaznunk. 
Ennek ellenére a két tizenhatos között 
mi futballoztunk. Igaz, hogy kikaptunk 
4-2-re, de a játékkal elégedet voltam. 
Sajnos, amit a bugaciak kapura lőttek, 
az mind bement. Egy csatárral, Borsi-
val játszottunk, mert Kulmann kispad-
ra kérte magát. A játékunkkal nem volt 
probléma, a ziccereket berúgtuk. Hozzá 
kell tenni azt is, hogy a játékvezető is 
közrejátszott abban, hogy ilyen ered-
mény született. Nem az első mérkőzé-
sünket vette el. Tizenegyeseket és kapu 
előtti szabálytalanságokat lehetett volna 
számon kérni tőle. Bugac-Tiszaalpár 4-
2 (2-1). Ifjúsági eredmény: 2-6. Megyei 
III. osztályú mérkőzés: Tiszaalpár II - 
Hetényegyháza II 2-4 (1-3).

A csapat őszi teljesítményével 
elégedett vagyok. Az elmúlt évhez 
képest egy tartalék csapattal vágtunk 
neki a bajnokságnak. Három kezdő 
játékosunk elment, ettől függetlenül 
szerettünk volna jó eredményt elérni. 
Sikerült is, mert a bajnokság félide-
jében a hetedik helyen állunk. Ha az 
utolsó négy fordulóban a meghatáro-
zó játékosok nem hiányoznak, amit 
ilyen szinten minden csapat megérez, 
akkor talán a dobogót is el tudtuk vol-
na érni. Akik előttünk végeztek, azok 
jobb csapatok, a Nyárlőrincet tartom 
velünk azonos szintűnek. A Lakitelek 
is jobb csapat, illetve a Pálmonostora, 
Városföld, Lajosmizse, Kecel négyes 
magasabb szintet képviselnek. Úgy 
gondolom, hogy a jelenlegi helyezé-
sünk reális.

A játékosokat értékelve kapus posz-
ton Magyar Imre védett és az egész sze-
zonban talán három-négy alkalommal 
hibázott, ami egy hálóőrnél nagyon jó-
nak mondható. Ha nem így véd, akkor 
lehet, hogy nem tudtunk volna ilyen 
helyezést sem elérni. Átsegítette a csa-
patot a mérkőzések olyan szakaszán, 

amikor az ellenfeleink elmehettek vol-
na. Az ő teljesítményét mindenképpen 
kiemelném. A hátsó alakzatban Hekkel 
Zsolti egész szezonban rossz térddel 
játszott. Amennyiben nem sérült, akkor 
középhátvéd poszton sokkal többre lett 
volna képes. Fejelt négy gólt úgy, hogy 
maximálisan elégedett vagyok vele. Pa-
lásti Andris, aki az ifjúsági csapatból 
került fel, az egyik legjobb játékossá 
nőtte ki magát. Remélem, hogy tartani 
tudja a színvonalat, és nem csak egy fél 
szezon volt, amikor ment neki a szekér. 
Nagy-Gál Robi és a Kiss Andor is állan-
dó játékos lett. Tőlük egy kicsit többet 
vártam, mert lehetnének jobb játékosok. 
Alázattal kell futballozni, többet kell 
hozzátenni a játékhoz. Amennyiben fej-
lődnek akkor megyei szintű játékosok 
lehetnek. Arra nem számítottam, hogy 
Fábián Zsolt ennyire beilleszkedik a 
csapatba. Az első két-három forduló-
ban nem szerepelt a jók között, de utána 
egyre jobban fejlődött, és kellemesen 
csalódtam benne. Nem számoltam az-
zal, hogy ennyire meghatározó játékosa 
lesz a csapatnak.

Az idősebbek közül Kovács Jóstit 
és Borsi Sanyit mindenképpen kiemel-
ném. Borsit minden meccsen két-három 
ember fogta, rugdosta. Ettől függetlenül 
nyolc gólt rúgott, gól passzokat adott és 
tizenegyeseket harcolt ki. Kovács Jósti 
játéka úgy kell a csapatnak, mint egy 
falat kenyér. Felmerült az, hogy eset-
leg befejezné a játékot. Ez azonban azt 
jelentené, hogy az utódját még egy pár 

évig kereshetnénk. Remélem, hogy to-
vább fogja folytatni. Dévai Sanyi játéka 
is nagyon kellett a csapatnak. Koráb-
ban több féle poszton játszattam, de a 
mostani szezonba betettem egy belső 
szűrő középpályásnak, és ezt a felada-
tot kimagaslóan látta el. Örülök annak, 
hogy sikerült megtalálni a helyét és re-
mélem, hogy úgy tudja majd tavasszal 
is folyatni a játékot, mint ahogyan ősz-
szel abbahagyta. Baranyi egy nagy kér-
dőjel számomra. Neki voltak nagyon jó 
és gyenge mérkőzései is, pedig ő nem 
olyan kaliberű labdarúgó, hogy a me-
gyei II. osztályban játsszon. Benne sok-
kal több van, mint amit az őszi szezon-
ban mutatott. Remélem, hogy tavasszal, 
sokkal többet számíthatok majd rá, mert 
ő is egy húzóembernek számítana, de 
ahhoz sokkal többet kell tenni.

Nem beszéltem még Fábián Robiról, 
Pásztor Gyuláról, akik hozták a szoká-
sos játékukat. Küzdenek, hajtanak, 
fejben ott vannak. Ilyen játékosok is 
kellenek a csapatba. Tamási Jani szűrő 
munkáját más nem nagyon tudja helyet-
tesíteni. Probléma lesz, ha abbahagyja 
a játékot, sokat számít az ő tapasztala-
ta. Kulmann Attila hol kezdőként, hol 
csereként szerepelt. NB-s szintű játékos 
lehetne, nagyon sokan tanulhatnának 
tőle, de sajnos gyenge az akarata. Bár-
mikor kezdetném, ha olyan erőállapota 
lenne. Összességében elégedett vagyok 
a csapattal és remélem, hogy a tavasszal 
is bizonyítják a fiúk azt, hogy lehet rá-
juk számítani.
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Kádár Tibor elégedett a csapat eredményével
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Hatalmas szerencse érte ifj. Fái 
Istvánt november 26-án. Egy hatal-
mas hal akadt a horgára, ember 
nagyságú harcsát fogott.

Talán nincs is olyan horgász, aki 
ne szeretne nagy halat fogni. Van, 
akinek ez sikerül, míg mások csak 
beszélnek róla, hogy mit tud egy 
nagy hal megfogása kiváltani egy 
horgászból. Ifj. Fái István azok közé 
tartozik, akinek nem mesélni kell 
arról, hogy milyen nagy halat fogott, 
mert ez teljes egészében bekövet-
kezett. November 26-án délután a 
Piroska kanyarban dobta be a hor-
got, amin wobbler volt. Nem kellett 
sokat várni, mert érezte, hogy kapása 
van. Ilyenkor a legtöbb horgász arra 
gondol, hogy de jó lenne, ha egy 
nagy halat sikerülne kifogni! Fái 
István számára hamar kiderült, hogy 
ezúttal nem holmi apró hal akadt 
a horgára, hanem egy hatalmas. A 
tényleges nagyságáról azonban csak 
akkor győződött meg, mikor tizenöt 
perc fárasztás után ki tudta emelni a 
vízből. Természetesen ilyenkor nem 
maradhat el a szokásos mérés, hosz-
szúságra és súlyra, na és a megörö-
kítés sem. Kiderült, hogy a harcsa 
százhatvan centiméter hosszú volt, 
és harminc kiló súlyú. Erről azért 
már el lehet mondani, hogy nem 
semmi.

Ember nagyságú
halat fogott

FELHÍVáS
A kutyák mikrochippel

való megjelöléséről
A 41/2010.(II.26.) sz. Kormányren-

delet 13.§ -re hivatkozva 2013.01.01-
től csak mikrochippel megjelölt és 
kötelező védőoltásban részesített ebet 
lehet tartani.
A kötelező védőoltásról:
- minden 3 hónapnál idősebb ebet 
veszettség ellen saját költségén az 
állat-egészségügyi felügyeletét ellátó 
magánorvossal beoltatni köteles az 
alábbiak szerint:
1.a 3 hónapos kort elérteket 30 napon 
belül,
2. az első oltást követően 6 hónapon 
belül,
3. ezt követően évente.

A kötelező mikrochipről:
- minden 4 hónaposnál idősebb ebet el 
kell látni chippel.
A chip egy rizsszem nagyságú szövet-
barát kapszula, amely egy antennát és 
egy 15 számjegyből álló egyedi jelet 
sugározó szerkezetet tartalmaz.

Az illetékes állatorvos egy tűszúrás 
fájdalmával járó procedúrával helyezi 
be az állat nyakának baloldalába.

A kapszula szövetbarát anyaga 
nem vált ki ellenreakciót a beültetett 
helyén, így nyoma sem marad a be-
avatkozásnak.

A mikrochippel ellátott ebek elve-
szés, ellopás esetén könnyen azono-
síthatóak, így a gazdájuk egyszerűen 
beazonosítható. 

FoNToS: Az Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Fel-
ügyelet bírsággal büntetheti azon 
ebtartókat, akik nem gondoskodnak 
az állatok beazonosíthatóságáról.

Kérjük a tisztelt tiszaalpári ebtartó 
lakosokat, hogy haladéktalanul keres-
sék fel állatorvosukat!

Dr. Vancsura István polgármester
Dr. Horváth László s.k.

megyei fő állatorvos
Dr. Méhész László megbízott jegyző

2012. október 13-án volt a 40 éves osztálytalálkozónk, az Árpád Feje-
delem Általános Iskolában. Ezúton szeretném Faragó Ilonának megkö-
szönni, hogy megszervezte, és egy kellemes estét töltöttünk el együtt. 
Kívánok Tóth Gábor osztályfőnökünknek és az osztálytársaimnak jó 
egészséget és minden jót.             Virág Marika

osztálytalálkozó
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Először a hatvanas évek elején 
hallottam a nevét, mikor édesanyám 
a nyárjasi erdészetnél dolgozott és 
hazahozta a munkáját. Ő mesélt a 
különböző erdészekről, akik közt ott 
volt Szederkényi zoltán is. Jancsó 
Miklós Sirokkó című filmjének egy 
részét 1969-ben Tőserdőben, a va-
dászkastélynál forgatták. Abban volt 
egy jelenet, amikor a férfi főszereplő-
nek Jacques Charriernek korongokat 
kellett lelőni. Természetesen nem ő 
lőtt, hanem Szederkényi Zoltán. Ak-
kor ismerkedtem meg vele személye-
sen, amikor a Szikra TSz-ben voltam 
pincemester. Többször is hozott oda 
vendégeket és igazi jó barátság alakult 
ki közöttünk. Számtalanszor mesélt 
vadász élményeiről, mert kiváló lövő 
volt. Sok helyre elment az országban, 
ahol vadat lehetett lőni. Imádta a ter-

mészetet, az erdőt. Minden reggel 
bejárta a Tőserdőt, mikor még erdész-
ként dolgozott. Egyszer futás közben 
a Tőserdőben találkoztam egy szar-
vassal. Zoli bácsitól tudtam meg azt, 
hogy ezen a tájon is található ilyen 

vad. Legalább is úgy tizenöt évvel 
ezelőtt, még található volt. Mindene 
volt a szakmája és a puskája. Úgy nem 
ment ki az erdőbe, hogy ne vitte volna 
magával a fegyverét. Nehéz lenne fel-
sorolni, hogy hány vad esett puskája 
áldozatául.

Zoli bácsi az elmúlt években be-
tegeskedett, keveset járt vadászni, de 
aztán sikerült rendbe jönnie. Alig vár-
ta már, hogy újra ott lehessen a vadá-
szatokon. Az október eleji nyúl vadá-
szaton még ott volt és szokása szerint 
mindig mesélt valamilyen érdekes tör-
ténetet a fiatalabbaknak. Aztán csak 
azt hallottuk, hogy kórházba került és 
nem sokkal később itt hagyott bennün-
ket. Ő már örökké vadászhat, emlékei 
azonban bennünk élnek tovább. 

Nyugodj békében zoli bácsi!
Sz. T.

Ő sincs már közöttünk
Dr. Berényi Ferencné hosszantar-

tó, súlyos betegség után 2012. novem-
ber 10-én itt hagyott bennünket.

A köztiszteletben álló Berényi 
család 35 évvel ezelőtt költözött 
Tiszaalpárra. Anikó, Ancika, ahogy őt 
így kedvesen nevezték és emlegették, 
1970-ben a kiskunfélegyházi Petőfi 
Sándor Gimnáziumban fejezte be kö-
zépfokú tanulmányait. Diplomát a bu-
dapesti Számviteli Főiskolán szerzett. 
A főiskola befejezése után állatorvos 
férjével egy rövid ideig Tiszakécskén 
éltek, majd Tiszaalpárra költöztek. Két 
gyermekük már itt született. Anikó 

először a Tiszatáj Mezőgazdasági Ter-
melőszövetkezetben könyvelő volt. 
A 80-as évek végétől a termelőszö-
vetkezet faüzemében, majd az abból 
alakult Planta Kft-nél könyvelőként 
és középvezetőként dolgozott. Egyéni 
vállalkozó lett 1996-ban és haláláig 
okleveles könyvvizsgálóként és adó-
tanácsadóként végezte nagy szaktu-
dással és lelkiismerettel a munkáját. 
Közéleti ember volt. Húsz éven ke-
resztül önkormányzati képviselőként 
községünket szolgálta.

Tudtuk, hogy beteg, de bizakod-
tunk úgy, ahogy az utolsó pillanatig 

Ő is tette. Szeretett élni, szerette az 
embereket, mindenkihez volt kedves 
szava. Imádta a családját. Nem akart 
még elmenni. Gyakran mondta: „ne-
kem még a másik fiam gyermekeit is 
meg kell ismernem”. Mint annyi min-
den, amit még tenni akart, ez a vágya 
sem teljesült.

Anikó hihetetlen akaraterővel és 
kitartással küzdött az életéért, de a 
küzdelem 2012. november 10-én vé-
get ért. Emlékét mindannyian meg-
őrizzük.

Nyugodjon békében!
Dr. Puliusné Sárdi Mária

Köszönet mindenkinek

„Úgy ment el, csendben, ahogy élt.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, er-
dészeknek, barátoknak, vadászbarátoknak, szomszédoknak, ismerő-
söknek, volt tanítványaimnak, akik férjem, édesapám, nagyapánk, 
apósom, Szederkényi zoltán erdész búcsúztatásán részt vettek. Sza-
vaikkal, virágaikkal együttérzésüket fejezték ki. Fájdalmunkban ve-
lünk együtt voltak.

A gyászoló család

Szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik el-
hunyt családtagunkat,

Juhász Péterné
Kecső Erzsébetet

elkísérték utolsó útjára, sírjá-
ra az emlékezés virágait he-
lyezték, osztoztak mély gyá-
szunkban.

A gyászoló család

zoli bácsi örökké vadászhat
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Szilvia és Anikó búcsúja az édesapjuktól
Édesapánk, Czimer Illés, életének 

61. évében 2012. november 5-én, 
szülőfalujától távol, a kettős Kőrös 
által övezett tüdőosztályon hunyt el. 
Érzéseinket, gondolatainkat szeret-
nénk megosztani Önökkel.

Az utolsó levél
Édesapánk, az oltalmazó szere-

tetünktől távol, egy szeretet nélküli 
rideg világban, mérhetetlen kese-
rűséggel a szívedben hagytál el 
minket. Szerető lányaid, unokáid, 
vejeid reszkető szívvel álltak ko-
porsód előtt.

Az az „IGEN”, amit kimondtál 
valamikor, valakinek elvett tőlünk 
életedben és halálodban is.

Idegen földben nyugszik meg-
gyötört szíved. Mi, a lányaid nem 
tudtunk méltón elbúcsúzni Tőled, 
de nem csak mi, hanem gyermek-
kori barátaid, rokonaid, testvéred 
és családja, munkatársaid és min-
denki, aki ismert és szeretett, ŐK 
SEM!

Alpár volt a szülőfölded, ahol 
születtél, a gyökered, a munkássá-
god, az ÉLETED!

Az idegen, a halálod hozta el. 

Szeretetünk teljes melegével kér-
jük a jó Istent, hogy megtépázott 
lelked békére találjon. A mi szí-
vünkben és általunk örökké élsz és 
élni fogsz!

Szilvia és Anikó

Emlékezzünk rá mindannyian jó 
szívvel és szeretettel!

„Nagyon akartam élni még, érezni 
szeretetek melegét, Nem adta a sors 
nekem, elvámolta az életem. Búcsú 
nélkül kellett elmennem, őrizzetek 
szívetekben!”

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
egy éve nem láthatunk

és nem beszélhetünk veled.”

Emlékezünk
pap sándor

halálának 1. évfordulóján

 „Most nem sietsz, most nem rohansz,
most nem tervezel, most nem akarsz,

most nem teszel semmit, csak csendesen pihensz.
Gyógyíthatatlan a seb, amit a sors mért ránk,

feledhetetlen a perc, mikor a földet dobták rád.”

„Tudjuk, hogy már nem jössz,
mégis jó várni, hazudni kell a szívnek,

hogy ne tudjon fájni.
Nincs senki más, ki helyedbe léphet, 

szívünkbe nőttél, hogy lelkünkben élhess.”

Szerető családja

Mérlegképes könyvelő,  közgazdász vállalja  Kft-k Bt-k könyvelését, 
bérszámfejtését,  teljes körű ügyintézését.

Érdeklődni: 06-70/398-2604

Nyílászárók cseréje, beépítése,
teljes körű kivitelezése gyári áron
A műanyag nyílászárók 74 mm-ben

és 6 kamrás profilban, 1,5 m-es
acélmerevítéssel készülnek.

Megrendelés után
egy hónapos futamidővel

Balla zsolt szobafestő-mázoló mester
Tiszaalpár, Csokonai u. 94.

76/424-637
06/30/362-4971
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Régi, új felületek
festése, mázolás,

tapétázása
Hőszigetelés, falfelület

színezése parkettacsiszolás
és – lakkozás

Keressen meg és megoldom
festéssel kapcsolatos bármely

gondját rövid határidővel!
Egyénre szabott ajánlatokkal

várja  Balla Zsolt
szobafestő mester
Tel: 30/362-4971

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 foga-
dok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉrDEKLőDNI: 06/30/266-8536

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag új évet kívánok

minden régi és új ügyfelemnek
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Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

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

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

Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk

kedves vásárlóinkat.
ÜzLETÜNK NyITVA TArTáSA:

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

szombaton: 8.00-12.00 óráig.

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

Erzsébet utalvány
elfogadó hely lettünk!

ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

aprók KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház:  598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Zsibrita Ádám 06/20/226-8282
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig) 06/30/267-8287
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig) 06/30/9049-363

* Tiszaalpáron köz-
ponthoz közel eladó áron 
alul kétszobás kertes ház, 
beköltözhető állapotban. 
Fürdőszoba, gáz, ipari áram 
van. Irányár: 3,5 millió 
forint. Érd. 06/76-421-642

* Ház eladó Bercsényi 
u. 6. számon. Érdeklődni: 
Táncsics u. 17. alatt.

* Savanyításra alkal-
mas fejes káposzta eladó. 
Érdeklődni: 06/30-353-6574. 
Tiszaalpár, Ady E. u. 49/a.

* Tiszaalpáron 72 m2-
es gázfűtéses összkomfor-
tos családi ház eladó. Érd. 
06/30-4866-912, 06/30-
5405-280.

* Babakocsi hordozóval 
eladó. Irányár: 12.000 Ft. 
Érd. 06/30-4866-912.

* Eladó Ser Van T barna 
kályha. Érd. 06/30-583-
0663.

* Eladó elektromos láb-

masszírozó újonnan és egy 
vas nagyméretű hurkatöltő. 
Darabja: 2000 Ft. Tel. 421-
735.

* Tiszaalpár Dobó u. 37 sz. 
alatti családi ház sürgősen 
eladó. Víz, villany konvek-
toros gáz van. Érdeklődni: 
06/20-438-6724.

* Tiszaalpár Csokonai 
u. 5 sz. alatti családi ház 
eladó. Érdeklődni: 06/70-
3878-489.

* Eladó Worpult mosó-
gép, irányár: 30.000 Ft., 
Zanussi kombi hűtő, irány-
ár: 40.000 Ft., Sütő, páro-
ló, aszaló edény, irányár: 
8.000 Ft. páraelszívó, irány-
ár: 7.000 forint, mini gyros 
sütő, irányár: 8.000 forint, 
konyhabútor 6 m. hosszú, 
5 m. egybe pult, irányár: 
80.000, utánfutó, irányár: 
70.000. Ft. Érdeklődni: 06-
20/808-5318. 

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Gábor Csaba és Rácz Kinga.

Akiket nagyon vártunk: Szepesi Krisztofer Márk (anyja 
neve: Kiss Klaudia), Lévai Maja (Kapus Erika), Benkő 
Eszter (Novák Katalin).

Akiket elveszítettünk: Szederkényi Zoltán (1936), Juhász 
Péterné Kecső Erzsébet (1923), Bodor Lajos (1920), 
Kenderesi Györgyné Bársony Erzsébet (1935), dr Berényi 
Ferencné Darvasi Anna Mária (1952).

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

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

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

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

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

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


