
Kevesen vannak olyanok, akiknek 
a halála után kopjafát állít az utókor. 
Szederkényi Zoltán ez alól kivétel. 
Erdész- és vadásztársai méltó meg-
emlékezéseként ott áll a kopjafa a 
tőserdei vadászkastély előtt.

Erdész- és vadásztársak, roko-
nok és barátok mind ott voltak a 
Szederkényi Zoltán emlékére állí-
tott kopjafa avatásán a Tőserdőben. 
November 20-án, egy évvel a halála 
után ott áll a kopjafa, ahol több évti-

zeden keresztül élt és dolgozott. A 
tölgyfából készült emlékoszlop előtt 
Felföldi Zoltán egykori kollégája 
emlékezett Szederkényi Zoltánra. 

Ide ma Szederkényi Zoli erdész 
kolléga iránti közös tiszteletünk, 
megbecsülésünk hozott bennünket. 
Nem gyászolni jöttünk, azt megtettük 
halálának hírére. Ide most ünnepelni 
jöttünk. Ünnepelni azt, hogy amíg élt 
és most is, közénk tartozott és közénk 
is tartozik – mondta az egykori mun-

katárs. - A csatamezőn elhunyt nagy 
harcosok sírdombjára társai memen-
tóul kopjafát tűztek, hogy hirdesse a 
visszamaradottak számára az elhunyt 
dicsőségét. Így tűztük mi is ide ezt a 
kopjafát, hogy aki erre jár és rátekint, 
egy gondolat erejéig megemlékezzen 
arról az emberről, arról az erdészről, 
aki életének nagyobb részét itt élte, 
itt dolgozott, munkájával és szere-
tetével alakította kedves Tőserdőjét. 
(Folytatás a 3. oldalon)
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Fél órával később kezdődött a leg-
utóbbi ülés, mert nem volt határozat-
képes a testület. Amikor határozatké-
pessé vált, akkor meg Győri István 
kivonult, és csak akkor jött vissza, 
amikor újabb képviselő érkezett.

Aljegyzői beszámoló a
hivatalról

Az aljegyzői beszámolóból kide-
rült, hogy a hivatal engedélyezett lét-
száma tizennyolc fő, ebből egy állás 
betöltetlen, és kettő tartósan távol-
lévő dolgozót is nyilvántartanak. A 
létszámcsökkentés a munkakörök 
többszöri átcsoportosítását igényelte a 
hivatalban. A feladatokat két csoport, 
a vagyongazdálkodási és az igazgatá-
si látja el. Ezen kívül a titkársághoz 
tartoznak még dolgozók. A csoportok 
élén csoportvezetők állnak. A vagyon-
gazdálkodási csoportot Herczegné 
Bálint Katalin, az igazgatásit pedig 
Borvák Erzsébet vezeti. A köztisztvise-
lők közül hat főnek van közigazgatási 
szakvizsgája, kilencnek alapvizsgája. 
Anyakönyvi szakvizsgával hárman, 
mérlegképes könyvelői képesítéssel 
ketten rendelkeznek, jogi szakvizsgája 
pedig egy főnek van. A megyei kor-
mányhivatal által szervezett tovább-
képzéseken a dolgozók – az aktuális 
témaköröknek megfelelően – mindig 
részt vesznek.

Hozzászólás csak külön
engedéllyel

Az elmúlt időszakban túlságosan is 
hosszúra nyúltak a testületi ülések, nem 
volt ritka a négy-öt órás ülés, holott a 
bizottsági üléseken már kivesézték a 
napirendi pontokat. A testületi ülések 
idejének a csökkentésére a Szervezeti 
és Működési Szabályzatban olyan vál-
toztatást iktattak be, hogy csak abban 
az esetben nyílik lehetőség vitára, ha 
az ülésen lévő képviselők egyszerű 
szótöbbséggel hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a jelentkező képviselő hozzá-
szólhasson. Illetve abban az esetben, 
ha a bizottsági és a testületi ülések 
között olyan ok, illetve körülmény 

merül fel, amely ezt indokolttá teszi. 
Máskülönben a polgármester vitát nem 
nyit. Már az elmúlt ülés ilyen keretek 
között működött, és előfordult, hogy 
a hozzászólásra jelentkező képviselő 
véleménynyilvánítását nem szavazta 
meg a többség, így nem is kaphatott 
szót. Ez viszont azt jelentette, hogy az 
eddig több órás ülések időtartama lerö-
vidült (októberben négy és fél óráig 
tartott) és a novemberin mindössze 
másfél óra alatt sikerült a napirendi 
pontokról dönteni.

Az informatikus készíti el
a honlapot

Az elmúlt évben még az általános 
iskolához tartozott a könyvtár, most 
már viszont önálló intézményként 
működik. Önálló honlappal eddig nem 
rendelkezett. Az intézmény vezetője, 
Sztakó Ildikó viszont azt szeretné, 
ha rendelkeznének saját honlappal. 
Ennek engedélyezésére kéréssel for-
dult a testület felé. A megvalósításra 
árajánlatokat is kért be, amelyek közül 
a legalacsonyabb bruttó százezer forint 
volt. A testület azonban ezt az áraján-
latot nem fogadta el, mert az önkor-
mányzatnál dolgozó informatikust bíz-
ták meg a feladat elvégzésével. Olyan 
határozatot hoztak a képviselők, hogy 
2014. január 15-ig kell elkészítenie a 
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi 
és Iskolai Könyvtár honlapját.

Egyelőre nem lesz 
ebrendészeti hozzájárulás
Nem támogatta az ebrendészeti ren-

delet elfogadását a képviselő-testület. 
Az utóbbi időben több más település-
hez hasonlóan Tiszaalpáron is elsza-
porodtak a kóbor kutyák. Az állatok 
chipezése azonban száz százalékosan 
még nem történt meg, így nem lehet 
azt tudni, hogy kik az ebek tulajdono-
sai. Az elkészítendő rendelettervezet 
szerint ebrendészeti hozzájárulást kel-
lene fizetni a kutyatartóknak. A testü-
let olyan határozatot fogadott el, hogy 
felkéri az aljegyzőt, hogy a közterület 
felügyelő és az állatorvos segítségével 

írják össze azokat a kutyákat, ame-
lyek még nem rendelkeznek chippel. 
Dolgozzanak ki olyan intézkedési ter-
vet, melynek megfelelően 2014. júni-
us 30-ig minden tiszaalpári kutyának 
legyen chipje. Ezt követően fog visz-
szatérni a képviselő-testület arra, hogy 
bevezeti-e az ebrendészeti hozzájáru-
lást, vagy nem. 

asztalokat és székeket
kapnak

Korábban a művelődési házban 
tevékenykedő teleház átkerült a könyv-
tárba. Ott fogadják az érdeklődő helyi 
lakosokat. A Faluvédő- és Szépítő 
Egyesülethez tartozó teleház számí-
tógépeit is a könyvtárban helyezték 
el. Az intézményben azonban nincs 
elég asztal és szék, hogy be lehessen 
állítani az újabb számítógépeket. Ezért 
Vajda Márta az egyesület vezetője 
olyan kéréssel fordult a képviselő-tes-
tülethez, hogy öt számítógépes asztalt 
és hat darab irodaszéket vásároljanak. 
Ennek az ára bruttó kilencvenötezer 
forint. A testület támogatta a kérel-
met.

Legközelebb 2015-ben lehet 
próbálkozni

Az év elején nyújtotta be az önkor-
mányzat a várossá nyilvánítási pályá-
zatát. Ez volt már a második alkalom, 
amikor ezzel próbálkozott a település. 
Bár az eredmény júliusban megér-
kezett, erről csak most tárgyaltak a 
képviselők. A tájékoztató levélben a 
Közigazgatási és Igazságügyi minisz-
ter azt írta, hogy Tiszaalpár pályázatát 
nem tudták támogatni. Ez azért is 
fájdalmas a település számára, mert 
összesen huszonkét pályázatot nyúj-
tottak be az országból, amiből tizen-
nyolc pozitív elbírálásban részesült. 
Bács-Kiskun megyéből egyetlen egy 
kezdeményezés érkezett, a tiszaalpári, 
mégsem sikerült támogatásban része-
sülnie. A következő várossá nyilvání-
tási kérelmet 2015-ben lehet benyúj-
tani, mert a választások évében, 2014-
ben nincs rá lehetőség.
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A testületi ülésről jelentjük



(Folytatás az 1. oldalról)

Szederkényi Zoltán hamvai a 
Nagyibolyásban vannak elszórva, 
kedvenc magaslese környékén, mert 
életének az erdészet mellett a másik 
legnagyobb szerelme a vadászat volt. 
Negyvenkét év szolgálat után, vala-
milyen formában a Tőserdőben min-
den fa viseli keze nyomát. Gyakran 
képviselte az erdész szakmát szakmai 
fórumokon és hivatalos vadászatokon. 
Elismerésként megkapta az „Alföldi 
Erdőkért” és a „Kiskunsági Erdőkért” 

kitüntetéseket. Sportvadászként 1960 
óta, egészen haláláig tagja, közben 
elnöke és vadászmestere is volt az 
Alpári Vadásztársaságnak. Kiváló 
vadászkutya idomító és koronglövő 
sportemberként számtalan országos 
verseny nyertese volt. 

Mit üzen, mit mond nekünk ez a 
kopjafa, tette fel a kérdést Felföldi 
Zoltán, és válaszolt is rá. Üzeni, hogy 
Szederkényi Zoltán emlékére állítta-
tott. Igaz ember volt, és méltó módon 
kívánnak megemlékezni róla munka-
társai. Üzeni, hogy szabad elkötele-

zetten élni és cselekedni, mert csakis 
így érdemes. És üzeni azt is, hogy ez a 
kopjafa az egyszerű zöld ruhás erdész 
emlékére áll itt, aki embertársai részé-
re a természet nagykövete.

A hagyományokhoz híven Felföl-
di Zoltán egy pohár bort ürített az 
elhunyt emlékére, majd a poharat a 
kopjafához vágta, mondván, ebből a 
pohárból többé ne igyon senki. Ezt kö-
vetően az erdésztársak és Szederkényi 
Zoltán családja koszorút helyeztek el 
a kopjafánál és gyertyát gyújtottak 
emlékére.
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A szennyvízberuházás
egyharmada már

megvalósult

Az elmúlt időszakban folyamatosan 
dolgoztak a szakemberek a szenny-
vízberuházás megvalósításán. 28150 
folyóméter gravitációs gyűjtőcsatorná-
ból 7600 folyóméter készült el. 18586 
folyóméter gravitációs bekötőcsator-
nából 6200 folyóméter, 1960 darab 
házi bekötésből 780, illetve 563 tisz-
títóaknából 182 készült el november 
végéig. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 
a beruházás egyharmada már megva-
lósult. A munkálatok tovább folynak, 
mindössze karácsonykor állnak le. 
Amennyiben az időjárás megengedi, 

akkor a téli időszakban is folytatják a 
beruházást. 

Csak egy busz nem
megy be Lakitelekre

Hosszú évre visszamenő problé-
ma az, hogy a Tiszaalpár-Kecskemét, 
illetve a Kecskemét-Tiszaalpár között 
járó autóbuszok Lakiteleket is érin-
tik. Dr. Vancsura István polgármester 
kéréssel fordult a Kunság Volán felé, 
hogy bizonyos buszjáratok ne menje-
nek be Lakitelekre, hanem Kapásfalu 
felé kanyarodjanak le. A szolgáltató 
egyelőre csak ahhoz járult hozzá, hogy 
a reggel 6 óra15 perckor a régi postától 

induló járat nem megy be Lakitelekre. 
Sajnálatos módon járatpárt nem bizto-
sít hozzá, így a délutáni buszok ugyan-
úgy bemennek a szomszédos telepü-
lésre, és az öt kilométerrel hosszabb 
bérletet mindenkinek meg kell vennie. 
Az önkormányzat azt szeretné kihar-
colni, hogy tavasztól a reggeli busznak 
délután is legyen párja.

Felújítják a Várdombot

A Kiskunsági Nemzeti Park pályá-
zatot nyújtott be a Várdomb felújí-
tására „Halmok az évszázadok sod-
rában” címmel. A pályázat sikeres 
volt, az elnyert összegből a Várdomb 
rekonstrukciója valósul meg, illetve 
természetközeli állapotba hozzák. A 
nemzeti park nem adott még tájékozta-
tást arról, hogy mikor fog elkezdődni a 
projekt és mikor fejeződik be. 

az önkormányzathoz
kerül a konyha

A konyha 2012. december 31-ig 
az iskolához tartozott. Ezt követően 
a Tündérrózsa Óvodához került át. 
A testület arra kérte a hivatalt, hogy 
dolgozza ki annak a lehetőségét, hogy 
2014. január 1-től az önkormányzat-
hoz tartozzon. Szükség lesz egy olyan 
plusz dolgozóra is, aki a konyha admi-
nisztratív feladatait fogja ellátni, mert 
jelenleg az óvoda titkára végzi ezt a 
feladatot.
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Márton-napi jótékonysági bál
Iskolánkban 2013. november 16-án 

rendeztük meg a Márton-napi jótékony-
sági bált. Az idei bál témája, a dekorá-
ció meghatározója Lúdas Matyi volt. A 
rendkívül színvonalas dekoráció Ivicz 
Lázárné, Ivicz Ivett, Ivicz Lázár és volt 
tanítványunk, Ivicz Netta keze munká-
ját dicséri. A bál előkészületeiben és 
megrendezésében tevékenyen közre-
működtek az iskola dolgozói, szülők és 
a diákok is. Az aulában kiállított hintó-
val, és a mellette álló Lúdas Matyival, 
illetve Döbrögivel készült fotók magu-
kért beszélnek. A fényképeket Bartókné 
dr. Varga Edina készítette, és a belőlük 
származó bevétellel iskolánkat támo-
gatta. 

Ráhangolódásképp ezen a bálon sem 
maradhatott el a nyolcadikosok szívet 
melengető és szemet gyönyörködtető 
keringője és csárdása, majd a Jövőn-
kért Művészeti Iskola néptáncosainak 
műsora, illetve az Easy Dance tánccso-
port tanulóinak bemutatója. A táncokat 
Besszerné Almási-Szabó Zsuzsanna, 
Bondár Enikő, Bagi Ferenc és Szabó 
Tibor tanította be. A műsort a finom, 
ízletes vacsora követte, melyet kiváló 
szakácsaink, Kecső Ferenc és Papp Jó-
zsef készítettek.

Az este fénypontja az éjszakai tom-
bolahúzás volt. Rengeteg hasznos és 
értékes nyeremény talált gazdára. Szü-
lők, baráti társaságok és tanárok vettek 

részt a vacsorán, és szórakoztak együtt 
a hajnalig tartó táncmulatságon, ahol az 
Abonyi zenekar húzta a talpalávalót.

Iskolánk szülői munkaközössé-
ge, dolgozói és tanulói nevében Böjte 
Csaba szavaival szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik valamilyen 
formában segítségünkre voltak a bál 
előkészületeiben és lebonyolításában, 
bármilyen feladatot vállaltak önzetlenül 
(dekoráció, díszítés, hangosítás, terítés, 
pakolás, takarítás, mosogatás, főzés, 
műsor, kiszolgálás, tombolajegy árusí-
tás, stb.).

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi 
jó ember van, az kezdjen el valami jót 
tenni, és meglátja, milyen sokan odaáll-
nak mellé.” (Böjte Csaba)

Megköszönjük a tombolára küldött 
felajánlásokat, a támogatójegyek vá-
sárlását. Külön köszönet azoknak, akik 
jelenlétükkel is megtisztelték rendezvé-
nyünket.

A bál bevételét az iskola biztonságo-
sabbá tételére, az oktató munka színvo-
nalának emelésére fordítjuk.                                

Suba Jánosné

December 1-jével új egyházi év vette kezdetét advent első 
vasárnapján. Az adventi időnek kettős jellege van. A kará-
csonyi ünnepekre való előkészület      ideje ez, amikor Isten 
fiának emberekhez való első eljövetelére emlékezünk.
Egyúttal azonban olyan időszak is, amelyikben ez a vissza-
emlékezés ráirányítja
Figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetel-
ének várására. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és 
örvendező várakozás ideje.
Ünnepek:
December 3.  Xavéri Szent Ferenc áldozópap
December 7.  Szent Ambrus püspök, egyháztanító
December 9.  Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen foganta-
tása
December13. Szent Lúcia szűz, vértanú
December14. Keresztes Szent János áldozópap, egyháztanító
December 25. Urunk születése

December 26. Szent István első vértanú
December 27. Szent János apostol, evangélista
December 28. Aprószentek
December29. Szent Család

Ünnepi szentmiserend
   Alpár     Újfalu Zárda
 December  24.   19:00     16:00  24:00
 December  25.  9:00      11:00 16:00
 December  26.   9:00      11:00 16:00
 December  31.               18:00      11:00 16:00
 Január 1.  9:00      11:00 16:00
December 24-én szenteste a hittanos diákok pásztorjátékát 
is láthatják a Kedves Hívek Alpáron és Újfalun a szentmi-
sében.
A temetőkben lejárt sírhelyeket a Kedves Hozzátartozók 
váltsák újra, vagy
jelezzék, ha már nem tartanak rá igényt.
December 10-től a jövő évre lehet íratni szentmise szándé-
kokat.

Egyházi sorok
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Az „Egészséges életmódra nevelés, 
egészségtudatos iskolai táplálkozás” 
című TÁMOP pályázati program kere-
tein belül – a tanórákon és tanórán 
kívüli foglakozásokon egyaránt - fel-
tett szándékunk a tanulók érdeklődésé-
nek felkeltése az egészség megőrzése, 
javítása iránt, illetve olyan kompeten-
ciák, viselkedésbeli megnyilvánulások 
kialakítása, melyek elősegítik a jövő-
ben az egészséges életvitelüket.

E cél megvalósítása érdekében dol-
goztunk ki alsó és felső tagozat vala-
mennyi évfolyama, illetve alsós nap-
közis csoport számára három-három 
órából álló egészségnevelési modult. 
A kidolgozott modulok alsó tagozaton 
környezetismeret, testnevelés, magyar 
irodalom órákon, illetve délutáni nap-
közis foglalkozásokon jelentek meg, 
felső tagozaton pedig az osztályfőnöki 
órák tananyaga.

Ebben a tanévben november 4-29. 
között rendeztük meg „Az vagy, amit 
meg(t)eszel” elnevezésű egészségne-
velési projektünk programjait. Ennek 
keretében az ÁNTSZ munkatársai 
hordozható érintőképernyős számító-
gépet telepítettek iskolánkba, melyen 
dohányzás-prevenciós játékokkal irá-
nyítottuk a gyermekek figyelmét a 
dohányzás káros hatásaira. A védőnők 
délutánonként beszélgettek a felsős 
tanulókkal a serdülőkori változások-

ról, a személyi higiénéről. Az ÁNTSZ 
szakemberei előadásukban a mozgás 
fontosságára, a megfelelő táplálkozás-
ra hívták fel a figyelmet, kitérve az 
energiaitalok fogyasztásának veszélye-
ire. A 7-8. osztályos tanulóknak rende-
zett egészségvetélkedőn az egészséges 
életmód több területét érintő (mozgás, 
táplálkozás, dohányzás, drog, környe-
zet-egészségügy, elsősegélynyújtás) 
feladatokat oldottak meg tanulóink.

A pedagógusok számára Komár 
Szabolcs tartott előadást az elsősegély-
nyújtásról, majd a Caritas Alapítvány 

szakemberei szűrővizsgálatokat végez-
tek. A projektünk az egészségnapi 
rendezvénnyel zárult, amelyen gyü-
mölcs-zöldség szoborfaragó versenyen 
vettek részt a felső tagozatosok, míg az 
alsósok salátát készítettek. A szobrok 
az aulában kerültek kiállításra az elő-
zetesen elkészült plakátokkal, melyek 
az egészséges életmódot népszerűsítet-
ték. A sportversenyen az izgalom és a 
jókedv határtalan volt. A versenyeken 
a négy legjobb eredményt elért osztályt 
gyümölcskosárral jutalmaztuk.

Suba Jánosné

„Az vagy, amit meg(t)eszel”

Szépirodalom
Jussi Adler-Olsen: A 64-es betegnap-
ló
David Baldacci: A tiszta igazat
Gerald Durrel: Léghajóval a dinosza-
uruszok földjén
Sabrina Jeffries: A lord titka
Leslie L. Lawrence: A szitáló fehér 
por kolostora
Christine Nöstlinger: Frici a nyereg-
ben
Roberto Pavanello (Bat Pat): A táncos 
lábú vámpír
Geronimo Stilton: Nulla Nulla Ká 
ügynök

Ismeretterjesztő irodalom:
Sue Atkinson: Kiút a depresszióból
Barcsi Tamás: Az emberi méltóság fi-
lozófiája
Csernus Imre: A kiút
Kapa Mátyás: A történelem legbizar-
rabb halálesetei
Magyar Bálint (szerk): Magyar polip
Müller Péter: Férfi élet, női sors
Posta Renáta: Paleolit konyha hedo-
nistáknak
Carl R. Rogers: A tanulás szabadsága

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy a könyvtár 2013. december 23-
tól zárva tart. Nyitás: 2014. január 2.

A könyvtár új könyveiből
Faluvédő

hírek
Egyesületünk tagjainak,

községünk lakóinak,
a településen lévő

civil szervezeteknek,
közösségeinek a 2014-as 

évre, eredményekben
gazdag újévet kívánunk.

Vezetőség
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Madárkiállítást tartottak az óvodában 
november 22-én. Az intézmény aulája 
tele volt kalitkákkal, amikben szebbnél 
szebb madarakat láthattunk. A gyerekek 
csoportonként nézték meg őket.

Az óvodában az egyik csoportot egy 
madárról, a tengelicéről nevezték el. Ez 
is azt bizonyítja, hogy mennyire fontos az 
intézménynek, hogy az óvodások megis-
merjék azokat a madarakat, amelyek ha-
zánkban találhatóak. 

Madárbarát és zöld óvodaként fontos-
nak tarjuk a gyerekek szemléletformálá-
sát – mondta Kiss Mária intézményve-
zető. Szerencsére egy olyan pályázatot 
nyert a Kiskunfélegyházi Kistérségi Tár-
sulás, amit nálunk most valósítunk meg. 
Lényegesnek tartjuk azt, hogy a gyere-

keknek a különböző évszakokban a ma-
dárvédelemmel kapcsolatos teendőket 
tovább tudjuk adni. Azon kívül, hogy 
itt most különböző madarakat láthatnak 
az óvodások, odúkat is kihelyeztünk az 
udvarunkon. Településünkön több olyan 
család él, akik madarakat tartanak. Tőlük 
kaptuk a sokféle díszmadarat, verseny-
galambokat és egyéb kis házi madarakat. 
Nagyon sok olyan programot szervezünk 
a gyerekeknek, amelyek a természet- és 
környezetvédelemmel kapcsolatosak. A 
megnyert pályázat is erről szól. Az óvo-
dásaink rajzokkal is készültek, amiket 
kiállítottunk, és amit a szülők, hozzá-
tartozók is megnézhetnek. Közülük Kis 
Maja, a Tengelice csoport tagja a Fehér-
tavi Darvadozások elnevezésű rajzpályá-

zaton, amit a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósága hirdetett meg, első helye-
zést ért el az óvodások kategóriájában. 
Rá nagyon büszkék vagyunk.

A „Ne légy jeti” projekt keretében a 
Kiskunfélegyházi Kistérségi Társulás hu-
szonnégymillió forint támogatást nyert. A 
kistérség harminchárom intézményében, 
óvodákban, általános- és középiskolákban 
jelenleg is folynak, de később is lesznek 
természetvédelmi témahetek, -napok. - A 
projekt alapvető célja az ökológiai láb-
nyom csökkentése – mondta Szász Anikó 
projektmenedzser. - A projekt során kü-
lönböző dolgokkal ismerkedhetnek meg 
a gyerekek, mint például a vízhasználat, 
a tudatos vásárlás, a környezetvédelem, 
az egészséges életmód, vagy a mozgás. 
Az óvodásoknak életkori sajátosságuk-
ból adódóan több hétre van szükségük a 
feldolgozáshoz. Ők többször visszatérnek 
egy-egy témára. 

A projekt ebben a tanévben zajlik, az 
óvodákkal kezdődött. A tiszaalpáriban 
most valósítják meg. Téli időszakban az 
általános iskolák alsó, illetve felső tago-
zatosai kapnak tájékoztatást délutáni fog-
lalkozások keretében. Tavasszal kerülnek 
sorra ismét az óvodák másik témahéttel 
kapcsolatosan, és ekkor kapcsolódnak be 
a középiskolások is. Jelenleg is folyama-
tosan zajlanak a programok a különböző 
intézményekben.

Madarak fészkelték be magukat az óvodába

A Fókusz Takarék már ötvenöt éve 
kiemelten odafigyel a társadalmi sze-
repvállalás fontosságára. Most, szü-
letésnapjuk alkalmából egy játékkal 
ajándékozták meg a civil szervezeteket. 
Több héten keresztül lehetett szavazni a 
szervezetekre, melyek közül az első há-
rom helyezettből kettő tiszaalpári volt. 
A kiskunmajsai Mayossa Hagyomány-
őrző Egyesület táncbemutatójával és az 
első három helyezettnek való ajándék-
átadással zárult a Fókusz Takarék civil 
szervezeti kampánya, aminek a kereté-
ben a térség 104 civil szervezete vehe-
tett részt a szimpátia kampányban. Első 
helyezett lett a Pejtsik László Alapít-
vány (508 szavazattal), amiért 150 ezer 
forintot kapott, a második helyezett a 
kiskunmajsai Mayossa Hagyományőrző 
Egyesület (267 szavazattal) ötvenezer 
forintot, a harmadik helyezett Alapít-

vány Tiszaújfalu Gyermekeiért (208 
szavazattal) pedig huszonötezer forintot 
vehetett át. A kirendeltségek győztes ci-

vil szervezetei tízezer forint díjazásban 
részesültek, köztük a Tiszaalpári Moto-
ros Egyesület.

Sikeresen zárult a Fókusz Takarék civil szervezeti kampánya
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Közös fotó készült a télapóval
Nincsen olyan gyerek, aki ne várná 

ilyenkor december elején a Mikulást. 
Főleg az óvodások azok, akik türelmet-
lenek, hogy milyen és mekkora csoma-
got fognak kapni.

A Tündérrózsa Óvodába Decem-
ber 6-án délelőtt érkezett meg a Mi-
kulás. Minden csoportba bekopogta-
tott, ahol énekkel várták a messziről 
jött télapót. Kicsit megpihent a cso-
portszobákban, hogy kioszthassa a 
csomagokat. Ezúttal virgács nélkül 
érkezett, mert az óvó nénik szerint a 
kisgyerekek valamennyien jók voltak. 
A csomagot persze csak az kaphatta 
meg, aki tudta a jelszót, az pedig nem 
volt más, mint köszönöm szépen. 
Akadtak olyanok, akik megszeppenve 
vették át az ajándékot és alig lehetett 
hallani azt, hogy köszönetet mondott 
érte, míg mások hangosan adták tud-
tára a télapónak, hogy köszönetüket 
fejezik ki. Az is előfordult, hogy egy-

két kisgyerek szerette volna megnéz-
ni, hogy mi rejlik a csomagban, de az 
óvó nénik azt kérték, hogy ezt halasz-
szák későbbre. Természetesen, aki 
betegsége miatt nem tudott ott lenni 

az óvodában, az is megkapta később 
a csomagot. Minden óvodással külön-
külön készült egy közös fotó a Miku-
lással, így emlékként eltehetik majd 
felnőtt korukra.

Lovas kocsin érkezett az iskolába a Mikulás

Nem rénszarvasfogaton, hanem lo-
vas kocsival érkezett az iskolába a Mi-
kulás a gyerekek nagy örömére.

Télapós daloktól volt hangos az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola ud-
vara december 7-én délelőtt. A gyere-

kek vidáman énekelték a megszokott 
nótákat, mert tudták, hogy nemsokára 
érkezni fog a Mikulás. Nem is csalód-
tak.

A helyi lovas egyesület jóvoltából, 
mivel hó még nincs, pónilovak által hú-
zott kocsival érkezett a nagyszakállú. A 
gyerekek ekkora már félkört alakítot-
tak ki és úgy várták érkezését. Két kör 
után meg is állt a fogat és leszállt róla 
a télapó női segédjével együtt. Kosaruk 
tele volt szaloncukorral. Természetesen 
mindenki kapott belőle, és még repetáz-
ni is lehetett. 

A vidám dallamokra az alsós tago-
zatos lányok kezdtek először körtánc-
ba, majd kicsit félszegen követték őket 
a fiúk. Nemsokára az egész udvaron 
táncoltak a diákok. A Mikulás még szót 
váltott néhány diákkal, majd felült a 
fogatára és amilyen hirtelen jött, olyan 
hirtelen távozott is.

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi
Önkormányzata és a Római Szent Franciska Karitász jótékonysági ebédet szervez

2013. december 21-én 13 órától a helyi termelői piacon.
Az ebéd az előre kiosztott jegyek felmutatásával a helyszínen elfogyasztható, illetve éthordóban hazavihető. 

Támogatók: CBA-Pici ABC, Farkas Csaba zöldséges, Szabó Tibor-Penta-Trans Bt., Polgárőrség
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Öltöny és labdarúgó mez a sportbálon
Aki nem volt még sportbálon, az 

nem is tudja, hogy milyen hangulata 
van. Egyrészt a jelentős létszámú szóra-
kozni vágyó, másrészt a meglepetések 
miatt, amelyek az est folyamán érik a 
jelenlévőket.

Ezúttal is az általános iskola tor-
naterme adott otthont az Alpári Sport 
Egyesület (ASE) báljának. A szervezők 
jól gondolták azt, hogy a hagyományok-
hoz híven telt ház lesz, ezért is nem a 
művelődési ház kevesebb személyt be-
fogadó nagytermében rendezték meg. 
Több százan váltottak ugyanis jegyet, 
hogy részesei legyenek a mulatságnak. 
Az más kérdés, hogy belépőjükkel és 
adományaikkal az egyesületet támogat-
ták. Akik még nem látták a Szentkirályi 
Tánccsoport produkcióját, azok minden 
bizonnyal meglepődtek. Nem való-
színű, hogy azt gondolták, hogy ilyen 
táncprodukcióra képesek a fiatalok. 
Takácsné Kiss Márta tanítványai már 
több településen mutatták meg tehetsé-
güket, és mindenütt nagy sikert arattak. 
A jelenlévők ezúttal sem csalódtak, iga-
zi profi táncot láthattak.

Aki esetleg még feszélyezve érezte 
magát, annak bizonyára a vacsora után 
elmúlt ez az érzése. Az Abonyi zenekar 
ugyanis remek hangulatot teremtett. Ter-
mészetesen nem kellet sokat várni arra, 
hogy megmozduljanak a lábak a zene 
hangulatára. Fiatalok és idősebbek egy-
aránt kivették a részüket belőle. Nagy 

várakozás előzte meg a tombola fődíját, 
amire külön lehetett jegyeket vásárolni. 
Ezt nem a többi tombolatárggyal egy 
időben húzták ki, hanem hamarabb. A 
szerencse a labdarúgó csapat egyik játé-
kosának, Kulmann Attilának (Kulinak) 
és a párjának kedvezett. Ők utazhatnak 
el egy wellness hétvégére kettesben. A 
fiatal pártól, akiknek nem régen szüle-
tett gyermeke, bizonyára senki sem saj-
nálja ezt a lehetőséget.

Az est egyik érdekessége volt, hogy 
a felnőtt játékosok és a csapat szurko-
lóinak egy része az öltönyt labdarúgó 
felszerelésre váltotta. Úgy gondolták, 
hogy megmutatják magukat a zöld-fe-
hér csíkos mezben is, így szórakoznak 

egy ideig. Közben rigmusokat skandál-
tak és persze táncoltak is. A másik meg-
lepetés az a hatalmas csokitorta volt, 
amit Bánfi-Antalné Czakker Mária ké-
szített. Nem kevesebb, mint háromszáz 
szeletre méretezte, és az egyesület me-
zét ábrázolta. A felirat is rajta volt, mi-
szerint 61 éves az ASE. A jó hangulatot 
csak fokozta, amikor nem sokkal éjfél 
előtt megjelent az Irigy Hónaljmirigy. 
Produkciójukat nagy ovációval és nagy 
lelkesedéssel fogadták a jelenlévők. A 
labdarúgást szerető tiszaalpáriak ezút-
tal is megmutatták, hogy szeretik ezt 
a sportot, és képesek is áldozni érte. A 
mulatságból befolyt összegből ugyanis 
az egyesületet támogatták.

Kiégett egy családi ház belső tere 
Egy hetven négyzetméteres családi 

ház belső tere teljesen kiégett november 
19-én a Mikes Kelemen utcában. Sze-
mélyi sérülés szerencsére nem történt.

Amint azt a tulajdonos elmondta, 
egyedül tartózkodott otthon. Aludt, és 
arra ébredt fel, hogy füst van a lakás-
ban. Volt annyi lélekjelenléte, hogy a 
konyhában lévő gázpalack tömlőjét el-
vágja, és a palackot kivigye az udvarra, 
hogy ne robbanjon fel. Ezt követően 
értesítette a tűzoltókat. A lánglovagok 
Kiskunfélegyházáról és Csongrádról ér-
keztek, és azonnal nekiláttak a tűz oltá-
sának. Ennek köszönhetően meg tudták 
akadályozni, hogy a tűz az egész házat 

elpusztítsa. A 
belső tér viszont 
teljesen kiégett. 
A kár jelentős. A 
családi házban 
öten laktak, két 
felnőtt és három 
gyermek.

Szerencsére 
m i n d a n n y i u k 
e l h e l y e z é s e 
mego ldódo t t , 
mert az önkor-
mányzat azon-
nal intézke-
dett. 
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Ötször akarták levágni a lábát
Hat hónapot töltött ír kórházakban 

Szabó István, akit csak Bakterként em-
legetnek.  A tiszaalpári férfi egy motor-
baleset következtében szorult orvosi 
kezelésre. Úgy volt, hogy levágják a 
lábát, de nem engedte. 

Írországba, munkát keresve 2006 
tavaszán utazott ki Szabó István. Elő-
ször egy építkezési cégnél segédmun-
kásként dolgozott. Néhány hónap után 
azonban összeismerkedett egy farmer-
rel, aki kétszáz szarvasmarhát tartott. 
Megkérdezte tőle, hogy mennyire ért az 
állatokhoz. Mivel korábban állatorvos 
mellett dolgozott, nem okozott problé-
mát a tehenek ellátása. Nem csak fize-
tést kapott a farmertől, de egy nyolcvan 
négyzetméteres lakást is, teljesen beren-
dezve. Egyedül élelemről kellett magá-
nak gondoskodnia. A farmon annyira 
gépesített volt minden, hogy mikor vil-
lát kért, kinevették és azt mondták arra 
nincs szükség. Egyik gépről a másikra 
ült, úgy végezte a munkáját. 

- Mikor történt a beleset?
- Pontosan emlékszem rá, 2008. má-

jus 15-én este fél tízkor. Főúton halad-
tam motorral, amikor egy mellékútról 
kivágódott elém egy autó, és elütött. Az 
ütközés következtében a gerincemen és 
a jobb lábamon kívül mindenütt csont-
törést szenvedtem. A bal lábamon nyílt 
törés lett. A baleset után azonnal érte-
sítették a farmert is, akinél dolgoztam. 
Bekísértek a kórházba, és megvárták 
azt is, míg megműtenek. Minden más-
nap meglátogattak, és mindenben segí-
tettek. Az első két hétben hat műtétet 
hajtottak végre rajtam. Fél év múlva 
még egyszer, egy év múlva pedig már 
nyolcadszor, majd nem sokkal később 
kilencedszer feküdtem kés alá. Sajnos a 
bal lábam rövidebb lett, mint volt. Öt-
ször akarták levágni, de nem engedtem. 
Az utolsó műtétnél azt mondták, ötven 
százalék az esélye annak, hogy megma-
rad, de az is, hogy levágják. Eddig még 

nem kellett levágni, de az orvosok azt 
mondták, hogy ez nem végleges. Bár-
mikor előfordulhat az, hogy a bal lábam 
egy részét el kell távolítani. 

- Több mint öt éve táppénzen van.
- Fogalmazzunk úgy, hogy munka-

képtelen vagyok. Az ír nyugdíjfolyósító 
intézet arra kérte a magyar nyugdíjfolyó-
sító intézetet, hogy adják ki, mennyi időt 
töltöttem munkával az életem során. Erre 
azonban nem voltak hajlandóak, mond-
ván, még nem vagyok nyugdíj korú, mert 
még csak 52 éves vagyok. Pedig csak azt 
kérték, hogy hány napot, évet dolgoztam 
eddig. Írországban ugyanis munkaképte-
lenné nyilvánítottak. 

- Biztosítása minden bizonnyal volt. 
Fizettek kártérítést?

- Ez nem olyan egyszerű. Hat évet 
követelnek itthon tőlem, hogy nem fi-
zettem biztosítást. Az is kifogásolták, 
hogy nem jelentettem be, hogy kül-
földön dolgoztam. Írországban azonban 
érvényes biztosításom volt. Ott is nehe-
zen, de öt év után fizettek.

- Miből élt addig? 
- A farmer és családja mindenben 

mellettem állt. Továbbra is ugyanab-

ban a lakásban lakhattam, mint amikor 
dolgoztam. Fogadtak ügyvédet, akinek 
a költségeit ők fizették. Elvittek orvos-
hoz, mindenben mellettem voltak. Ilyen 
emberi hozzáállást még nem tapasztal-
tam az életben. Nagyon jól esett.

Szabó István június végén érkezett 
haza Magyarországra. Most, december 
4-én utazott vissza Írországba. Mint 
mondta, nem valószínű, hogy a koráb-
bi munkáját el tudja látni. Az elmúlt öt 
hónap alatt húsz kilót fogyott, ugyanis 
amióta nem dolgozott, felment rá több 
mint harminc kiló. Sokat kerékpáro-
zik, hogy ne terhelje a lábát. Ezért si-
került leadnia a húsz kilót. Csizmát és 
szűk nadrágot nem tud használni, mert 
a bal lába meg van dagadva. Amennyi-
ben nem tud odakint dolgozni, akkor 
hazajön, és megpróbál itthon munkát 
találni. Az akaratán nem fog múlni. 
Szeretne úgy élni, mint más ember. 
Igaz a balesetére a házassága is rá-
ment. Szabó István ettől függetlenül 
nincs elkeseredve, optimistán látja az 
életet. Nem gondol arra, hogy lehet, le 
kell vágni a lábát.

Sz.T.

KÖszÖnetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az idei évben bármilyen segítséget nyújtottak a Gondozási Központnak, 
különösen dr. Puliusné Sárdi Mária képviselő asszonynak Intézményünknek nyújtott anyagi támogatásáért, továbbá dr. Taricska 
Tibor doktor úrnak, illetve Novákné Márton Editnek egész éves áldozatkész munkájáért. Egyúttal a Gondozási Központ dolgozói 
és lakói nevében Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet szeretnénk kívánni mindenkinek!

Palásti Viktor
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Egy tiszaalpári fiú Japánban
Rémálom a rémálomban

Eléggé elbizonytalanodtam, ami-
kor megláttam, milyen sokan jöttek el, 
mégis sikerült elég jól megírni a tesz-
teket, hogy behívjanak az interjúra, 
pont pár nappal, a szóbeli érettségik 
előtt. Természetesen alig bírtam alud-
ni előtte, illetve megvolt a rémálom a 
rémálomban, pedig nem vagyok izgu-
lós típus. Én voltam az utolsó a sorban; 
amikor odaértem, az utolsó előtti alany 
éppen elhagyta az épületet, így telje-
sen egyedül vártam, hogy behívjanak. 
Mikor kiderült, hogy értem a kérdése-
iket, ők pedig megértik a válaszaimat, 
megnyugodtam valamelyest. Letudtuk 
az interjút, lehetett várni olyan július 
közepéig. Innentől kicsit lerövidítve 
a történetet: júliusban jött a telefon, 
hogy sikeresen átjutottam a válogatón, 
küldik az adataimat Tokióba, majd va-
lamikor december-január tájékán lehet 
számítani a végső eredményre.

Szóval innentől kezdve december 
17-ig semmi, aznap viszont jó hírek-
kel ébresztettek. Hurrá, hurrá, nem 
kell vizsgákra tanulni (természetesen 
a biztonság kedvéért elkezdtem itthon 
az egyetemet, mégis csak nagyjából 

8-an kapták meg az azelőtti 8 évben), 
lehet készülni Japánba. Volt egy tá-
jékoztató beszélgetés, és találkozó 
a nagykövettel, ahol remegő térddel 
bemutatkozhattam, később pedig egy 
összejövetel, ahol még nagyobb kö-
zönség előtt mutattuk meg magunkat, 
és további hasznos tanácsokkal láttak 
el minket. Itt ettem először életemben 
szusit, méghozzá nyers hallal. Hát, két 
perc rágás, hányinger-visszafojtás, és 
egy bátor, nagy nyelés után rájöttem, 
hogy a nyers dolgokkal nem lesz sok 
szerencsém.
tapasztalatok

Elég sokat írtam eddig, úgy hogy 
most már végre elrepülök Japánba, 
egészen pontosan Oszakába. Termé-
szetesen életemben először utaztam 
repülőn, elég nagy falatnak tűnt Japán-
nal elkezdeni. A jegyeket az ösztön-
díj keretein belül kaptuk, így nekünk 
nem kellett érte fizetni. Meglepődve 
tapasztaltam, hogy nem a lehető leg-
olcsóbb módon juttatnak el minket 
Japánba, ahogy én tettem volna, ha-
nem Lufthansás, egy átszállásos, úgy 
15 órás utat szerveztek nekünk. (Az 5 
éves ösztöndíjat ketten kaptuk meg, a 

többiek a rövidebb, kutatóival jöttek 
ki, azért a többes szám.) Papírok, pa-
pírok, papírok. Röviden így jellemez-
ném az első napokat. A reptéren hosz-
szas sorban állás után lefényképeztek, 
ujjlenyomatot vettek, és megkaptuk a 
Residency Card-unkat, ez kb. lakcím-
kártya és személyi egyben, az itt tar-
tózkodó külföldieknek – az egyik nem 
is olyan régi japános posztban említett 
alien card-ot helyettesíti.

Miután megtaláltam a bőröndje-
imet, jött, amitől leginkább féltem, 
átjutni a vámon. Volt nálam egy üveg 
Tokaji, valamint két liter házi pálin-
ka, (igaz, ásványvíznek „álcázva”) 
kicsit féltem, hogy felnyittatják a bő-
röndömet, aztán elkoboznak valamit, 
elsősorban azért, mert odakint még 
kiskorúnak számítottam, illetve, ha jól 
tudom, ez több volt, mint a vámmen-
tesen behozható adag. Nagy meglepe-
tésre, az egész annyiból állt, hogy egy 
kedves, mosolygós hölgy elkérte az 
útlevelemet, megkérdezte, hogy akkor 
három táskám van-e, majd továbben-
gedett.

Rácz Gergő
Folytatjuk.

óriási paszternáK terMett a Kertben
Hatalmas paszternákok termettek 

Pintér Mihály kertjében. Nem egy kö-
zülük meghaladta a másfél kilót. Egy 
azonban még ennél is többet nyomott.

A 75 éves Pintér Mihály nagyot né-
zett, mikor a földből való kiásás közben 
egyre nagyobb paszternákokra bukkant. 
Úgy gondolta, hogy érdemes megmérni 
is őket, mert ekkorák még az ő kertjében 
sem teremtek. Meglepődve tapasztalta, 
hogy jó néhány meghaladta a másfél ki-
lót és közelített a két kilóhoz. Egy azon-
ban még ezeknél is nagyobbra nőtt. A 
mérésnél 2,6 kilót nyomott.

Miska bácsi kertjében a petrezse-
lyem is nagyobbra nőtt a szokásosnál. 
Akadtak olyanok, amelyek jóval meg-
haladták a fél kilót. Persze a sárgarépák 
sem maradtak kicsik. A gazda szerint 
a sok öntözés és a tápanyag utánpótlás miatt lettek nagyobbak az átlagosnál a zöldségei.
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Kétarcú volt ősszel a megye II. osztályú csapat
Véget ért a 2013/2014-es megyei 

II. osztályú labdarúgó bajnokság őszi 
idénye. A tiszaalpári csapat a hetedik 
helyen végzett, úgy, hogy mindösz-
sze három ponttal van elmaradva a 
második helyezett Harkakötönytől. 
A csapat edzőjét, Magyar Attilát arra 
kértük, hogy értékelje az őszi szerep-
lést.

- A nyár folyamán átalakult a me-
gyei II. osztály északi csoportjának a 
mezőnye. A Kecel és a KLC feljutott 
a megyei I. osztályba, helyettük fel-
került a Ballószögi Aranykor SE és a 
Dunavecse. Tudtuk azt, hogy mind két 
csapat jó erőt fog képviselni, és a többi 
csapatokkal is számolni kellett. Éppen 
ezért a 7-9. hely megszerzését tűztük ki 
célul a tizenhármas mezőnyből. Nem 
tűnt nehéznek a sorsolásunk annak el-
lenére, hogy a Lajosmizsével kezdtünk, 
de utána papíron legyőzhető csapatok 
következtek, függetlenül attól, hogy 
nem ismertük a mezőny játékos erejét. 
Sajnos az első találkozón rosszul rajtol-
tunk. 3-1-es vereséget szenvedtünk egy 
olyan mérkőzésen, ahol 1-1 után saját 
javunkra tudtuk volna fordítani a talál-
kozót, mégis vereség lett a vége. Tartot-
tam attól, hogy a rossz kezdés esetleg 
rányomja bélyegét a folytatásra, de sze-
rencsére nem így történt. A következő 
meccsen Harkakötönyben kifejezet-
ten jó és szép játékkal sikerült nyerni. 
Utána további három győzelem szüle-
tett. A Helvéciát itthon, a Dunavecsét 

idegenben, majd a Bugacot ismételten 
itthon vertük meg. Úgy tűnt, hogy az 
eltervezett 7-9. hely biztosan meglesz, 
de ezután mentünk a mumusunkhoz, a 
Jakabszálláshoz, akik ellen még nem 
sikerült nyerni a megyei II. osztályban, 
amióta visszakerültünk. Egy jó első fél-
idő után a második félidőben már nem 
úgy játszottunk, ahogyan kellett volna, 
és vereséget szenvedtünk. Ismét benne 
volt az, hogy megtörik a lendület és 
nem úgy alakul a további szereplésünk, 
ahogyan szeretnénk. A Lakitelek elleni 
nagy rangadón sajnos csak 1-1-es dön-
tetlent tudtunk elérni, pedig sokkal több 
helyzetünk volt. Amennyiben egész 
ősszel olyan lett volna a mutatott játé-
kunk, mint a szomszéd település ellen, 
akkor minden bizonnyal jobb helye-
zést tudtunk volna elérni. Ezt követően 
kétarcú lett a csapat. Pálmonostorán 
lélektelen játékunk miatt kaptunk ki 3-
1-re egy olyan csapattól, akik ebben az 
idényben nem számítanak a legjobbak 
közé. Utána hazai pályán a Kiskunfél-
egyházi Vasutast vertük meg. Az ősz 
folyamán a legnagyobb eredménynek 
a ballószögi idegenbeli győzelmünket 
tartom. Igaz, csak 1-0-ra nyertünk, de 
erre az eredményre sokan felkapták a 
fejüket, mert előtte csak egy veresége 
volt ellenfelünknek. Ezen a mérkőzésen 
megint a jobbik arcát mutatta a csapat. 
A végén a Városföld ellen 2-0-as ve-
reséggel és a Nyárlőrinc ellen 0-0-as 
döntetlennel zártuk az őszi fordulókat. 

A tizenkét találkozóból hatot megnyer-
tünk, két döntetlent játszottunk és négy-
szer szenvedtünk vereséget. Húsz pon-
tot gyűjtöttünk, ami a hetedik helyhez 
volt elég. A fő célkitűzést azért sikerült 
elérni. Amennyiben figyelembe vesz-
szük azt, hogy a második hely elérhe-
tő közelségben van, mindössze három 
ponttal vagyunk lemaradva, akkor nyu-
godtan nevezhetjük jónak a szereplé-
sünket. Ennek ellenére természetesen 
vannak hiányérzeteink az őszi szerep-
lésünkkel kapcsolatban. Amennyiben 
minden mérkőzésen ugyanazt az egy-
séges játékot nyújtjuk, ami benne van 
a fiúkban, akkor a második hely sem 
lett volna elérhetetlen. El kell mondani 
azt is, hogy fiatal a csapat. Harminc év 
fölött egyedül Hekkel Zsolt van. Külön 
kiemelném azt is, hogy minden játé-
kosunk tiszaalpári, amire, azt hiszem, 
nincs példa ebben az osztályban. Prob-
lémaként meg kell említeni, hogy több 
játékos befejezte az iskolát és munka-
helyi, illetve egyéb gondok miatt az 
edzéslátogatottság sajnos jelentősen 
visszaesett. Azt az edzésmunkát, amit 
szerettünk volna, nem sikerült megva-
lósítani. Minden bizonnyal ez is közre-
játszott abban, hogy néhány mérkőzés 
elúszott és nem sikerült nyernünk. Úgy 
gondolom, ha egy jó alapozás után tu-
dunk nekivágni a tavaszi szezonnak, 
akkor nem elérhetetlen az acél, hogy a 
dobogón végezzünk, függetlenül attól, 
hogy a többi csapat hogyan erősít.

búcsú szepesi istvánnétól
Szepesi Istvánnétól, „mindenki Klárikájától” - mert így szólították - kellett elbúcsúzni, akit a kegyetlen halál tragikus hirtelen-
séggel ragadott ki szerettei közül életének 52. évében. 
Egy olyan személytől kellett elköszönni, aki nemcsak családjáért, hanem a közösségért is munkálkodó ember volt, aki minden 
helyzetben tudta a kötelességét. Szepesi Istvánné muzsikus családból származott, nagyon sok cigánynótát ismert. 1977-ben 
költözött családjával együtt Tiszaalpárra, 1982-ben kötött házasságot Szepesi Istvánnal, akivel együtt nevelték nagy szeretetben 
gyermekeiket: 3 lányukat, 1 fiukat és unokájukat. 2010 októberében kezdte meg a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatban a 
képviselői munkáját, és végezte azt tisztességgel, felelősségtudattal egészen haláláig. Képviselői munkáját az elkötelezettség, 
empátia és tenni akarás jellemezte. Mi sem bizonyíthatná ezt jobban, mint az a tény, hogy az elkövetkezendő, 2014-ben ese-
dékes választásokon ismét bizonyítani akart, továbbra is képviselni akarta a tiszaalpári cigányságot. A Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselői közül ő volt a korelnök. Bölcsességével, tapasztalataival segítette a cigány hagyományok ápolását, 
jelentősen közreműködött a cigány gyermekek tánctanításában, maga is ismerte a cigány nyelvet. Képviselőként jelenlétével 
és munkájával segítette a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi üléseinek lebonyolítását. A döntések tekinte-
tében nagy hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorult emberek és a gyermekek támogatására, az esélyegyenlőség megvalósítá-
sára. Szepesi Istvánné megértő és együtt érző, feltétel nélkül segítő, a bajokat megoldó, az örömökben őszintén osztozó ember 
volt. Barátságos lénye szeretetet sugárzott. Életét, munkáját, hivatását dicséri több száz család, és az a tény, hogy a Tiszaalpári 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat saját halottjának tekintette. 
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Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden zenekedvelőt

2013. december 18-án, szerdán 17:00-tól

az Árpád Fejedelem Általános Iskola 32-es termébe,
a zongora valamint furulya tanszakos növendékek

ünnepváró koncertjére!

Fellépnek: zongora szakosok: Dömötör Bálint Be-
nedek, Kardos Dániel, Kővágó Karina, Micheller 
Berzsián, Molnár Döme, Némedi-Varga Norbert, 
Szabó Kitti, Szabó Krisztián, Szabó Vivien Zója, 
Taricska Bálint, Tóth Éva, Varga Judit
furulya szakosok: Abonyi Diána, Abonyi Mirjam, 
Barcsa Enikő, Boros János, Dömötör Mónika, 
Hoffmann Renáta, Kása Eszter, Kiss Noémi, 
Novák Anna, Popper Ádám József, Rácz Eszter 
Gyöngyi, Tapodi Natália
Felkészítő tanáraink: Almási-Szabó Tibor (zon-
gora), Szőke Ferenc (furulya)

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel hívunk minden

zenekedvelőt 2013. december 21-én 17:30-as
kezdettel a tiszaalpári a Jótanács Anyja Templomban

megrendezésre kerülő karácsonyi koncertre.

Közreműködnek:
Jubilate Deo énekkar – vezényel: Almási-Szabó 
Tibor
Kulcsár Erika – gordonkaművész
Almási-Szabó Tibor – kántor, orgonán
Molnár Döme – 8. osztályos tanuló orgonán

A belépés ingyenes.
A műsor végén a Római Szent Franciska 

Karitászcsoport forralt bort, teát, mézeskalácsot 
kínál és adományokat gyűjt a községünkben

élő rászorulók megsegítésére.
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Régi, új felületek
festése, mázolása,

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

MŰANYAG  NYÍLÁSZÁRÓK
ForgalMazása és 

beszerelése

Tiszaalpár a Trió 
Televízióban

Nézze Ön is a Trió Televízió műsorait, hogy ne 
maradjon le semmiről, ami Tiszaalpár életével 
kapcsolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján, 19:30-tól jelent-
kezik Tiszaalpári Tükör című magazinunk.
A képviselő-testületi üléseket mindig az ülések 
hetében szombaton, 12:30-tól tekinthetik meg 
felvételről, az ismétlést pedig a következő szom-
baton, szintén 12:30-tól.
Figyelmébe ajánljuk további műsorainkat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órától
Kontra, kéthetente kedden 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 pénteken 18:30-tól
Hozd a formád! minden hónap első pénteken 
19:30-tól

Megnyitottam
fémforgácsoló
műhelyemet!

Tiszaalpár, József A. u. 2.
(bejárat a Petőfi S. utca felől)

Tul.: Juhász Imre,
Tel.: 70/93-00-231

Könyvelést és
Könyvvizsgálatot 

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. az iroda 
nyitva tartása hétfőtől szombatig 8 
– 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉRdEKLődNI: 06/30/266-8536
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Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

apróK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
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

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Izsó Gábor György és 
Baranyi Szilvia Szandra.
Akiket nagyon vártunk: Demeter Jázmin és 
Demeter József (Kása Julianna), Kővágó Tamara 
(Kálmán Klára).
Akiket elveszítettünk: Szepesi Istvánné Balogh-
Farkas Erzsébet (1961), Tálas Sándorné Csató 
Mária (1932), ifj. Vincze Mihály (1952), Novák 
István Györgyné Palatinus Magdolna (1943), Kocsi 
János (1943), Lovas Sándor (1933), Nyiki Milán 
Ferenc (2013).

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

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

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

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

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

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

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

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

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

Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk

kedves vásárlóinkat.
ÜzletÜnK nyitva tartása:

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

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

erzsébet utalvány
elFogadó hely lettÜnK!

16. oldal                                                        2013. december

* Tiszaalpáron, a kántorparti úton 1 hold föld eladó. 
Irányár: 650 ezer Ft. Érdeklődni: 06/30-659-4290

* Eladó egy 2000 Wattos fokozatkapcsolós, gurulós 8 
tagú olajradiátor. Ár: Megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06-20/390-2918

* Eladó: elektromos kerékpár jó állapotban, szőlőprés, 
gurulós szobai asztal, 3 ágú csillár, 50 l-es főzőfazék, 
gázrezsó, gázpalack, 2 db új tollpaplan. Érd.: 76/425-164, 
06-30/838-6254

* Hízó van eladó, kb. 200 kg. Érd.: 76/425-146

* A polgárőrség minden tagjának és családjának kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván. Bársony 
Pistit névnapján is köszöntjük. Balla József  és családja.

* A Virág családnak és Kálmán Károlynénak kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván, Kálmán 
Károlynét születésnapja alkalmából köszöntjük. Nagy 
Marikáék.

*Tiszaalpáron a Bercsényi u.6. szám alatti ház eladó. 
Irányár: 3 és fél millió Ft. Érd.: 06-70/324-2211, vagy 
személyesen a Táncsics M. u. 17. szám alatt.


