
Több mint nyolcvan települé-
si könyvtárt újítottak fel az elmúlt 
időszakban, Bács-Kiskun megyében. 
A legutóbbi a tiszaalpári volt, amit nem 
csak felújítottak, de bővíttek is.

Az átadó ünnepségen a jelenlévőket 
Sztakó Ildikó, a Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
vezetője köszöntötte, köztük Rausch 
Sándort, a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés alelnökét, Ramháb Máriát, 
a Katona József Könyvtár igazgatóját, 
dr. Vancsura István polgármestert és dr. 
Menyhárt Anett jegyzőt.

Ha egy település gyarapodik, a 
benne lakók is gazdagodnak – mondta 
az intézményvezető. Tiszaalpár lakosai 
az utóbbi években már több alkalom-
mal is érezhették, hogy gazdagodnak. 
Új óvoda és piaccsarnok épült, meg-

újult a Gondozási Központ, a Kádár 
Lajos Közösségi Ház, a konyha, a falu-
központ, a sportszékház, kiépült a szen-
nyvízhálózat. Az elmúlt évben – éppen 
a könyvtár fennállásának 60. évfor-
dulóján – pedig arra nyílt lehetőség, 
hogy pályázatot adjanak be a Nemzeti 
Kulturális Alap Közgyűjteményi 
Kollégiumához a könyvtár belső 
felújítására. (Folytatás a 3. oldalon.)
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Napelemeket fognak telepíteni
Napelemek telepítésére nyújtott be 

pályázatot az önkormányzat, és sik-
erült is nyernie 21,3 millió forintot. A 
kivitelezést három helyen fogják meg-
valósítani: a polgármesteri hivatalnál, 
a művelődési háznál és a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvodánál. A meg-
valósításhoz az önkormányzat 850 ezer 
forint önrészt biztosít. 

Változik a szociális ellátások
rendszere

A törvény értelmében március 1-
től a pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátások rendszere jelentős 
mértékben átalakul. Az állam és az 
önkormányzat segélyezéssel kapcsola-
tos feladatai élesen elválasztásra kerül-
nek. A rendszeres szociális ellátások 
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
rendszeres szociális segély) esetében a 
hatáskörök a járási hivatalhoz kerülnek, 
míg az önkormányzatok által biztosí-
tott ellátás neve ettől az időponttól 
egységesen települési támogatás lesz. E 
támogatás keretében az önkormányza-
tok az általuk támogatandónak ítélt, 
rendeletükben szabályozott élethe-
lyzetekre nyújthatnak támogatást. Az 
önkormányzat kötelezettsége abban áll, 
hogy a települési támogatásról rendele-
tet kell alkotni. Annak eldöntése, hogy 
a támogatás keretében milyen célokra, 
mely feltételek teljesülése esetén mily-
en támogatást nyújt, teljes mértékben 
az önkormányzat mérlegelési jogkörébe 

tartozik. A támogatás megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, vala-
mint felhasználásának, ellenőrzésének 
szabályairól rendeletet kell alkotni, 
legkésőbb 2015. február 28-ig Ennek 
érdekében a megalkotandó rendelet 
tartalmi elemeit tartalmazó koncepciót 
fogadott el a képviselő-testület.

Beléptek az egyesületbe
A képviselő-testület döntött abban, 

hogy Tiszaalpár tagként részt vesz az 
Aranyhomok Kistérség-fejlesztési 
Egyesületben, valamint biztosítja az 
évenként felmerülő lakosságarányos 
tagdíj fedezetét. Az egyesületet 1999-
ben a Kecskeméti Kistérséget alkotó 
tizennyolc település hozta létre. Feladata 
elsősorban a térségi kapcsolatok 
erősítése, helyi erőforrások felkutatása, 
pályázatok előkészítése, a regionális és 
kistérségi szempontból fontos fejlesz-
tések támogatása, az ehhez kapcsolódó 
tevékenységek koordinálása, hazai és 
nemzetközi pályázati lehetőségek felku-
tatása, közös területfejlesztési programok 
kialakítása, megvalósítása. Ezen kívül 
még ismeretterjesztés, területfejlesztés, 
agrárstruktúra- és vidékfejlesztés, turiz-
musfejlesztés kis- és középvállalkozá-
sok támogatása, közös területfejlesztési 
programok kialakítása, megvalósítása 
tartozik az egyesület tevékenységébe.

Horti Sándor lett a művészeti vezető
Az idei XIII. Bársony Mihály 

Tekerőlantos Találkozón avatják fel 

Bársony Mihály szobrát, aki ebben az 
évben lenne száz éves. A tekerőlantos 
találkozó a BÁRSONY 100 rendez-
vénysorozat Tiszaalpárt érintő program-
jainak művészeti vezetőjének Horti 
Sándor nyugalmazott pedagógust bízta 
meg a képviselő-testület.

Tordára utaznak
A tordai testvértelepülésről meg-

hívás érkezett a Tordai Kulturális 
Napok rendezvényen való részvételre. 
Tiszaalpár minden évben ott volt a 
kulturális eseményen, és ezúttal is ott 
akar lenni. A nagy érdeklődéssel kísért 
eseményt február 28-án rendezik, ahova 
tiszaalpári delegáció külön busszal fog 
kiutazni. A kiutazáshoz szükséges busz 
költségét az önkormányzat finanszíro-
zza. 

Benyújtják a pályázatot
Az önkormányzat korábban több 

testvérvárosi kapcsolatot erősítő pályá-
zatot nyújtott be. Azok közül a legsik-
eresebb eredményeként mintegy ötven 
gyerek tölthetett egy hetet Dániában 
felejthetetlen élményeket gyűjtve. Egy 
másik pályázat is kidolgozásra került, 
de sajnos nem részesült kedvező 
elbírálásban. Ebben az évben az Európa 
a polgárokért 2014-2020 pályázatrend-
szeren belül ismételten lehetőség nyílik 
testvérvárosi pályázatok benyújtására. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy élni 
kíván ezzel a lehetőséggel és benyújtja 
pályázatát.

A testületi ülésről jelentjük

Méltatlanul viselkedett a képviselő
Elég volt, betelt a pohár. Nem tűri 

tovább a község polgármestere az egyik 
képviselő viselkedését, amit bizottsági 
és testületi üléseken produkál. A leg-
utóbbi ülés hanganyagát elküldik a kor-
mányhivatalhoz.

Sajnálatos módon nem először for-
dult már az elő, hogy Győri István kép-
viselőhöz méltatlan magatartást tanú-
sított a bizottsági és testületi üléseken. 
Ami a legutóbbi ülésen történt, az már 
mindenki számára sok volt és felháborí-
tó. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 
üléseket a testületi ülések előtt szokták 
megtartani. A legutóbbi ülés 16.30-kor 

kezdődött, tizenöt napirendi pont sze-
repelt az előterjesztésben, de azt még 
néhánnyal megtoldották az ülés előtt. A 
testületi ülés időpontját 17.30-ra írták ki, 
de ebben az időpontban még csak a má-
sodik napirendi pontnál tartottak. Ennek 
legfőbb oka az volt, hogy Győri István 
képviselőhöz méltatlanul viselkedett. 
Hülyének és bűnözőnek nevezte a pol-
gármestert és néhány képviselőt. A vita 
hevében felállt helyéről, felindultan kö-
zelített dr. Vancsura Zoltán felé. Többen 
is azt gondolták, hogy meg fogja ütni, 
de szerencsére tudott annyira uralkod-
ni magán, hogy erre nem került sor. A 

bizottsági ülésen azt javasolta Vancsura 
Zoltán, hogy vonják meg Győri István 
tiszteletdíját, méltatlan magatartása mi-
att. Sajnálatos módon az incidens után 
sem hagyta abba a képviselő a pocskon-
diázást. Csernák Zsolt bizottsági elnök 
több alkalommal is próbálta rendre uta-
sítani, de őt is kiosztotta képviselő társa. 
Dr. Vancsura István polgármester az ülés 
után azt mondta, hogy a jegyzőkönyv 
számára készült hangfelvételt elküldik 
a kormányhivatalhoz, és segítséget is 
kérnek, hogy mivel tudnák megfékezni 
Győri István indulatait.
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Átadták a bővített, felújított könyvtárt
Az első oldal folytatása.

A pályázat feltétele az volt, hogy az 
önkormányzat saját erőből bővítse az 
épület alapterületét. Az előző képviselő-
testület vállalta a 6,2 millió forintos bő-
vítést, a beadott pályázat pedig sikeres 
lett: a maximális összeget, a 2,5 millió 
forint támogatást, továbbá a tíz száza-
lék önrészt fordíthatták a berendezésre. 
Az eredmény jól látszik: tágasabb lett 
az épület, és a könyvtári környezet is 
korszerűbbé, esztétikusabbá vált. A bő-
vítmény több funkciót is elláthat majd: 
használhatják olvasóteremként, kisebb 
rendezvények (előadások, foglalkozá-
sok, kiállítások) helyszíneként, ahol 
építhetik a település közösségeit, kul-
turális értékeit. Sokan dolgoztak azért, 
hogy mindez létrejöjjön.  Sztakó Ildi-
kó köszönetet mondott mindenkinek, 
aki hozzájárult ahhoz, hogy a könyv-
tár bővítése és felújítása megtörtén-
hetett. Arra kérte a jelenlévőket, hogy 
továbbra is támogassák a könyvtárt, 
elsősorban azzal, hogy elmennek oda, 
olvassák a könyveket, részt vesznek 
a rendezvényeken. Kányádi Sándort 
idézte: „A vers az, amit mondani kell: 
A könyvtár az, amit használni kell. „

Dr. Vancsura István polgármester 
arról szólt, hogy manapság egy könyv-
tár bővítése nem mindennapi csele-
kedet. A mai változatos világunkban 
ugyanis a könyv olvasása nem első 
rangú feladat. Megjegyezte, hogy a 
mostani beruházással még nem ért vé-
get a könyvtár felújítása. Szükség lesz 
a fűtés korszerűsítésére, a külső rész 
felújítására. Reményét fejezte ki, hogy 
az elkövetkezendő évek pályázatai le-
hetőséget biztosítanak a források elő-
teremtésére. Kérdésként tette fel, hogy 
a mai okostelefonos, internetes világ-
ban szükség van-e könyvtárra. Ezzel 
kapcsolatban három klasszikust idé-
zett. Elsőként Cicerót, aki azt mondta, 
hogy a szoba könyv nélkül olyan, mint 
a test lélek nélkül. Leonardo da Vinci 
szerint nem nevezhető gazdagságnak, 
ami elveszíthető. Csak az eszednek és 
a lelkednek olvasás útján nyert kincse 
jelenti az igazi gazdagságot, mert az 
nem vész el és nem megy el soha. Ba-
bits Mihály verséből a következőt idéz-

te: Ó, ne mondjátok azt, hogy a könyv 
ma nem kell, hogy a könyvnél több az 
élet és az ember, mert a könyv is élet 
és él, mint az ember. Így él emberben a 
könyv, könyvben az ember.

Rausch Sándor elmondta, hogy az 
elmúlt időszakban több mint nyolcvan 
könyvtárt adtak át. Minden könyvtár 
más épületadottságokkal, más telepü-
lés szerkezettel rendelkezik. Egy do-
logban azonban közösek. Mindegyikbe 
jó belépni. Más egy verset, egy regényt 
elolvasni egy élettelen számítógépen, 
mint amikor az ember kezébe vesz egy 
könyvet. A könyvtár közösségi tér is, 
ahol az emberek találkozni tudnak egy-
mással, mert mindenki számára nyitva 
áll. Arra kért mindenkit, hogy éljen az-
zal a lehetőséggel, amit ez a felújított 
épület ad. 

Egy ilyen beruházás megterem-
tése nem egyszerű feladat – mondta 
Ramháb Mária. Sok mindenre oda 
kell figyelni. A megyében nincs másik 
olyan település, amelynek a könyvtárat 
nem csak felújították, de bővítették is 
az elmúlt időszakban igaz, nem olyan 
nagy területtel. Vancsura Istvánnak és 
Rausch Sándornak is egy Találkozzunk 
a könyvtárban feliratú pólót nyújtott 
át. Az igazgató asszony a hosszú távú 
tervükkel kapcsolatban megjegyezte, 
azt szeretnék, hogy Bács-Kiskun me-
gye valamennyi településén megfelelő 
színvonalú legyen a könyvtár. Ehhez 
kérte a megye vezetésének a segítségét. 

Valamennyi könyvtárban, amit már át-
adtak a legkisebbek egy hatalmas macit 
kaptak. A tiszaalpári könyvtár is gazda-
gabb lett egy könyvtár macival. Az is-
kolásoknak egy kincses ládikát adott át, 
ami nagyon sok játékot tartalmaz. Ezt 
nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek 
is használhatják. A ládikát a Bács-Kis-
kun Megyei Katona József  Könyvtár 
munkatársai készítették. 

Az átadásnál a nemzeti színű szala-
got Rausch Sándor, Ramháb Mária és 
dr. Vancsura István vágta át. A prog-
ramban közreműködött a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda Pillangó cso-
portja, tekerőlanton játszott Balla Tibor 
a népművészet ifjú mestere és Bánfi 
Antal Ádám. Verset mondott Marsa 
Szonja és Herczeg Tibor. Az átadás 
után a jelenlévő gyerekek és felnőttek 
különböző játékokban vehettek részt.

Az ünnepélyes megnyitó rendez-
vényeinek támogatói voltak: - dr. 
Vancsura István polgármester, a Kato-
na József Megyei Könyvtár, Kisné Sza-
bó Erzsébet, Dósa Ferencné és Szalai 
József (az önkormányzat konyhájának 
dolgozói), ifj. Fonyó Béláné (élelmi-
szerbolt), Kővágó Róbert, Farkas Csa-
ba (zöldségbolt).
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Kezedbe teszem a könyvet….
„Kezedbe teszem a könyvet,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát”

(Róth Mária)

A sok-sok fáradozás megérlelte 
a gyümölcsét. Átadták a felújított és 
kibővített Pejtsik Béla Nagyközségi 
és Iskolai Könyvtárat. Irigylésre méltó 
ízléssel formálták át a belső teret, az 
uralkodó terrakotta szín meghitté varáz-
solja és maradásra készteti a látogatókat. 
Nagyon kell ez a hívogató miliő, hiszen 
a könyvek ellenében annyi a technikai 
kihívás. Korábban csupán a könyv 
ontotta a tudás el nem apadó, folyama-
tosan megújuló forrását, az emberiséget 
nemesítő nagy-nagy gondolatokat és 
viselkedési formákat.

Mit is jelent az olvasás gyönyörűsége? 
A könyvbe belelapozni, az illatát 
érezni, a címlapjában elgyönyörköd-
ni, belesüppedni egy kényelmes 
karosszékbe, amikor elcsendesedik 
körülöttünk a világ, majd megindul a 
képzeletünk. Meglepők a fordulatok, 

valamint a hit, ami a figurákat mozgatja. 
A jó könyv arra késztet, épüljünk be 
a történéseibe. Színt kell vallanunk a 
szereplők döntéseiben, fel kell ébredjen 
bennünk a gondolat, hogy én, az  olvasó 
milyen is vagyok. Lehetek-e büszke 
magamra vagy szégyenkeznem kell? 
Mi az, ami halaszthatatlan változást 
igényel? Nem maradhatok magányos, 
végeznem kell a közösségépítő munkát. 
Mennyi-mennyi szépség, ismeret ébred 
fel bennünk: a szeretet, a jóság, a tudás, 
az emberi tartás, ismeretlen világok, az 
alázat, az emberi méltóság izmosodik 
meg bennünk. Sokszor és sokfélekép-
pen vétünk magunk ellen, de ha felébred 
az igényünk a jóvátételre, akkor ismét 
felemelhetjük a fejünket. Erre és még 
mi mindenre nyitja fel szemünket, edzi 
meg akaratunkat, gazdagítja lelkünket 
a könyv.

Ezért kell méltón megünnepel-
nünk egy-egy könyvtár megújulását, 
különösen akkor, ha ez a könyvtár a 
miénk.          Szőkéné Magyar Piroska

Nem lehet azt mondani, hogy a 
tiszaalpári nyugdíjas klub tagjai nem 
szeretnek mulatni, nem szeretik a far-
sangot. Mind a három klub tagjai évente 
több alkalommal is különböző pro-
gramokat szerveznek, amire meghívják 
a másik klubok vezetőit és tagjaik 
közül is néhányat. Ezúttal a Nyugdíjas 
Baráti Kör farsangjáról számolunk be 
olvasóinknak.

A jelenlévőket Kiss Imre elnök 
köszöntötte, aki elmondta, hogy farsan-
gi mulatságukkal szeretnék búcsúztatni 
a hideget, telet, bár még a naptári tél 
nem ért véget. A farsangi hagyomány 
gazdagítja a klub életét is. A szereplők 
nagy izgalommal készültek a bemu-
tatkozásra. Szórakoztató műsort mutat-
tak be a klubtársaknak és a vendégeknek. 
Nagyon változatos volt a program, 
mert szinte minden fajta műfajban 
képviseltették magukat a Baráti Kör tag-
jai. Az egyik legérdekesebb produkció 
Papp Imrénéé volt, aki egy monológot 
mondott el, csupa K betűs szavakkal. 
Hamarosan be kell vallani az elmúlt 
évi adót, erről is kaptak tájékoztatást a 

jelenlévők. Láthatták a nézők a Dupla 
Kávé együttesből Köteles Istvánt és 
a táncos lábú lányokat. Akinek nem 
igazán jó a hallása, az félreértheti azt, 
amit a telefonban mondnak neki. Egy 
ilyen jelenet is szerepelt a programban, 
de kártyavető cigánylány, zsörtölődő férj 
és bevonuló katonák is színesítették a 
műsort. Zárásként boszorkányok érkez-
tek, majd az összes szereplő felment a 
színpadra. Valamennyi női szereplő apró 
cserepes virágot kapott Vancsura István 

polgármestertől, míg a férfiak dobozos 
sörrel lettek gazdagabbak.   

A műsor végére megérkezett a vac-
sora is. Előtte azonban egy kis rövidi-
tallal lehetett a torkokat megmozgatni. 
A farsangi mulatságok elválaszthatatlan 
étele a fánk, az sem maradt el. Aki 
akarta porcukorral vagy baracklekvárral 
ízesíthette. A vacsora után természetesen 
szólt a zene is a Baranyi trió jóvoltából. 
A mulatozás majdnem éjfélig tartott.

Farsangi mulatság Baráti Körös módra

Ideiglenesen költözik a
járási munkaügyi

kirendeltség
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltség jelenlegi épületének (Béke 
u. 116.) teljes körű felújítására kerül sor, 
amelynek időtartamáig az ügyfélfogadás 
a Béke u. 135. szám alatti (volt nyom-
tatványbolt) épületben kerül megtartásra 
- ami a korábbi épülettel átellenben he-
lyezkedik el.
Az áthelyezett ügyfélfogadás 2015. ja-
nuár 26-tól fogadja az ügyfeleket a meg-
szokott ügyfélfogadási időben. A felújí-
tási munkálatok várhatóan több hónapot 
vesznek igénybe.
A költözéssel egyidejűleg változik a ki-
rendeltség telefonos elérhetősége is - az 
új központi telefonszáma: 76/795-501. 
A kirendeltség fax-száma változatlan: 
76/441-064. 
A 30/695-1371 GSM szám megszűnik.
Megértésüket előre is köszönjük.

Szeidl József
járási hivatalvezető
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Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klubtól mindig várható meglepetés 
a farsang alkalmából. Ezúttal lako-
dalmas mulatságot mutattak be, sok 
humorral fűszerezve.

A farsangi mulatságukra meghívták 
a Városföldi Napsugár Nyugdíjas 
Klub tagjait is, akik egy busszal érkez-
tek Tiszaalpárra. A két klub között 
nagyon jó a kapcsolat, több izgalmas 
kártya- és tekeversenyen vettek már 
részt együtt. Az elmúlt évben, mikor 
a tiszaalpáriak jártak Városföldön, 
kemencében sült pogácsával és adó-
mentes pálinkával kínálták meg 
őket. Ezúttal a tiszaalpáriak voltak 
a vendéglátók és vidám műsorral is 
szolgáltak az ételek mellé.

A helyi klub tagjai elsőként egy lako-
dalmast mutattak be. Természetesen 
humorból, nevetésből nem volt hiány, 
amit a közönség tapssal jutalmazo-
tt. A legérdekesebb jelenet az volt, 
amikor az ifjú párnak gyűjtöttek 
pénzt, s a menyasszonyt megtán-
coltatták a lakodalom résztvevői. A 
„pénzgyűjtésnek” az szokott véget 
vetni, amikor a vőlegény felkapja a 

menyasszonyt és kiviszi a teremből. 
Ez jelen esetben úgy történt, hogy 
nem a vőlegény kapta fel, és lopta el 
a mennyasszonyt, hanem dr. Vancsura 
István polgármester. Teljesítményét 
hatalmas tapssal jutalmazták. Nagy 
sikert aratott a helyi klub vezetőjének, 
Kiss Jánosnénak a monológja, aki 
ezúttal a kisebbség képviselőjeként 
roma áldást mondott. Valamikor 
minden férfi számára kötelező volt a 
katonai összeírás, sorozás. Az újonc 

szerepét a klub legidősebb tagja, a 
94. évében járó Huszár Károlyné vál-
lalta magára. A programban még több 
érdekes jelenetnek lehettek tanúi, 
akik ott voltak a farsangi mulatságon. 
Valamennyi szereplőt egy cserép virág-
gal ajándékoztak meg. A műsor után 
vacsora következett. Nem maradt el a 
farsangi fánk sem, amit a helyszínen 
sütöttek ki, és amit porcukorral és 
lekvárral kínáltak. Természetesen a 
tánc sem maradt ki a farsangolásból.

Farsangi mulatság lakodalmas játékkal

Nem sok idejük volt a tiszaalpári 
iskolásoknak ahhoz, hogy a tanítás 
után hazamenjenek és elhozzák 
otthonról a jelmezüket a farsangi 
mulatságra. A buli kezdetét ugyanis 
délután két órára írták ki.

Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy 
a nyolc évfolyam diákjai milyen pro-
grammal készültek az iskolai farsan-
gra. Ott voltak a szülők, nagyszülők, 
rokonok ismerősök, a meghívott 
vendégek és természetesen azok a 
tanárok is, akik nem osztályfőnökök. 
Szinte teljesen megtelt az intézmény 
tornaterme. A jelenlévőket Barcsik 
Edit Mária tanárnő köszöntötte, 
aki az egész programot levezette. 
Amint azt bevezetőjében elmondta a 
gyerekek színes és érdekes produk-
ciókat mutatnak be, hogy elriasszák 
a szeszélyes telet. Valamennyi osz-
tály, ha nem is teljes létszámmal, de 

bemutatkozott valamilyen produk-
cióval.

A produkciók után szünet 
következett, ami alatt a diákok az 

osztálytermükbe mentek és elfog-
yasztották az SZMK által felajánlott 
fánkot. Az követően pedig a kihúzták 
a tombolákat.

Minden osztály bemutatkozott a farsangon



6. oldal                                                    2015. február 

Vőfélyek találkozója lakodalom nélkül
Ez úttal is nagy érdeklődés kísérte 

a IV. Vőfély és Lakodalmas Zenekarok 
Találkozóját. Akik jegyet váltottak, 
nem csalódtak. Bár menyasszony és 
vőlegény nem volt, lakodalmas hangu-
lat igen.

Negyedik alkalommal rendezte meg 
Tóth István, helyi vőfély a lakodal-
mas zenekarok és vőfélyek találkozóját. 
Ezúttal is az általános iskola tornaterme 
adott helyet a mulatságnak. Indulóra 
vonult be a tizenkét vőfély, többségük 
kezében azzal a bottal, amelyre sza-
lagokat ifjú házaspárok kötöttek fel. 
Először mindegyik vőfély bemutatkozo-
tt és köszöntötte a népes vendégsereget, 
majd dr. Vancsura István polgárm-
ester állt a mikrofon elé, és elmondta 
a vőfélyek intelmét, ami így szól: A 
vőfély legyen emberséges, tisztességes, 
jó hírű nevű, kegyes istenfélő, jámbor, 
igazbeszédű, állhatatos, nem embertelen 
csélcsap, nem trágár, nem fajtalan, nem 
hamis beszédű személy. A köszöntők 
és a bemutatkozás után a vőfélyek 
különleges ajándékkal lepték meg Tóth 
Istvánt. Egy mintázott inget és egy mel-
lényt kapott közelgő születésnapja alka-
lmából. Amint azt elmondta, váratlanul 
érte az ajándék, nem számított rá, de 
nagyon örült neki. Eddig minden évben 
volt sztárvendége a vőfélytalálkozónak. 
Ezúttal egy különleges sztárvendéget 
mutatott be Tóth István, a december-
ben született első unokáját. Amint azt 
elmondta, a találkozót azért szervezi 
meg most már évről évre, mert kol-
légái szeretnek Tiszaalpárra járni, a 
helybéliek és a környező településeken 
élők pedig a hagyományos lakodalmas 
mulatságokat kedvelik. 1992 óta látja 
el a ceremóniamester szerepét, azóta 
közel ötszáz lakodalmat vezényelt le. 
Érdekességként mesélte el, hogy egy 
ifjú pár felkérte arra, hogy ő legyen 
lakodalmukban a vőfély. A menyass-
zony azonban felhívta, hogy az esküvő 
elmarad. A vőlegény is telefonált, aki 
megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy 
arája mit mondott. Ő állította, hogy lesz 
esküvő, csak éppen nem azzal a men-
yasszonnyal. Ez a történet egy fél év 
alatt játszódott le. 

A tizenkét vőfély munkáját - akik 
Kiskunhalasról, Kiskunfélegyházáról, 
Kecskemétről, Szentesről, Szankról, 

Lakitelekről, Balotaszállásról érkez-
tek -, négy zenekar (Apátfalváról, 
Csanytelekről, Csongrádról és 
Kunszállásról) segítette, és felváltva 
zenéltek. A kiskunhalasi Nagy István 
1993. május 15-én kezdte a vőfélységet. 
– Azért emlékszem ilyen pontosan rá, 
mert Kisszálláson egy munkatársamnak 
volt ekkor a lakodalma. Előtte már egy 
fél éve tanultam a dél-bácskai verseket, 
ott mutatkoztam be először. Próbálok a 
korral együtt haladni és a rigmusokat 
a mai élet színvonalára emelni úgy, 
hogy a hagyományainkat megőrizzük. 
Ez a mesterség ugyanis legtöbb esetben 
apáról fiúra száll. Kiskunhalasnak 32 
ezer lakosa van. A kilencvenes évek-
ben egy évben háromszáz esküvő volt. 
Most harminc alatti a száma. A mai 
fiatalok már nem nagyon házasodnak, 
csak együtt élnek. Minden lakodalom 
más, mert mások az emberek is. Soha 
nem történik meg ugyanaz kétszer. 
Bármilyen helyzetben, bármilyen prob-
léma esetén a vőfélynek fel kell találnia 
magát. Volt olyan eset, amikor az ifjú 
pár tanúja nem hozta el a személyi iga-
zolványát, pedig előre figyelmeztettem 
őket, hogy arra szükség lesz. Gyorsan 
keresni kellett olyan valakit, akinek ott 
volt, így ő lett a tanú. Ezek a találkozók 
azért jók, mert egy összeszokott csapa-
tról van szó, Jó eljönni és jó hazamenni, 
mert egy élménnyel leszünk gazdagab-
bak.

A kiskunfélegyházi Kiss Zoltán egy 
véletlen folytán, egy félrehallás után 

lett vőfély. – Az egyik nagyon jó bará-
tom kért meg arra, hogy elmennék-
e a lakodalmába vőfélynek. Én vis-
zont arra számítottam, hogy násznagy 
leszek. Esküvő előtt két hónappal jöt-
tek, hogy készüljek rá. Én állítottam, 
hogy násznagyról volt szó, de ők kötöt-
ték az ebet a karóhoz. Nyakamba vet-
tem a könyvtárt és utánajártam, hogy 
mivel is jár egy vőfély munkája. Akkor 
mindössze huszonhárom éves voltam. 
A vendégeknek tetszett a mondókám és 
utána egyre többet hívtak, mert szájról 
szájra terjed az ajánlás. A szalagkötés-
nek az volt a hagyománya, hogy mikor 
a vőlegény elment a menyasszonyos 
házhoz, addig nem engedték be, míg 
létre nem jött az egyezség. Ha létrejött, 
akkor a menyasszony kijött a házból és 
felkötötte a keszkenőt a botra. Ez azt 
jelentette, hogy szabad az út, mehetnek 
az esküvőre. Most már nem keszkenőt, 
hanem szalagot kötnek fel a botra, 
amire ráírják a házasulandók nevét és 
az esküvő dátumát. Egy érdekes sztorit 
szeretnék elmesélni. A harmadik lako-
dalmamban a vőlegény összeveszett 
a nevelőapjával az esküvő napján, és 
öngyilkos akart lenni. Autóval akart 
nekimenni egy fának. A menyasszony 
sírt, a násznép mulatott és semmit sem 
vett észre az egészből. Szerencsére sik-
erült az autóból kivenni az indítókulc-
sot. Másnap az ifjú pár elnézést kért. 
Azóta is együtt vannak és három gyer-
mekük született. 
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A karitász csoport 2014. évi tevékenysége
Szeretnénk röviden és tömören 

összefoglalni támogatóink és Tiszaalpár 
polgárai számára, hogy csoportunk 
miként tevékenykedett településünk seg-
ítségre szoruló családjai, lakói javára 
2014-ben. 

Jelenleg 10 aktív és 3 inaktív tag-
gal rendelkezünk, továbbá hárman-
négyen alkalmanként segítik munkánkat. 
Erőnket, energiánkat, pénzünket csak és 
kizárólag Tiszaalpár lakóinak megseg-
ítésére fordítjuk, máshol lakó rászorulókat 
nem áll módunkban támogatni.

Rendszeres tevékenységek:
• A tavalyi évhez hasonlóan idén is mind-

en második szombaton 9-11 óra között 
az önkormányzattól megkapott épület-
ben ügyeletet tartottunk, adományokat 
fogadtunk és a rászorulók részére 
ruhákat osztottunk. Minden család 
havonta családtagonként 10 ruha-
darabot vihetett ingyen. A rászoruló 
családokról nyilvántartást vezetünk, s 
ebbe jegyezzük fel az általunk nyújtott 
segítséget, adományokat, így az elvitt 
ruhadarabok számát is. 

• Havonta egyszer rendbe tettük, rendsz-
ereztük a ruhákat.

• 3 főt (idősek, betegek) rendszeresen 
látogattunk. Egyik magányos, beteg 
férfi pártfogoltunkat 2 hónapon keresz-
tül segítettük a speciális, gluténmentes 
diétára való átállásban. 

• Havonta egyszer munkamegbeszélést, 
alkalmanként pedig közösségi lelki 
alkalmat (beszélgetés, imádkozás, 
Biblia-olvasás) tartottunk.

• Facebook oldalunkon rendszeresen 
tájékoztatjuk kedvelőinket.

Jelentősebb események:
• Januárban tartós élelmiszereket kap-

tunk a Váci és a Kalocsa-Kecskeméti 
Egyházmegyei Karitászigazgatóságtól 
– olajat, konzerveket, filteres teát, 
150 csomag rövidlejáratú virslit, amit 
napokon belül 90 családnak szét is 
osztottunk.

• 100-100 kg lisztet és cukrot vásárol-
tunk, és februárban 106 helybeli rás-
zoruló családnak osztottunk ki tartós 
élelmiszer-csomagot (cukor, liszt, tea, 
tészta, olaj, konzerv).

• Húsvét előtt tartós élelmiszereket 
gyűjtöttünk a falu templomaiban.

• A Jótanács Anyja Templom búcsúján 

süteménnyel, üdítővel láttuk vendégül 
a résztvevőket (Bársony Sándor és 
családja közreműködésével).

• Szeptemberben 24 db beiskolázási 
utalványt osztottunk szét az egyházm-
egyei karitászigazgatóság jóvoltából.

• Októberben részt vettünk az egyház-
megyei karitász-találkozón, amire a 
lakiteleki Népfőiskolán került sor.

• Részt vettünk az Árpád Népe 
Egyesület által szervezett bolhapiacon, 
ahol adományt gyűjtöttünk és teát, 
süteményt kínáltunk.

• Egy családnak segítettünk a Karitász 
Krízisalapba pályázatot készíte-
ni a mozgáskorlátozottság miatt 
nélkülözhetetlen személygépkocsi 
javíttatása érdekében. A benyújtott 
pályázat sikeres volt.

• Kézműves délutánt tartottunk a 
művelődési házban általános iskolás 
gyerekek részére. Közel 30 gyerek és 
hozzátartozó jött el az eseményre.

• A karitász védőszentje, Szent Erzsébet 
ünnepén Erzsébet-kenyeret osztottunk 
a misén résztvevőknek az alpári és az 
újfalui templomban.

• Novemberben Vencel atya hoz-
zájárulásával tartós-élelmiszergyűjtést 
tartottunk templomainkban, melynek 
során kb. 100 kg különböző élelmisz-
erhez jutottunk.

• A falu központjában, a szökőkút 
körül adventi koszorút készítet-
tünk (Matic Kft. és Csernák Zsolt 
közreműködésével) és adventi 
hétvégéken közös gyertyagyújtást 
szerveztünk műsorral, vendéglátással. 
A velünk együtt ünneplők létszáma 
hétről hétre nőtt.

• Az önkormányzat minket bízott meg 
a dán adomány ruhaneműk szétosz-
tásával, ezért decemberben minden 
szombaton kinyitottuk „boltunkat”.

• Több mint 200 gyermek részére állí-
tottunk össze az év során adományba 
kapott játékokból karácsonyi csoma-
got.

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

• December 28-án idősek és magányosok 
részére karácsonyi műsort és 
vendéglátást tartottunk.

Eseti segítségnyújtások
• Öt munkaképtelen 

vagy idős, egyedülálló 
személy részére 
vásároltunk 3-3 mázsa 
tűzifát.

• Két családnak beteg 
gyermek gyógysz-
erének kiváltásához nyújtottunk 
támogatást.

• Három személynek építőanyagot 
(mész, festék) vásároltunk, egyikük 
házának sürgősségi felújításában 
tevékenyen is részt vettünk.

• 10 családot részesítettünk eseti 
élelmiszersegélyben.

• Egy kecskeméti felajánlásnak 
köszönhetően egy háromgyermekes 
családnak sikerült mosógépet sze-
reznünk, egy család pedig gáztűzhelyet 
kapott közvetítésünkkel.

• Bútorokkal (főleg ágyak és szekrények) 
tizenegy család életkörülményeinek 
javulásához járultunk hozzá.

• Egyéb „apróságok” (törött ablaküveg 
javíttatása, karácsonyra fenyőfa vásár-
láshoz segítségnyújtás, útiköltség-hoz-
zájárulás stb).

Költségvetés:

Kezdő egyenleg: 86 865 Ft

Bevétel: 124 637 Ft
• 96 637 Ft karácsonyi gyűjtés (piacon, 

rendezvényeken)
• 28 000 Ft Erzsébet napi perselypénz

Kiadás: 112 212 Ft
• 30 000 Ft – 100-100 kg cukor és liszt
• 14 875 Ft – építőanyag-hozzájárulás
• 48 170 Ft – tűzifa-hozzájárulás
• 5 137 Ft – gyógyszer-kiváltáshoz 

támogatás
• 8 730 Ft – egyéb (üvegezés, útiköltség 

stb.)
• 5 300 Ft – saját költségek (kar-

itász emblémás nejlonszatyor, 
vendéglátáshoz pohár, szalvéta stb.)

Záró egyenleg: 99 290 Ft
Köszönjük a polgármesteri hivatal és 
minden támogatónk segítségét, akik 
pénz vagy tárgyadománnyal, tevékeny 
segítséggel járultak hozzá munkánkhoz. 
Önök nélkül fenti tevékenységeink nagy 
része nem valósulhatott volna meg.
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Nem veszik komolyan az edzéseket a labdarúgók
Hamarosan folytatódik a labdarúgó 

bajnokság tavaszi szakasza. Ilyenkor 
már készülnek a csapatok, alapoznak, 
hogy az indulásra megfelelő állapotba 
tudjanak kerülni. Magyar Attilát, a me-
gyei II. osztályú felnőtt csapat edzőjét 
kérdeztük, történtek-e változások a csa-
pat körül, igazoltak-e játékosokat, kik 
mentek el, mikor kezdődött az alapo-
zás, hány edzőmérkőzést játszottak és 
milyen eredménnyel? 

- Január 16-án kezdtük meg a fel-
készülést a tavaszi szezonra heti két 
edzéssel, mivel a bajnokság viszonylag 
korán, már február 28-án megkezdődik 
– mondta a tréner. Egyelőre nem túl jók 
az előjelek. Az ősszel tizennégy fős volt 
a keretünk, ami akkor is szűkösnek bi-
zonyult. A téli teremkupák megtették a 
hatásukat, mert elég sok sérültünk lett 
a felkészülés során. László Zsolt több 
hétre kidőlt a munkából, még kérdé-
ses, hogy mikor tud visszatérni. Fábián 
Zsolt is súlyos sérüléseket szenvedett, 
szinte biztos, hogy az egész tavaszi 
szezonban nem tud a csapat rendelke-
zésére állni. László Zsoltnak térdszalag 
húzódása lett. Már több mint három 
hete történt a sérülése, de még mindig 
nem tud edzeni, mert be van dagadva a 
lába. Fábián Zsoltnak komolyabb a sé-
rülése, mert leszakadt egy porcdarab a 
térdéből, a combizma pedig felszakadt. 
Komoly műtéten esett át, így rá nem 
számíthatunk a tavaszi mérkőzéseken. 
Sajnos az edzéslátogatottság most is, 
mint korábban, kritikán aluli. Néhány 
fő kivételével nem igen veszik komo-
lyan a játékosok az edzések látogatását. 
Nem tudom, hogy ez a szűkös keretnek 
tudható-e be, vagy valami másnak, de 
nem ez a megfelelő hozzáállás, amit 
több játékos is mutat. 

Úgy tűnik, hogy két játékos igazol 
el Alpárról, bár közvetve egyikük sem 
volt a megyei II. osztályú keretnek a 
tagja. Túri Zsolt és Hekkel László a 
Kiskunfélegyházi Vasutasnál folytat-
hatja a labdarúgást. Azzal tisztában va-
gyunk, hogy szükséges lenne játékoso-
kat igazolni, de rájöttünk, hogy ez nem 
egyszerű feladat. Eddig egy játékos 
igazolása tűnik biztosnak. Bihari Dávid 
Bugyiról érkezik hozzánk, és csatárként 
számítok a munkájára. Ő a Pest megyei 

II. osztályban játszott. Rajta kívül szük-
séges lenne még két játékost igazolni. 
Elsősorban védekező feladatkörbe, 
vagy pedig szélső középpályára, mert 
jelenleg nincs szélső középpályásunk. 
Mivel február 23-ig lehet játékosokat 
igazolni, így van még időnk arra, hogy 
széjjelnézzünk a kínálatból. Bízunk ab-
ban, hogy sikerül majd találni, de mint 
említettem, ez nem olyan egyszerű. 

Az első edzőmérkőzésünk a rossz 
időjárás miatt elmaradt, a Kiskunfél-
egyházi HTK II ellen játszottunk volna 
február elsején. Február 8-án a Kiskun-
félegyházi Vasutas ellen játszottunk 
hazai pályán. Nem igazán mutattunk jó 
játékot, 1-0-ás vereséget szenvedtünk, 
bár ezt az eredményt ráfoghatjuk arra 
is, hogy ez volt az első edzőmérkőzé-
sünk. A bajnokság megkezdésig még 
két edzőmeccset szeretnénk játszani. 
Február 15-én a Tiszaföldvár csapa-
tát fogadjuk, az utolsó edzőmérkőzést 
pedig Kunszállás ellen játszanánk egy 
héttel később, szintén hazai környezet-
ben.  

Őszintén meg kell mondani, hogy 
amennyiben nem lesznek változások, 
vagyis nem tudunk még játékosokat 
igazolni, és a jelenlegi játékosok nem 
veszik komolyan az edzéseket, és nem 
tesznek többet a csapatért, akkor bo-
rúlátóként nézek a tavaszi mérkőzések 
elé. Az első fordulóban öt játékos nem 
áll majd a rendelkezésünkre. Négy el-
tiltás, egy pedig sérülés miatt. Szinte 

biztos, hogy a tabellán visszább fogunk 
csúszni, legalább is ez az érzésem. Az, 
hogy a játékunk pontokban mire lesz 
majd elég, nehéz megmondani. Elkép-
zelhető, hogy tíz-tizenhárom pontnál 
nem szerzünk többet tavasszal.

Magyar Attila, mint mondta borúlá-
tó. A játékosok talán többet tehetnének 
annak érdekében, hogy optimistább le-
gyen. Ahhoz viszont nem csak akarat, 
elhatározás, de megfelelő edzésmunka 
is szükséges. Edzés nélkül ugyanis nem 
lehet jó eredményt elérni, még ebben az 
osztályban sem.

EgyHÁzI SoRoK
- Kérjük a jegyeseket, hogy házas-

ságkötési szándékukat esküvőjük 
előtt legalább három hónappal je-
lezzék a plébániákon.

- A Nagyböjti idő kezdete február 
18, hamvazószerda.

- Nagyböjti időben keresztúti ájta-
tosságot végzünk az alpári temp-
lomban csütörtökön, az újfalui 
templomban pénteken a szentmi-
sék előtt 16:30-tól.

- Február 22-én vasárnap országos 
gyűjtés lesz a szentmiséken a ka-
tolikus iskolák javára.

- Szentmiseszándékok íratása a 
plébániákon lehetséges irodai 
időben.
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Tisztújítás a
polgárőrségnél

A polgárőr egyesület alapszabálya 
szerint a választott tisztviselők mandátu-
ma 4 évre szól, ezért januárban tisztújító 
közgyűlést tartottak.

A közgyűlésen a tagok több mint 75 
%-a megjelent.

A civil szervezetekről szóló törvé-
nyek változása miatt szükségessé vált az 
egyesület alapszabályának átdolgozása 
és ennek elfogadtatása a közgyűléssel 
is.

A leköszönő elnök, Kacziba Sándor 
megköszönte a tagok elmúlt négy éves 
áldozatos munkáját. A közgyűlés leve-
zetésére dr. Csernus Tibort kérte fel a 
leköszönő elnökség. A tagok egyhan-
gúan döntöttek arról, hogy az egyesület 
vezetésére a következő négy évre az 
alábbi elnökségi tagokat bízzák meg: 
Balla József, Bartucz István, Kézsmárki 
László, Kőrös Lajos, Popper József, ifj. 
Víglási Sándor. 

Felügyelő bizottság tagjainak 
Szatmári Andrást és Víglási Tamást, 
a bizottság elnökének Novák Lajos 
választották meg.

Az egyesületet Kelemenné Almási 
Csilla titkárként, Kacziba Sándor alel-
nökként és Bársony István elnökként 
képviseli majd a következő ciklusban.

A Tiszaalpári Polgárőrség igyekez-
ni fog a következő években is vállalt 
közfeladatának megfelelni: Tiszaalpár 
közrendjének és közbiztonságának meg-
őrzésében aktívan közreműködni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időpontja
Helyszín
   
 
Program
Február 13. 
1600 „Padkaporos táncház”
a néptánccsoport nyílt próbája
  
A programokon

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Időpontja:  2015. február 13
Helyszín:  Művelődési Ház

  Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2.

Programok:    
Február 13. (péntek)  

„Padkaporos táncház”
a néptánccsoport nyílt próbája

programokon való részvétel 
ingyenes! 
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2015. február 13 - 14.
Művelődési Ház  
Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2.  

    
    

„Padkaporos táncház” 
a néptánccsoport nyílt próbája  

való részvétel 
 

 
 
Február 14. (szombat)
900
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14.  

 
     

 

Február 14. (szombat)
00-1200 Farsangi készülődés
- álarckészítés 
- „Farsangi fánkkiállítás”
- közös kiszebáb készítés
(A legszebb álarcok és legfinomabb 

fánkok díjazásra kerülnek!)
Minden résztvevő gyermek 

meglepetést kap!
1200 Kiszebáb elégetése

SANG

     

Február 14. (szombat)    
Farsangi készülődés 

„Farsangi fánkkiállítás” 
közös kiszebáb készítés 

álarcok és legfinomabb 
fánkok díjazásra kerülnek!) 
Minden résztvevő gyermek 

meglepetést kap! 
Kiszebáb elégetése 

G 

 

Tűz martaléka lett egy családi ház
Kiégett egy családi ház Tiszaalpáron. 

A hetven négyzetméteres ház belső tere a 
tűz martaléka lett.

Azon a szombaton reggel fél kilenc 
körül értesítették a tűzoltókat arról, hogy 
Tiszaalpáron a Móricz Zsigmond utcában 
ég egy ház. A helyszínre a kiskunfélegy-
házi és kecskeméti hivatásos tűzoltók ér-
keztek három szerkocsival és hozzákezd-
tek az oltási munkálatokhoz. Rövid időn 
belül sikerült is eloltani a tüzet, de a ház 
teljes belső része kiégett.

A szomszédok elmondása szerint a 
házban egy idős házaspár lakott. A házas-
pár hölgy tagja, mikor már füstölt a ház, 
kijött az épületből és azt mondta, hogy 

éghető folyadékkal 
locsolta le a házban 
lévő tárgyakat és 
meggyújtotta. A lát-
hatóan zavart hölgyet 
a mentők kórházba 
szállították. A házban 
nem kevés készpénz 
is volt, amiről a férj 
tájékoztatta a rend-
őröket. Szerencsére 
sikerült megtalálni, 
és így az nem lett a 
tűz martaléka. A tűz 
keletkezésnek okát 
vizsgálják.
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Február
13-14.*KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 
- FARSANGI PROGRAMOK (műv.ház)
14. Kádár Lajos Nyugdíjas Klub farsang 
(Kádár Lajos Közösségi Ház)
14.* Általános Iskola SZMK-Valentin-napi 
diszkó (műv. ház)
27.*NÉPDALEST ÉS TÁNCHÁZ élő 
zenével (műv. ház)
28.*Lovas Egyesület- Lovas bál (műv. 
ház)
Március
1.Horgász Egyesület éves közgyűlése (műv. 
Ház)
3.Kádár Lajos Nyugdíjas Klub férfi-nőnap 
(Kádár Lajos Közösségi Ház)
5.Nyugdíjas Baráti Kör nőnap (műv. ház)
7.*Óvodai SZMK-Black&with party (műv. 
ház)
12. Árpád Nyugdíjas Klub férfi-nőnap 
(műv. ház)
13.*Március 15-i megemlékezés (Árpád 
tér, Petőfi-szobor)
27.* NÉPDALEST ÉS TÁNCHÁZ élő 
zenével (műv.ház)
Április
17-18.*Faluvédő és Szépítő Egyesület- 
Falutakarítás
24.* NÉPDALEST ÉS TÁNCHÁZ élő 
zenével (műv.ház)
29.*Gobelin kiállítás megnyitója (műv. ház 
kamaraterem)
Május
1.*KALANDFARM- Majál is 
(Kalandfarm)
2.*Tavaszköszöntő (Piactér) Ötlet-klub 
kiállítás (műv.ház)
23.*Árpád Népe Egyesület- Hagyományőrző 
nap (Templomdomb)
29.Óvodai ballagás- Tündérrózsa-nap 
(Óvoda)
29.* NÉPDALEST ÉS TÁNCHÁZ élő 
zenével (műv.ház)
30. Nyugdíjas klubok közös majálisa (Kádár 
Lajos Közösségi Ház)
30.* Faluvédő és Szépítő Egyesület- 
Várdomb átadása
31.*Horgász Egyesület- Gyermeknapi 
horgászverseny (Alpár-holtág)
Június
4.*Trianoni megemlékezés (Árpád-tér, 
Trianoni emlékmű)
12.Általános Iskola- Családi nap 

(Sportpálya)
13.*KALANDFARM- Retro-party 
(Kalandfarm)
13. Nyugdíjas Baráti Kör 20 éves jubileuma 
(műv.ház)
20. Általános Iskola- Tanévzáró, ballagás 
(ált. iskola)
??? *Tiszaalpári Sportegyesület- Sportnap 
(Sportpálya) 
??? Kanalas János- Svéd tábor(Kosárfonó 
kiállítás épülete)
26.* NÉPDALEST ÉS TÁNCHÁZ élő 
zenével (műv.ház)
Július
4. Árpád Nyugdíjas Klub I. féléves névnap 
(műv.ház)
6-11. Kanalas János- Kosár- és szalmafonó 
tábor (Kosárfonó kiállítás épülete)
31.* NÉPDALEST ÉS TÁNCHÁZ élő 
zenével (műv.ház)
Augusztus
1.*KALANDFARM- I. Hagyományőrző 
Arató Fesztivál és Motoros Egyesület- VIII. 
Motoros-nap (motoros pálya)
15.*KALANDFARM - Muzsika TV felvé-
tel (Kalandfarm)
19-23.* Tiszaalpári Falunapok (Sportpálya)
20.* Horgász Egyesület- Horgászverseny 
(Alpári-holtág) 
28.* NÉPDALEST ÉS TÁNCHÁZ élő 
zenével (műv.ház)
29.* Lovas Egyesület- Lovas-nap (lovas 
pálya, Petőfi utca)
Szeptember
1. Általános Iskola- Tanévnyitó (ált. isk.)
12.*KALANDFARM- Farmfeszt 
(Kalandfarm)
18. Nyugdíjas Baráti Kör- Halsütés (Alpár-
holtág)
19.* Óvodai SZMK- Parádisokk 3 (műv.
ház)
19-20.* Kanalas János- Országos Kosárfonó 
Találkozó (piactér)
25.* NÉPDALEST ÉS TÁNCHÁZ élő 
zenével (műv.ház)
26-27.* Bársony Mihály Tekerőlantos 
Találkozó és a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda Mihály-napi vására 
(óvoda)
október
3. Kádár Lajos Nyugdíjas Klub- Idősek 
napja
6.* Aradi vértanúk megemlékezés (Árpád 

tér, Kopjafák)
10.* KALANDFARM-III. Hagyományőrző 
szüreti bál (Kalandfarm)
17. Nyugdíjas Baráti Kör- Közös névnapok 
(műv.ház)
17.*Sportegyesület- Sportbál (ált. isk. 
sportcsarnoka)
22.*56-os megemlékezés (Árpád tér, 
Kopjafa)
24. Árpád Nyugdíjas Klub II. féléves 
névnap (műv.ház)
30.* NÉPDALEST ÉS TÁNCHÁZ élő 
zenével(műv.ház)
November
14.* Általános Iskola- Jótékonysági bál (ált. 
isk. sportcsarnoka)
21.*Horgász Egyesület- Horgászbál (műv.
ház)
27.* NÉPDALEST ÉS TÁNCHÁZ élő 
zenével (műv.ház)
December
5.*Óvodai SZMK- Mikulás bál (műv.ház)
6. Árpád Nyugdíjas Klub évzáró (műv.ház)
12. Kádár Lajos Nyugdíjas Klub évzáró 
(Kádár Lajos Közösségi Ház)
18. Általános Iskola- Karácsonyi ünnepség 
(ált. isk. sportcsarnoka)
18.*Kulturális évadzáró és idősek karác-
sonya (műv.ház)
19.*Jubilate Deo koncert
29. Nyugdíjas Baráti Kör- Évzáró (műv.
ház)
31.*Óvodai SZMK- Szilveszteri diszkó 
(műv.ház)
31.*Általános Iskola SZMK- Szilveszteri 
diszkó (ált. isk. sportcsarnoka)

- A programok szervezői és a programok 
megnevezése mellett zárójelben a pro-
gramok helyszíne szerepel.
- A dőlt betűvel feltüntetett rendezvények 
megtartásra kerülnek, de időpontjuk módo-
sulhat!
- A vastag betűvel feltüntetett rendez-
vényeket Tiszaalpár Nagyközség önko-
rmányzata szervezi.
- A *-gal jelölt rendezvények nyilvánosak, 
egyéb esetekben a szervező dönt a meg-
hívottakról.
- A ?-lel jelölt rendezvények időpontjai 
egyeztetés alatt vannak.
Tiszaalpár, 2015. január 30.

2015. évi rendezvényterv

A KORIL-FRUCT Kft. (Tiszaalpár, Deák F. u. 80.) női csomagolókat és férfi
segédmunkásokat, 1 fő targoncás munkavállalót keres április 1-jei kezdéssel.

Jelentkezni személyesen március közepétől a hűtőháznál vagy e-mail-ben:
koril-fruct@koril-fruct.hu
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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

képviseletében várom ügyfeleimet

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

Hívjon bizalommal!
Némethné Faragó Erika üzletkötő

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

MŰANyAg  NyÍLÁSzÁRÓK
FoRgALMAzÁSA ÉS 

BESzERELÉSE

Könyvelés reális áron
Egyéni és társas vállalkozások

könyvelését, teljes körű ügyintézését
vállalom. Magánszemélyek SZJA

bevallását is elkészítem.

A vállalkozás gazdasági helyzetéről,
fizetési kötelezettségeiről igény szerinti

tájékoztatást adok.

20 éves szakmai tapasztalat
MEGBÍZHATÓSÁG

PONTOSSÁG
TELJES DISZKRÉCIÓ

Érdeklődni lehet: 70-455-5533
MALIMO Könyvelés (Horváth Ferencné)

Tiszaalpár, Esze T. u. 31.

TV-LCD-MoNIToR –  SzERVIz
 

Minden típusú televízió, híradástechnikai eszköz, antenna, 
számítógép, javítása, garanciával korrekt áron. 
Rövid határidővel-rugalmas időpont egyeztetéssel. 
- Televízió (képcsöves, LCD, Plasma),
- Monitor – Számítógép
- DVD-CD lejátszó, Videomagnó
- Rádiók, Hifi-tornyok, Erősítők, Kazettás magnók, Lemezjátszók
-  Távirányító 
- Antenna, Mindig Tv, antenna-és számítógép hálózatok

Javítása, szerelése. Helyszíni kiszállás és garanciális javítás.
 

TÁVIRÁNYÍTÓ SZAKÜZLET 
Távirányítók kaphatók eredeti és után gyártott típusokban, 

szinte minden készülékhez.
 

VIDEO DIGITALIZÁLÁS 
Családi, Esküvői  és egyéb Video kazetták – Video felvételek,

fényképek digitalizálása DVD-re írása professzionális
eszközökkel és minőségben. 

Ne hagyja elveszni emlékeit!!!
 ____________________________________________________________

Tel.  06-30/6552453
       06-30/4567715
Mail. tvservice@freemail.hu
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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
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

Anyakönyvi hírek

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

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

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

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

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

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

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

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

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

Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk

kedves vásárlóinkat.
ÜzLETÜNK NyITVA TARTÁSA:

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

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

ERzSÉBET uTALVÁNy
ELFogADÓ HELy LETTÜNK!

Akik házasságot kötöttek novemberben: Mészáros 
László és Tóth Tímea
Vékony László és Horváth Zsuzsanna Mária, Bánfalvi 
István Attila és Németh Judit. Decemberben: Ajtai János 
és Nagy Dzsenifer, Parti Zsolt Lajos és Hajós Erika 
Katalin, Pásztor Ferenc és Szepesi Terézia.
Akiket nagyon vártunk: Milus István (Milus Viviána), 
Kocsis Tamás (Kocsis Gabriella), Kapás Dorina (Gergely 
Alida Éva), Szabó Nikolász (Bársony Zója), Kádár 
Áron (Ficsór Gabriella), Jani Csenge Angyalka (Sallai 
Klaudia). 
Akiket elveszítettünk: Seres Istvánné Boros Luca 
(1931), Szabó József (1949), Abonyi Józsefné Fekete 
Luca (1940, Garaczi Józsefné Gál Erzsébet (1930), 
Gáspár Imre (1954).

* Lakóingatlan, vállalkozásra is alkalmas, részletfizetéssel el-
adó. Tel.: 70/4343-484, 76/379-165.
* Eladó 1 db jó állapotú 1 személyes rugós heverő, 1 db jó álla-
potú 2 személyes összecsukható heverő. Érd.: 30/428-36-14.
* Ház eladó Tiszaalpár, Katona József u. 31. (Polyákfalu) Irány-
ár: 3.200.000,- Ft. Érd.: 30/721-00-29, 76/425-700.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5. sz. Tel.: 76/424-
019.
* Idősek gondozása saját otthonukban teljes ellátással. 
Érd.06/30/300-4387.
* Albérlet kisebb-nagyobb kiadó csak megbízhatónak. Érd.: 
06/30/300-4387.
* A csatornázás folytatódik. Rászorulóknak részletfizetés lehet-
séges. 06/30/300-4387.
* Használt TV készülékek bevizsgált állapotban eladók TV mű-
szerésztől garanciával. Tel. 06-30/655245, 06-30/4567715. Mail. 
tvservice@freemail.hu
* Puli kutya gazdit keres! Tel.: 06-20-771-0856.
* 300 literes fagyasztóláda eladó Tel.: 06-20-771-0856.
* Sparhelt eladó Tel.: 06-20-771-0856.
* A Fricska presszóba pultost felveszünk. Jelentkezni személye-
sen, vagy a 424-152-es telefonszámon lehet.


