
Hosszú évek óta hagyomány 
Tiszaalpáron, hogy az óévet kulturális 
bemutatóval is elbúcsúztatják. Ilyenkor 
műsorra kerülnek azok a produkciók, 
amelyek az elmúlt év eseményeit legin-
kább jellemzik, amelyek a legnagyobb 
sikert aratták.

Ebben az évben együtt tartották a 
kulturális évadzárót és az idősek kará-
csonyát a művelődési házban. A helyi 
civil szervezetek, iskolások, óvodások 
adtak színvonalas műsort csoportosan és 
egyénileg is.

A megjelenteket dr. Vancsura István 
polgármester köszöntötte megnyitó 

beszédében. A Katica csoport a kará-
csony fényét mécsesek apró lángjaival 
elevenítette meg a színpadon. Ünnepváró 
beköszöntő verseiket a kislányok hópe-
helytánca követte. Műsoruk egyik leg-
meghatóbb jelenete az egyik apukával 
közös produkció volt, aki gitárzenével 
és saját énekével kísérte a gyerekek 
dalát. Az iskolát – mint eddig minden 
évben – most is az énekkarosok kép-
viselték, akik népdalcsokrot adtak elő 
Szőke Éva tanárnő vezetésével.

A Jövőnkért Alapfokú Művészeti 
Iskola táncosai a tőlük megszokott magas 
színvonalú produkcióval szórakoztat-

ták a közönséget. Az Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub fiatalos táncával járult 
hozzá a program sikeréhez. Balla Tibor 
négyszeres Arany Páva és Vas Lajos 
díjas kunszentmártoni népzenész teke-
rőlant játékát már jól ismeri a tiszaalpári 
közönség. Szinte minden kulturális 
rendezvényen bemutatja tudását. Most 
is nagy tapssal fogadták színvonalas 
műsorát. A Bársony Mihály Népdalkör, 
Bende Lili és Ceglédi László énekszá-
mokkal szórakoztatták a közönséget, de 
szerepelt a programban karácsonyi vers 
is. A műsor végén mindenkit vendégül 
láttak süteményre, borra, szaloncukorra.

Kulturális évadzáró
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Sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk
minden kedves olvasónknak.
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Rendkívüli ülést tartott decem-
ber 29-én Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
Az ülés napirendjei között szerepelt a 
bölcsődei ellátás biztosítása, a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal a kertkul-
túra és kisállattartás pályázatra kötött 
együttműködési megállapodás, a házi- 
és fogorvosi körzetek megállapításáról 
szóló rendelet elfogadása, pályázatok 
benyújtása.
Bölcsődei ellátás

2017-től jogszabályi változások miatt 
a családi napközik megszűnnek, helyet-
tük bölcsőde, mini bölcsőde, munka-
helyi bölcsőde vagy családi bölcsőde 
hozható létre a településeken. A jövőben 
az önkormányzatoknak is szerepet kell 
vállalniuk abban, hogy a három éven alu-
liak megfelelő ellátásban részesüljenek, 
vagyis hogy a lehetséges bölcsődetípusok 
melyik formáját segítik elő. A testületi 
ülésen kérdésként merült fel, hogy az 
önkormányzat melyik formáját választja 
a működtetésnek, illetve hogy a jelenlegi 
vagy másik épületben kívánja biztosítani 
a szolgáltatást. 

Tiszaalpáron a családi napközit a kis-
kunfélegyházi székhelyű Apraja Falva 
Közhasznú Egyesület működteti évek 
óta az önkormányzattal kötött szerződés 
keretében. Mészárosné Gémes Brigitta, 
az egyesület elnöke kérelmet nyújtott 
be a testülethez. Kérelmezte egyrészt 
az önkormányzati támogatás összegé-
nek emelését. Az önkormányzat jelenleg 
13.000 Ft/fő/hó összeggel járul hozzá 
a térítési díjhoz. 2017-től az egyesü-
let 16.000 Ft/fő/hó összegű támogatást 
kérne. Kérelmezte továbbá, hogy a bér-
leti időszak tartamát 5 évre szóló hatá-
rozott időre módosítsa az önkormány-
zat. Erre egy pályázat beadása céljából 
lenne szükség. A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal hiányosságokat állapí-
tott meg az épület állagára vonatkozóan, 

amelyek kijavítását szintén kérvényezte.
A testület az Egyesület kérelmeiről 

a döntést elnapolta a januári ülésre. A 
januári ülésre előkészítésre kerül az is, 
hogy az önkormányzat milyen szakmai 
és pénzügyi feltételekkel tudná ellátni a 
bölcsődés korú gyermekek napközbeni 
ellátását.
Együttműködési megállapodás felbon-
tása

A CNÖ kérelmezte a nagyközségi 
önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felbontását. Az együttmű-
ködési megállapodást A szociális föld-
programok megvalósításának támogatá-
sára című pályázat Kertkultúra és kisál-
lattartási alprojektjére kötötte a két fél.  A 
CNÖ határozata szerint a pályázat min-
dennemű előírt feltételeit és az együtt-
működési megállapodásban foglaltakat a 
CNÖ teljességében és sikeresen teljesítet-
te. Mivel a pályázat folyamatosságának 
fenntartásához nélkülözhetetlen két hek-
táros területet a települési önkormányzat 
nem biztosítja a CNÖ részére, ezért 2016. 
december 31-ei hatállyal kérik a megálla-
podás megszüntetését.

Képviselői hozzászólásban elhang-
zott, hogy az említett területet azért nem 
biztosítják a CNÖ részére, mert a terüle-
tet nem művelték.

A testület az együttműködési megál-
lapodás felbontására vonatkozó kérelmet 
elfogadta.
Egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározása

Szintén a jogszabályi háttérnek eleget 
téve határozta meg a képviselő-testület 
Tiszaalpár nagyközség egészségügyi kör-
zeteit. A rendelet szerint a településen 
területi eloszlás alapján két felnőtt házi-
orvosi, egy gyermekorvosi, egy fogorvosi 
és két területi védőnői körzet biztosítja az 
egészségügyi alapellátást.

Dr. Vancsura Zoltán képviselő szerint 
a körzetek megállapítása névleges, hiszen 

a szabad orvosválasztás miatt a páciens 
maga döntheti el, hogy melyik orvos 
kezelését kívánja igénybe venni.
Várossá nyilvánítás

Újból kezdeményezi a képviselő-tes-
tület Tiszaalpár várossá nyilvánítását. A 
pályamű elkészítését az önkormányzat 
saját hatáskörben végzi el. Az újbóli 
benyújtásnak költsége nincs. Várossá 
nyilvánítás esetén az önkormányzat vál-
lalja, hogy ellátja a városi önkormány-
zatok és szerveik részére jogszabályban 
előírt kötelezettségeket, megteremti azok 
végrehajtásának szervezeti és személyi 
feltételeit.
Hulladékgazdálkodási pályázat

A KEHOP 3.2.1 pályázat lehetősé-
get ad a már működő hulladékgazdál-
kodási rendszerek továbbfejlesztésé-
re, bővítésére. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás tagjaként pályá-
zatot nyújt be „ Az előkezelés, a haszno-
sítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek 
fejlesztése a települési hulladék vonat-
kozásában” témakörben. Dr. Vancsura 
István polgármester tájékoztatta a testü-
letet, hogy a pályázat lakossági önrészt 
nem igényel, anyagilag semmiféle terhet 
nem fog jelenteni a lakosok számára.
IPA pályázat

Az IPA pályázat lehetőséget ad arra, 
hogy a testvértelepüléssel, Tordával 
pályázati anyagot nyújtson be a testület 
kulturális, szabadidős, sport, valamint 
természetvédelmi témában. A pályázati 
támogatásból finanszírozhatóak lennének 
kisebb léptékű együttműködési projektek 
(főként a kulturális, szabadidős, sport 
és természetvédelmi programok, külö-
nös tekintettel a fiatalok és a gyermekek 
célcsoportjaira), közös kulturális progra-
mok, fesztiválok, történelmi és kulturális 
helyszínek, vagy akár művészeti műhe-
lyek új életre keltése.

A TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a 2017-es évben ismét kezdemé-
nyezi a városi cím elnyerését. Ennek 
érdekében pályázati anyagot készít 
bemutatva a település adottságait, ér-
tékeit, intézményeit, az itt lakókat. 

A 321/2012. (XI. 16.) Kormány-
rendelet 4. §. értelmében a polgár-

mester a kezdeményezésről kikéri a 
helyi nemzetiségi önkormányzat vé-
leményét, melyről tájékoztatja a kép-
viselő-testületet és a lakosságot.

A kezdeményezés január 31-ig 
nyújtható be a kormányhivatalhoz. A 
köztársasági elnök július 31-ig dönt a 
várossá nyilvánításról.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt 
Lakosságot, hogy ha van olyan fény-
kép/dokumentum, amely a pályázat 
elkészítésében segít, kérem juttassa el 
az önkormányzathoz.

Dr. Vancsura István
polgármester

Városi cím adományozásának kezdeményezése
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Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
Gyorsan múlnak az évek. A XXI. szá-

zadból is eltelt már 16 esztendő. Ilyenkor, 
az új év kezdetén szokás, hogy visszate-
kintsünk az elmúlt évre, valamint gon-
dolatokat, terveket  fogalmazzunk meg 
a jövőre nézve. Polgármesterként ezt a 
település és az azt irányító önkormányzat 
tevékenysége szempontjából kell meg-
tennem.

Tiszaalpár önkormányzata viszony-
lag sikeres évet zárt 2016-ban. Folytató-
dott a faluközpont fejlesztése, elkészült 
az Alkotmány utca páratlan oldalán is a 
parkoló. A külterületi utakat is folyama-
tosan karbantartotta az önkormányzat, 
így azok egész évben járhatóak voltak. 
Néhány szilárd burkolatú út, mint a Pe-
tőfi utca vége, vagy a Nagygyörgy tanya 
felé vezető út kivételt képez, mert ezek 
karbantartása nem volt megoldható. Javí-
tásuk szükséges, ez majd a következő év 

feladata lesz.
A közfoglalkoztatási program is pozi-

tív eredményeket hozott, főleg a telepü-
léskép vonzóvá tételében. A parkok és az 
utak melletti területek rendezettek voltak, 
ahol lehetett, a virágosítás is megtörtént. 
A közfoglalkoztatottak munkájának segít-
ségével nevelt az önkormányzat fűszer-
paprikát, amelyből aztán tisztes bevétel 
keletkezett. Munkájuk hasznos és értékes 
volt a település számára. 

Tiszaalpár őrzi a hagyományokat. 
Kulturális területen egyik legfontosabb 
eredményünk, hogy a Bács-Kiskun Me-
gyei Értéktárba több tiszaalpári vonatko-
zású érték került be, mint a környékbeli 
települések esetében.

A jövő évre vonatkozó tervek között 
továbbra is szerepel Tiszaalpár várossá 
nyilvánítása. Újra benyújtottuk a pályá-
zatot, és bízunk a sikeres elbírálásban, 
hiszen ez rangot és több támogatást is 
jelentene a településnek. A belterületi 
útjaink sajnos még egyáltalán nem váro-
siasak, de tervezi az önkormányzat a ja-
vításukat, felújításukat. Ehhez közel 350 
millió forint áll rendelkezésre, és várha-
tóan ez lesz a következő évek legnagyobb 
beruházása. A Szent Imre tér két oldalán 
parkolók kialakítása szükséges, hiszen 
itt három intézmény is található, és elég 
nagy a gépkocsiforgalom. A szennyvíz-
beruházási projekt lezárása viszont csak 
2018-ban lesz, és csak a pénzügyi elszá-

molások után derül ki, hogy milyen lehe-
tőségei lesznek az önkormányzatnak ezen 
a téren.

Három nagy pályázat vár jelenleg el-
bírálásra. Amennyiben ezek a pályázatok 
nyertesek lesznek, akkor több - a telepü-
léskép és a közlekedés szempontjából is 
fontos - beruházás valósulhat még meg. 
Megújulhatna az 1. sz. orvosi rendelő 
szolgálati lakása, valamint az iskola ener-
getikai jellegű korszerűsítése (nyílászá-
rók, hőszigetelés stb.) is megvalósulhatna. 
Ugyancsak pályázatból két kerékpárút is 
épülhetne, az egyik a Nagygyörgy falutól 
(üzemi lakótelep), a másik Polyákfalutól 
a központig vezetne.

Feladat van bőven, és azon munkál-
kodunk, hogy lépésről lépésre haladva 
meg is valósítsuk ezeket. Köszönetemet 
fejezem ki mindazoknak, akik Tiszaalpár 
gazdasági, társadalmi és infrastrukturális 
fejlődéséhez az elmúlt évben is hozzájá-
rultak. Köszönet illeti az önkormányzat 
minden dolgozóját, köszönöm a vállal-
kozások, a civil szervezetek és az egyház 
együttműködését. És köszönöm a magán-
személyeknek is, hogy javaslatokkal vagy 
építő kritikával hozzájárultak a település 
fejlődéséhez.

Kedves Tiszaalpáriak!  Kívánok 
valamennyiüknek gazdag, tartalmas új 
esztendőt, jó egészséget és kitartást a 
2017-es évre.

Dr. Vancsura István polgármester

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Folynak a földmunkák a holtág mentén
Aki járt mostanában a Nagy-tó kör-

nyékén, az bizonyára észrevette, hogy 
jelentős munkálatok folynak a területen. 
Ősz óta zajlik ugyanis a madarak ezrei-
nek otthont adó vizes élőhely helyreál-
lítása, melynek már látható eredményei 
vannak.

A madarak költési időszakának vé-
geztével a meder lecsapolásával kezdte a 
munkálatokat a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság által megbízott kivitelező 
még 2016 szeptemberében. Ezzel együtt 
a meder kotrása is elkezdődött. Az így ki-
alakított, nagy kiterjedésű, mély víz biz-
tonságos átnyaralást és telelést tesz majd 
lehetővé a halak és kétéltűek számára a 
szélsőséges vízjárású években, és egyben 
a nyílt vízfelületekhez kötődő madárfa-
jok megtelepedése is lehetővé válik. 

A kotrással kinyert agyagból és iszap-

ból költősziget épül az itt fészkelő madár-
fajok számára, illetve a tómedren kívül 
vadmentő dombot alakítanak ki, amely 
árvizek idején biztosít majd menedéket a 
vadaknak.

A kotrási munkákat négy munkagép 
látja el, melyek az iszapos, süppedékeny 
talajfelszínen is jól tudnak közlekedni 
nagy felületű lánctalpaiknak köszönhe-
tően.

Az élőhely-rekonstrukció kivitelezé-
se jelenleg 50%-os készültségben van. 
A Nagy-tavi csatorna a holtág felől új 
zsilipet kapott, így a jövőben a holtág 
felőli vízpótlás és vízleeresztés szabá-
lyozottan történhet. A Tőzegbánya-tavat 
két új, földbe süllyesztett és szabályozha-
tó áteresszel kötötték be a Nagy-tó víz-
rendszerébe, amely biztosítja az átjárást a 
víznek és a halaknak a két tó között. El-

szállították továbbá a valaha partvédelem 
céljából beépített környezetszennyező 
gumiabroncsokat.

A munkálatok 2017 márciusáig foly-
nak a területen, amikor azt az időjárás 
megengedi. A tavaszi csapadék és faka-
dóvizek visszatartásával a tómeder jó 
eséllyel feltölthető, melyet újra birtokba 
vehet az élővilág. A megkezdett föld-
munkákat a költési időszakot követően, 
2017 őszén lehet majd folytatni, amikor 
is helyreállítják a felvonuló utakat és 
a munkaterületet, továbbá a kialakított 
földművek (költősziget és vadmentő 
domb) fásítását is elvégzik.

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00010 szá-
mú projekt közel 360 millió forint euró-
pai uniós támogatás segítségével, a Szé-
chenyi 2020 program keretében valósul 
meg.
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AdVENT Az óVodáBAN
Az advent időszaka ismét jeles ese-

mények, rendezvények széles tárházát 
hozta az óvoda életében. A karácso-
nyi ünnepkör meghittsége környeze-
tünk átalakulásában is megmutatkozott. 
Előkerültek dekorációink, díszeink, de a 
lelkünk ünnepekre történő felkészítését 
éltük meg legfontosabb változásként. 
A ráhangolódásban egyik fő segítőnk 
Kinga nővér volt, aki – a hitoktatásban 
részt vevő gyermekek körében – értékes 
munkájával ismét sokat tett ezért.  A 
ránk váró varázslatos időszaknak első, 
már nagyon várt eseménye a Mikulás 
érkezése volt. Bár nem havas szánon 
jött, mégis teli puttonnyal érkezett. 
Személyesen járta végig a csoportokat, 
valamennyi kisgyereknek név szerint 
osztotta szét ajándékait. Megtisztelte 
részvételével óvodai bálunkat is, ahol 
minden, a kicsik által előadott verset és 
dalocskát szaloncukorral jutalmazott. 
Az idei – ismét teltházas – rendezvény 
az óvodai szülői közösségnek, legfő-
ként vezetőjének: Zsótér Andreának 
kitűnő szervező készségét bizonyította. 
Az est különösen figyelemre méltó 
színfoltja volt az általuk színpadra vitt 
rendhagyó és különleges zenés-táncos 
produkció, amely osztatlan sikert ara-
tott a bálozók körében. 

Az ünnepre történő felkészülés idő-
szaka ismét felébresztette az emberi 
az összefogás, a segíteni akarás érzé-
sét környezetünkben. Már hagyomány, 
hogy az óvoda segítséget nyújt a leg-
inkább rászoruló családoknak, hogy 
könnyebbé, elviselhetőbbé, (remélhe-
tőleg boldogabbá) tegyék számukra az 
ünnep eljöttét. Évről évre gyarapo-

dik azoknak az (időnként névtelenség 
mögé rejtőző) adakozóknak a száma, 
akik ehhez a szép hagyományhoz csat-
lakozni kívánnak. A ruhanemű, játékok 
és egyéb használati tárgyak mellett 
étel- és ruhavásárlási utalványok for-
májában juttattuk el a felajánlásokat a 
nehézségekkel küszködő családokhoz. 
Nevükben is köszönetünket fejezzük ki 
minden adakozónak, különösen Lőrincz 
Szabinának, aki sorozatos felajánlásai 
mellett munkáját, szabad idejét is felál-
dozta az előkészületek idején.

Óvodás gyermekeinknek az önkor-
mányzat mesejátékkal és édességcso-
maggal is kedveskedett. A rendezvé-
nyen a „Róka Rudi házat épít” című 
előadás előtt dr. Vancsura István pol-
gármester adta át jelképesen az ajándé-
kokat a gyerekeknek. 

A további napok boldog várakozás-
sal teltek, hiszen minden nap más-és 
más csoport fogadta a szülőket, hoz-
zátartozókat a hagyományos adven-
ti készülődésre. A gyerekek műsorral, 

saját készítésű süteményekkel, teával 
készültek a vendégek fogadására. A 
település kulturális évadzáró rendez-
vényén a Katica csoport adott műsort 
Zsigó Józsefné és Novákné Lőrincz 
Ildikó felkészítésével. A meghatóan 
szép összeállítással meglátogatták a 
település valamennyi szociális ottho-
nát, ezzel is fényt hozva az idősek 
ünnepi várakozásának időszakába. A 
varázslatos advent zárásaként, lelkiek-
ben felkészülve ünnepelhették gyerme-
keink családjaik körében a Karácsonyt, 
a kis Jézus születésének eljövetelét.

A téli szünet elteltével – vissza-
térve az óvodába – ismét volt okunk 
a közös ünneplésre. Főként a Szülők 
Közösségének anyagi támogatásával, 
Fekete Ervin keze munkáját dicsérve 
elkészült a tűzrakó helyünk, amelynek 
birtokba vételét újévi tűzgyújtással és 
pezsgős „koccintással” tettük emléke-
zetessé gyermekeink számára.

Kiss Mária
óvodavezető

Az alpári templomban advent negye-
dik vasárnapjának előestéjén idén is 
megrendezésre került a Karácsonyi kon-
cert.

Ez alkalommal nemcsak az énekhang 
és az orgona szólalt meg, hanem hegedű-
, valamint fuvolajátékot is hallhatott a 
közönség.

Elsőként helyi énekkarunk, a Jubilate 
Deo énekkar műsorát hallhatta a közön-
ség. Szép válogatás szólalt meg adventi 
és karácsonyi énekekből, gregorián, vala-
mint népi ihletésű kórusművekből egy-

aránt. A következő fellépő Nagykőrösről 
érkezett hozzánk. Gyűrű Veronika tehet-
séges növendéke: Kirner Berill Beáta 
fuvolajátékával kápráztatta el a közön-
séget. Felcsendült többek között Vivaldi 
méltán híres műve, az Évszakok című 
sorozatból a Tél concerto második 
tétele. A folytatásban Molnár Döme - 
már rendszeres fellépő,  Almási-Szabó 
Tibor tanítványa - egy Bach prelúdiu-
mot orgonált. A hegedűjátékos előadók 
Tiszakécskéről érkeztek. Molnár Edit 
tanárnő a tiszakécskei Móricz Zsigmond 

Alapfokú Művészeti Iskola hegedű taná-
ra, valamint a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar tagja és tehetséges növendéke, 
Kerekes Borbála adott szép műsort. 

A műsor végeztével a Római Szent 
Franciska Karitász Csoport sütemény-
nyel, meleg teával és forralt borral 
kínálta a közönséget. Lehetőséget adtak 
nemcsak a hidegben való felmelege-
désre, hanem az egymással való talál-
kozásra is. Reméljük, hogy az ünnepi 
készülődés - olykor fárasztó - forgata-
gában sikerült egy kicsit megállítani, a 
karácsony örömére ráhangolni kedves 
közönségünket.

Karácsonyi koncert
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Vidám óévbúcsúztató a Baráti Körben

„Az emlékeid az én emlékeim, össze-
fonódnak.

Megosztott évek álmokkal telnek…
És mi itt ülünk, 
- és emlékezünk.”

Nyugdíjas Baráti Körünk ünnepelni 
jött, ünnepelni egymást s az elmúlt 
esztendőt. Elfeledni rosszat, csak a 
szépre emlékezni, s örülni annak, hogy 
ismét együtt lehetünk. Ez a nap méltó 
befejezése az évnek. Nem csak a téli 
örömök miatt, hisz azt mi már nem 
nagyon kívánjuk. Mi annak örülhetünk, 
hogy az „itt is fáj, ott is féj” ellenére is 
megérhettük az új esztendőt.

A tél csikorgó fogát mutatta meg, 
de ennek ellenére jöttek ünnepelni 
barátaink. Jöttek a lakiteleki nyugdíjas 
klub tagjai, a helyi klubok meghívottjai, 
falunk vezetői, képviselői és azok az 
emberek, akik minden évben segítik a 
klubunkat.

Kiss Imre, a baráti kör vezetője 
köszöntötte a vendégeket és a tagságot. 
Röviden összefoglalta, mit is csinál-
tunk az elmúlt évben és felsorolta a 
kirándulások, ünnepségek, „bulik” 

egész sorát. Megköszönte azoknak név 
szerint, akik segítségére voltak a baráti 
körnek a működésében. „Mert közös a 
levegő, közös az öröm is, amit elérünk.” 
A barátság arra késztet, hogy megboc-
sátók, kedvesek, figyelmesek legyünk, 
ez a mi körünknek a titka, és ezt kívánta 
Imre barátunk a következő évre is.

A szépen feldíszített és megterített 
teremben a színpadon zeneszóra meg-
jelentek az iskola néptáncosai, akik tán-
caikkal, énekükkel tavaszt varázsoltak 
a zord télbe. Szórakoztattak bennünket, 
s mi pirosra tapsoltuk a tenyerünket. 
Köszönjük nekik ezt az élményt.

Ezután egy igazi meglepetés jött, 
hisz nem is tudtuk, hogy egy Ceglédi 
László nevű, csodálatos hangú énekes 
él a falunkban. Szebbnél szebb magyar 
nótacsokrokkal szórakoztatott bennün-
ket, vidám hangulatot teremtve felidézte 
bennünk fiatalságunk örömteli pillana-
tait. Eszünkbe juttatva azt a gondo-
latot, hogy: Hej, Sári néném, amikor 
magát még Sárikámnak hívták!” László 
éneklése mellett kezdtünk vacsorázni. 
„Disznóságot” ettünk, hogy a hagyo-
mány szerint hozzánk túrja a szerencsét a 

disznó. Ettünk, s közben finom itókákkal 
koccintgattunk egymás egészségére.

Vacsora után az asztalunkon kínál-
ta magát mosolyogva a sok finom 
sütemény, aminek bizony nem lehe-
tett ellenállni. Közben már felhang-
zottak Baranyi Jancsi és Barna Sanyi 
hangszereiről a nóták László énekével 
kiegészítve.

A „terülj, terülj asztalkámról” bizony 
egyre fogytak az étkek, s közben megjött 
a hangulatunk is a dalolásra, táncolásra. 
„Tánc közben elfelejthetsz mindent, s 
az lehetsz, ami csak lenni akarsz abban 
a pillanatban.” Jó volt hallgatni a zenét, 
nézni a táncot. Hisz a zene gyógyít. 
Kodály Zoltán is azt mondta: a zene 
elixír.

Hogy a táncos lábak megpihenjenek 
és a hangszálaink megnyugodhassanak, 
elkezdődött a tombola sorsolása. Mint 
a gyerekek, úgy örültünk, ha nyertünk. 
Szatmári Bandinak a tombolához fűzött 
megjegyzésein jót kacagtunk. Amint 
véget ért a sorsolás, elkezdődött újra 
az idősebb és fiatalabb barátaink tánca, 
s mi, akik ültünk és gyönyörködtünk a 
táncolók láttán, énekeltünk és vártuk a 
pezsgőbontást.

Az idő pillangószárnyon repülve 
hozta el az új esztendőt. Pezsgő dur-
ranása közben kívántunk egymásnak 
még boldogabb, egészségben, szeretet-
ben eltöltendő új esztendőt. Adja a jó 
Isten, hogy a következő óévbúcsúztatón 
is így hiánytalanul együtt tölthessünk 
el szép órákat, hogy „lássák a fiatalab-
bak, hogy mi, nyugdíjasok nem a hamut 
őrizzük, hanem a lángot adjuk tovább 
nekik”.

„Az életet nem azok a dolgok jelen-
tik, amelyek elmúltak, hanem amelyekre 
emlékezünk.”

Magam és mindannyiunk nevében is 
kívánom azt, hogy találkozzunk egy év 
múlva újra, ugyanitt, boldog, örömteli új 
évet kívánva.

Szederkényiné Ceni,
a baráti kör tagja

Horgászoknak
Tisztelt Horgásztársak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. évi állami jegy és éves területi engedélyek 2017. január 31-ig érvényesek. A fogási naplók 
leadási határideje 2017. február 28. Kérjük a határidő betartását. A le nem adott fogási napló a 2017. évi engedély váltásakor 
büntetést von maga után. A fogási naplókat a Brekeke horgász és kisállat eledel boltban lehet leadni. 
Horgászüdvözlettel: Alpári Tisza HE
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Adventi forgatag az iskolában
A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Ál-

talános Iskola idén első ízben rendezte 
meg az adventi várakozáshoz kapcso-
lódó programját, 2016. december 16-a 
délutánján. Bodor Melinda tanítónő 
fogta össze a szervezés munkálatait. 

Az iskola tanulói már jó ideje ké-
szültek erre az alkalomra. Karácsony-
hoz kapcsolódó kézműves tárgyakat 
készítettek a pedagógusok segítségével. 
A szorgos szülői kezek pedig édes és 
sós finomságokat sütöttek.

Az udvaron feldíszített fenyőfa 
köszöntötte a látogatókat. A tornate-
remnek pedig karácsonyi hangulatot 
kölcsönzött a dekoráció. Lassan meg-
telt a tér díszes, termékektől roskadozó 
asztalokkal és sok-sok nézelődővel. A 
változatosságot szolgálta, hogy voltak 
olyan standok, amelyek egy-egy ország 
(Magyarország, Nagy-Britannia, Olasz-
ország, Kanada, Románia) jellegzetes-
ségeit sorakoztatták fel, Novák Éva ta-
nárnő szervezésében.

Aki pedig megszomjazott a porté-
kák beszerzése során, a Teaháznál olt-

hatta szomját. 
A gyerekek színes műsorral is meg-

örvendeztették a közönséget. Fellépett 
többek között a németes, az angolos, 
és a 2-3. évfolyamos napközis csoport.  
Láthattuk a 8. osztályos lányok és fiúk 
rock műsorát és meghallgathattuk a 4-
5. évfolyam napköziseinek előadásában 
A négy égő gyertya című mesét. A mű-
sorban szereplő gyerekeket Nagy Erika, 

Novák Éva, Barcsik Edit Mária, Bodor 
Melinda, Bondár Enikő, Bartáné Füle 
Bianka készítette fel.

Mire beesteledett az asztalok kiürül-
tek és mindenki „kincsekkel” és cseme-
gékkel megrakodva térhetett haza.

Ezúton köszönjük a felajánlásokat, 
adományokat, az árusításban nyújtott 
segítséget a szülőknek, amely lehetővé 
tette a program sikeres lebonyolítását.

A decemberi ünnepek közül a ka-
rácsony áll szívünkhöz a legközelebb. 
A keresztény vallások tanítása szerint 
ezen a napon született Jézus Krisztus, 
aki szeretetet, békét hirdetett egész 
életében. A karácsony az öröm, a bé-
kesség, a szeretet és a család ünnepe. 
Izgatott készülődés előzi meg. 

Így voltak ezzel iskolánk 3. osztá-

lyos tanulói is, akik nagy lelkesedéssel 
készültek az iskolai ünnepély megtar-
tására. Őket segítették még az énekka-
rosok, a Ha-hó szakkör tagjai és a 2. a 
osztály tanulói. A kitartó munka és sok 
próba meg is hozta eredményét, mert 
igen színvonalas műsorban lehetett ré-
szünk. Köszönet illeti ezért a fellépő-
ket és felkészítő tanáraikat.

A felsős és alsós énekkar és a Ha-
hó szakkör előadásában Betlehemes 
játékot tekinthettünk meg. A Szélike 
karácsonya c. mesejátékot előadta: 
Popper Réka, Benkő Anna, Balogh 
Éva, Mészáros Alexa, Mészáros Zsolt, 
Patai István 3.a osztályos tanulók, és 
iskolánk két nevelője: Ürmösné Csányi 
Éva és Fehér Emil. Majd a Hópihék 
téli táncát csodálhattuk meg a 3.b és 
2.a osztályok előadásában. A Hóban 
ébred majd az ünnep c. dal Bende Lili 
3. b osztályos tanuló énekelte el. A Ka-
rácsonyi fények táncát előadták a 3. a, 
b, c osztályos  tanulók. Végül a TNT: 
Fehér karácsony című dalát énekelték 
el a 2. és 3. osztályos szerplők.

A fellépő diákok felkészítő ta-
nárai voltak: Kissné Kócsó Andrea, 
Kalmárné Palásti Mónika, Novák 
Lászlóné Ica néni, Ürmösné Csányi 
Éva, Szőke Éva, Barcsik Edit, 
Kővágóné Kálmán Klára. Köszönet 
illeti még a dekorációért Bársony Ka-
talin 8. b osztályos tanulót és Bodor 
Melinda tanárnőt, valamint a hango-
sításért Kerekes Andrást és Hódi Mi-
hályt.

Iskolai karácsony
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Bűnmegelőzés az iskolában
A diákok nehezen tudnak különbsé-

get tenni a poénkodás és a bűncselek-
mény között. Ez inspirált bennünket, 
hogy meghívjuk a Kecskeméti Rendőr-
kapitányság Bűnmegelőzési alosztályá-
nak dogozóit néhány előadás tartására. 

2016.12.12-én két előadó tartott fog-
lalkozást a 7. és 8. osztályos tanulóknak 
Jó hecc, vagy bűncselekmény? címmel. 
Kisfilm, valamint szituációs játékok se-
gítségével mutatták be a rendőrség dol-
gozói a viccből elkövetett diákcsínyek 
erkölcsi és jogi következményeit. A já-
tékok után mindig a magyarázat követ-
kezett, amit nagy figyelemmel hallgat-
tak. A gyerekek aktívan részt vettek a 
programban, szívesen meséltek saját ta-
pasztalataikról is. Több esetben meg is 
döbbentek azon, hogy amit ők viccből 
tesznek, az már kimeríti a szabálysértés 
esetleg a bűncselekmény fogalmát. 

Miért csinálja?
„A homár, amikor páncélt vált, előbb 

elhullatja az eredetit. Amíg kialakul az 
új, védtelenné és sebezhetővé válik. Sok 
veszély les rá. Ilyen a kamaszkor is. Az 
új páncél temérdek könnybe, verejtékbe 
kerül. A kamaszkor: a homár drámá-
ja...”       (Dolto)

Ez az idézet volt a mottója annak 
a szülőknek és pedagógusoknak ren-
dezett teadélutánnak, melyet Dr. Tóth 
Imre c. r. alezredes tartott 2016. decem-
ber 12-én 17:00 órai kezdettel. Az elő-
adás témája a gyermek- vagy serdülő-
kori problémaviselkedést és azok okait 
vizsgálta a fogantatástól a felnőtt életig. 
Kitért a család szerepének fontosságára, 
a nevelés felelősségére, a gyermekkel 
való rendszeres törődésre, odafigyelő 
beszélgetésekre és a bizalom kialakí-
tására. Ezekkel a módszerekkel lehet 

megelőzni a serdülőkorban gyakran 
megjelenő hazugságot, csavargást, lo-
pást, depressziót, öngyilkossági kísérle-
tet. Rendkívül tartalmas és jó hangulatú 
előadást hallottunk, melyet kellemes 
beszélgetés követett, ahol az előadótól 
is kérdezhettek a megjelentek. 

A jelenlévő szülők véleménye alap-
ján sajnálhatja az, aki nem vett részt 
ezen a programon, mert megerősítést 
és tanácsot egyaránt kaphattak a jelen-
lévők.

Tanulói kísérletek 
a TETUdod

program keretében
A Csongrádi Természettudomá-

nyos Diáklaboratóriumban december 
13-án délelőtt a Tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskola 31 diákja 
tömbösített tanulókísérleti foglalko-
záson vett részt kémiai és biológiai 
témában.

Kémiából az oldatok kémhatását, 
színváltozásukat vizsgálták, hidrogén-
gázt állítottak elő, durranógázpróbát 
végeztek. Biológiából torzó segítségé-
vel megfigyelték az ember tüdejének 
elhelyezkedését. Tüdőmodellt, kilé-
legzett levegőt vizsgáltak. Disznó tü-
dejéből metszetet készítettek. 

A diákok nagy érdeklődéssel vet-
tek részt a laboratóriumi feladatokban, 
melynek során korábbi tudásukat saját 
tapasztalatukkal is megerősíthették.

Deák Lajosné és Tamási Gergely

Tájékoztató a Gondozási Központban 
nyújtott szolgáltatásról

Intézmény a következő alapszol-
gáltatást is nyújtja elsősorban azoknak 
az idős személyeknek, akik otthonuk-
ban önmagukat teljes mértékben nem 
képesek ellátni és nincs aki rólunk 
gondoskodjon. Ennek az ellátásnak a 
neve házi segítségnyújtás.

Házi segítségnyújtás keretében az 
intézmény szakgondozója segítséget 
nyújt az önálló életvitel fenntartásá-
ban: - Alapvető ápolási, gondozási 

feladatokat végez. Személyi és - la-
kókörnyezeti higiénés körülménye-
inek megtartásában közreműködik. 
Ügyeinek intézésében segít (bevásár-
lás, gyógyszer felíratás és kiváltás, 
hivatalos ügyeinek intézése).

A szolgáltatással kapcsolatban bő-
vebb felvilágosítás kérhető a Gondo-
zási Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. 
u. 71. szám alatt, telefonon: 76/ 424 
– 055 számon.

Születtek: Terdik Dominik (an.: Szekszárdi Anikó), Terdik Loretta Anikó (Szek-
szárdi Anikó), Patai Hanna (Szatmári Mariann)

Házasságot kötöttek: Tolnai Endre és Volentér Andrea, Báder Benjamin és 
Vezsenyi Tímea Krisztina

Elhaláloztak: Kolláth Gedeon (1926), Szász Ferenc (1946), Faragó István 
(1942)

Anyakönyvi hírek
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Új Élet Krisztusban kurzus
2016. december 9-11. között Új 

Élet Krisztusban kurzust szerveztünk 
a bencés nővéreknél a Szent András 
Evangelizációs Iskola szegedi iskola-
közösségének segítségével. Az Új Élet 
Krisztusban kurzus Istenről és a mi sze-
mélyes életünkről szól, amit az Ő gond-
viselő szeretetével eltervezett. Ezen a 
kurzuson semmi mást nem lehet meg-
tudni Istenről, csak a legfontosabbat. Ez 
a kurzus mindazoknak szól, akik nem 
elégszenek meg a vasárnapi jellegű ke-
reszténységgel; akik jobban meg akar-
ják ismerni Jézust; akik fel szeretnék 
fedezni, milyen örömöt adhat Isten az 
ő életükbe; azoknak, akik úgy érzik, le-
húzza őket a bűn; akik gyengének látják 
a hitüket; azoknak, akik szeretnék meg-
tudni, mit jelent találkozni Isten Lelké-
vel, és akik magányosak keresztény-
ként is; azoknak szól, akik szeretnének 
Istennel egy új életet elkezdeni. Ezen 
a hétvégén Istennel együtt járva közel 
harmincan tapasztalhattuk meg előadá-
sokon, imán, énekeken, gyakorlatokon 
keresztül, milyen jó és szeretetteljes ve-
lünk az Isten. Mivel nagy örömmel és 
lelkesedéssel a szívünkben ért véget a 
decemberi kurzus, szeretnénk szervez-

ni még egyet, melynek a tervezett idő-
pontja: 2017. május 5-7.

Jöjjön el, ha szeretné megtudni: Mi-
lyen ajándékot tartogat Isten a számá-
ra? Isten valóban gyermekeként szereti 
önt? Miért nem tapasztalja mindig ezt? 
Jézus a Megváltó? Miért fontos a hit? 
Mit jelent a megtérés? Miért Úr Jézus? 
Ki az a Szentlélek? Miért lényeges a 
szerepe az életünkben a közösségnek és 
az Egyháznak?

Mert amint lehull az eső és a hó az 
égből, és nem tér oda vissza, hanem 

megitatja a földet, termékennyé és gyü-
mölcsözővé teszi, magot ad a magvető-
nek és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz 
az én igém is, mely számból kijön: nem 
tér vissza hozzám eredménytelenül, ha-
nem megteszi, amit akarok, és véghez-
viszi, amiért küldtem. Iz 50,10-11

Érdeklődni lehet Égető Ildikó Anna 
testvérnél az alábbi telefonszámon vagy 
e-mailben:

06-30-408-9607
eildiko@gmail.com

EGyHázI
SoRoK

A 2016.év hitéleti adatai

  Alpár  Újfalu   Zárda
Kereszteltek 8 11 3
Elsőáldoztak 6 7 -
Házasságkötés 5  - 2
Temetés 29  17 -

Kérjük a jegyeseket,hogy akik az idén 
szeretnének egyházi házasságot kötni, 
minél előbb jelezzék ezt  a plébániá-
kon irodai időben.

A templombúcsuk időpontjai:

Alpár/ Jótanács Anyja templom:  má-
jus 7. vasárnap 10:00

Újfalu / Szent István király templom:   
augusztus 19. szombat 10:00

Tájékoztató
fenyőfagyűjtésről
Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezúton kí-
vánja tájékoztatni a tisztelt tiszaalpári 
lakosságot, hogy 2017 januárjában 
díjmentes fenyőfabegyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti köz-
területre szíveskedjenek kihelyezni a 
gyűjtési napon reggel 7 óráig, és az 
elszállítási időpontig az ingatlan előtt 
kint hagyni oly módon, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja 
közelíteni és kézi erővel mozdítható 
legyen.
Kérjük, hogy a kidobásra ítélt kará-
csonyfákat minden díszítő elemtől 
szíveskedjenek megszabadítani, mert 
a későbbi hasznosítást, valamint a 
begyűjtést akadályozza az idegen 
anyag.
A fenyőfabegyűjtés időpontja: JA-
NUÁR 17.

Könyvajánló -a 
könyvtár legújabb könyveiből -

Fucskár Ágnes: A történelmi Magyaror-
szág legszebb tájai
Richard Walker: Az emberi test elképesz-
tő működése
Fésűs Éva: Az ezüst hegedű
Robert Ludlum: Árész-határozat
Leiner Laura: Bábel
Barbara Taylor Bradford: Cavendon sze-
rencséje
Jeff Kinney: Egy ropi naplója 11.
Julia Quinn: Miss Bridgerton miatt
Colleen Hoover: Never never – Soha, de 
soha
Szabó Magda: Sziget-kék
Stonawski Tamás: Trükkös fizika
Müller Péter: Aranyfonál
Ugron Zsolna: Hollóasszony
Végh György: Képtelen képes abc
Heinz Sielmann: Pókok
David Morrell: Tagadás
Heike Hermann: A föld alatt
Nicola Schirauski: Halak – Víz alatti cso-
davilág
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BABAKIáLLÍTáS
2016. december 16-án babakiállítás 

nyílt a művelődési ház kamaratermében. 
A babák gyermekkorunk kedvenc já-

tékai voltak, de a kiállítók ragaszkodása 
a babákhoz azt is mutatja, hogy a baba 
sokkal több lehet, mint játék. Nekik nosz-
talgiát, gyűjtőszenvedélyt vagy iparmű-
vészeti alkotást jelentenek a babák, és 
örömmel mutatják meg másoknak is ked-
venceiket. 

A megnyitón dr. Menyhárt Anett jegy-
ző asszony köszöntötte a megjelenteket 
és a kiállítókat. A babákat három kate-
góriában állították ki a szervezők. Voltak 
porcelánbabák, Barbie babák és népvi-
seleti babák. A budapesti magángyűjtő, 
Szecskó Márta porcelánbabákkal vett 
részt a kiállításon. Neki komoly gyűjte-
ménye van úgynevezett sorszámozott és 
jelzett babákból, amelyeket főleg Ameri-
kából, Franciaországból, Németországból 
és Angliából szerzett be. Ezeket a „műal-
kotásokat” – mert hiszen ezeket a babá-
kat művészek készítik, akik névjegyükkel 
látják el őket - a gyártó limitált sorozat-
ban sorszámozással dobja piacra. Minél 
kevesebb darabból áll egy sorozat, annál 
értékesebbek a darabok. Van olyan baba, 
amely több százezer forintot is megér. A 

tiszaalpári Felföldi Mária Barbie és plasz-
tik babákat gyűjt. A 90 darabból álló gyűj-
teménye valamennyi darabjának ő varrta 
a ruhákat saját fantáziája szerint.

Törökné Babika - aki a rendezvényt 
megálmodta - szintén saját gyűjtemé-
nyéből válogatott a kiállításra. Neki ked-
vencei a népviseleti babák, mert ezek 
hagyományt őriznek a ruházkodás te-
rén, ugyanakkor kedvenc hobbijához, a 
kézimunkázáshoz is közük van. Ahogy 
elmondta, az augusztusi Fürge Ujjak Ki-
állításon már kaptak a babák egy sarkot, 

de úgy érezte, hogy önállóan is megáll-
nák a helyüket. A 213 baba be is töltötte a 
kamaratermet. Méretük a 11 cm-estől az 
egy méteresig terjedt. Babika gyűjtemé-
nyének alapját érdekes módon egy porce-
lán bohóc és egy velencei álarc adta. De 
mivel mindig is tetszettek neki a babák, 
így azokat is elkezdte beszerezni. Jelen-
leg közel 90 darabból áll a gyűjteménye, 
de tovább tervezi a bővítését.

Ezzel a kiállítással hagyományt sze-
retne teremteni, és még színesebb és vál-
tozatosabb bemutatót tervez a jövőben.

A 2016/17-es kézilabdaszezon őszi 
fele lezárult, a tavaszi idény február elején 
kezdődik a csapat számára. A csapat 11 
meccset játszott ősszel, mely mind fizika-
ilag, mind szellemileg igen fárasztó volt. 
Célunk az őszi idényben a szükséges rutin 
és tapasztalat megszerzése volt. Minden 
játékosról elmondható, hogy a lehető leg-
többet próbálta kihozni magából. Külön 
tiszteletre méltó, hogy mindezt egyesek 
akár sérülés magas kockázata mellett is 
megtették. Hisz a meccseken megszerzett 
gyakorlaton túl teljesítményünkben nem 
léptünk túl nagyot előre. Ez azonban in-
kább az alacsony létszámnak tudható be. 
Nagyjából minden meccsen elfért volna 
még a keretünkben 3-4 játékos, hisz így 
a terhelés is jobban megoszlik a csapaton 
belül. A tavaszi idény nagy feladata szá-
munkra megtalálni az optimális működés-
hez és játékhoz szükséges 3-4 embert. Ha 
ez megvan, akkor ez garantáltan érezhe-
tő lesz a játékunkon és természetesen az 
eredményeinken is. Fontos megemlíteni 
ugyanakkor, hogy nagylelkű támogatóink-
nak köszönhetően a szakosztály pénzügyi 
helyzet stabil, melynek köszönhetően az 

összes minimális körülményt meg tudjuk 
teremteni a működéshez és fejlődéshez.

Nagy eredményként könyveljük el, 
hogy eddigi nyeretlenségünk ellenére a 
Kézilabda Szövetségnél minden szinten 
pozitív visszhangokat váltottunk ki, hisz 
ők tökéletesen tisztában vannak vele, 
hogy kezdő csapatként milyen gátakkal és 
hátrányokkal kell megküzdenünk a többi 
csapathoz képest.

Külön büszkék és hálásak vagyunk 
azon szurkolóknak, akik a távolság elle-
nére is eljöttek Kécskére drukkolni, buz-
dításuk rendkívül sokat 
számít nekünk.

A nagy csapat mel-
lett említést érdemel-
nek még az utánpótlás 
fiú és lány csapatok, 
melyek egyelőre edző-
meccsekkel próbálják 
fejleszteni magukat. A 
közeljövőben remélhe-
tőleg szorosabbá válik 
az Általános Iskola és 
a szakosztály kapcso-
lata. És ha minden jól 

megy lehetőséget szeretnénk teremteni a 
kicsiknek arra, hogy szeptembertől a sa-
ját bajnokságukban is induljanak, eddigi 
állás szerint nagy valószínűséggel a lány 
csapat fog majd elindulni. 

Tovább folytatjuk a munkát, és azon 
leszünk, hogy egyre több sikerélményt 
szerezzünk szurkolóinknak és magunk-
nak.

Aki szeretne értesülni az edzésekről il-
letve meccsidőpontokról az jelöljön min-
ket facebook-on: „Tiszaalpár Handball 
Club””

Feljövőben a kézilabda
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z-G FAKER KFT.
TŰzIFA AJáNLATA

* akác * tölgy * bükk, 
gyertyán

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

Megkezdte felkészülését ifjúsági és felnőtt csapatunk is
Felnőtt és ifjúsági csapatunk szá-

mára is véget ért az őszi szezon. Az 
eddig nem közölt eredmények: Az 14. 
fordulóban Hetényegyházára látogatott 
U-19-es és felnőtt csapatunk. Ifjúsági 
csapatunk Nemes István duplájával és 
Czingel Ferenc góljával, 3-2-re győ-
zött. Sajnos felnőtt csapatunk bár nagy-
szerűen játszott, 1-0-s vereséget szen-
vedett. Az utolsó fordulóban Városföld 
U-19-es és felnőtt csapata vendégsze-
repelt Tiszaalpáron. Nem sikerült jól az 
a hétvége, mivel U-19-es és a felnőtt 
csapatunk is vereséget szenvedett.

15. forduló
TISZAALPÁRI SE – Városföldi SE
U-19 2-4
Gól: Czingel Ferenc; Patai Ervin
Felnőtt: 1-3  Gól: Nagy-Gál Róbert

Így U-19-es csapatunk a 10. helyen, 
míg felnőtt csapatunk a 14. helyen kez-
di majd meg a tavaszi szezont.

December harmadikán került meg-
rendezésre a sportcsarnokban a IV. Hu-
ligánok Kupa, melyen 13 csapat vett 

részt.
A tiszaalpári csapatokon kí-

vül, érkeztek Kiskunfélegyházáról, 
Túrkevéről, Törökszentmiklósról, 
Bócsáról, Kecskemétről csapatok.

A tornát a kiskunfélegyházi Derby 
nyerte meg, a túrkevei Jóbarátok, a 
Bócsa és a tiszaalpári MATIC csapata 
előtt.

A torna gólkirálya Makai Zoltán 
(Derby) lett, a legjobb kapus Kálnai 
Károly (Jóbarátok), míg a legjobb játé-
kos Kővári Dávid (Bócsa).

Jó hangulatú tornán vagyunk túl, 
köszönjük a csapatoknak a részvételt.

Január harmadikán kezdte meg a 
felkészülést felnőtt csapatunk, míg if-
júsági csapatunk január hatodikán ta-
lálkozott először edzés keretein belül.

A télen minden bizonnyal lesz játé-
kos mozgás, főleg a felnőtt csapatnál, 
de ez majd a későbbiekben válik biz-
tossá.

Eközben a tiszaalpári sportcsarnok-
ban szinte minden héten teremtorna ke-

rül megrendezésre.
December 29-én az Ördög Kupán 

szerepeltek a különböző települések-
ről érkező csapatok, amelyet a Derby 
csapata nyert meg, az Ördögök csapata 
előtt, míg a bronzérmet az Atom és a 
Beugró csapata szerezte meg.

Január hetedikén került megrende-
zésre a Barátság Kupa, melyen meg-
ismétlődött az Ördög Kupa döntője. 
Ismét a Derby csapata került ki győz-
tesen, viszont az Ördögök csapatából 
került ki a gólkirály Bárdos Bence sze-
mélyében, és a legjobb kapus is. Utóbbi 
díjat Magyar Imre vehette át.

Január 21-dikén a MATIC Kupa 
kerül még megrendezésre a tiszaalpári 
csarnokban.  

Minden Kedves Szurkolónknak, Si-
kerekben Gazdag, Boldog Új Évet Kí-
ván a Tiszaalpári SE! 

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

Lottózó nyílt
Tiszaalpár,

Ady Endre u. 4. sz. alatt

a nemzeti dohányboltban
A hagyományos lottójátékokon és 
sorsjegyeken kívül lehetőség van 
mobiltelefon és szerencsekártya fel-
töltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves ki-
szolgálással várjuk vásárlóinkat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.



Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

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

ÉRdEKLŐdNI: 06/30/266-8536
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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
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
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.

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Sztakó Ildikó
E-mail cím:  alparbibl@gmail.com

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.
Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 

www.tiszaalpar.hu honlapon.
Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza

B/PHF/909/Ba/92

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

* Kérem azt a fiatalasszonyt, 
akinek bizalommal adtam meg-
tekintésre egy fotóalbumot, 
hogy mielőbb hozza vissza 
vagy a könyvtárban adja le. Az 
albumból csak egy példány van 
és pótolhatatlan. Nagyon kérem, 
mindenképp juttassa vissza, ha 
sérült vagy rongálódott is.

* Eladó fenyő franciaágy 
(2x1,9 m) betét nélkül. Masszív, 
szerelhető. Érd.: 06/30/506-
8874, Tiszaalpár, Munkácsy u. 
21.

* Eladó Tiszaalpár, József 
A. u. 27/a szám alatti 63 m²-es 
családi ház padlástér beépítés-
sel, alápincézve 300 négyszögöl 
kerttel. Ár: 7.000.000,- Ft. Tel: 
31/313-2395.

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

* Akciós ereszcsatornázás, 
bádogozás, horgonyzott csator-
na szerelése anyagárral 1500,- 
Ft/fm. Érd.: 20/923-17-19.

* Eladó 10 db új mintás fe-
hér üvegtégla 400,-Ft/db. Érd.: 
30/22-77-132.

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

* Családi ház eladó Beth-
len G. u. 25. szám alatt. Tel.: 
30/218-5224, 76/424-520.

* Eladó 1 db 380V+220V-os 
hegesztő trafó és 1 nagy fúró-
gép. Tel.: 30/428-3614.

* Eladó benzinmotoros fűnyí-
ró. Tel.: 30/428-3614.

* Vesszőből készült ová-
lis asztal + 2 fotel eladó. Ár: 
25.000,- Ft. Tel.: 70/316-3229.

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 
szobás összkomfortos ház, 1750 
m2-es föld eladó. Érd: 63/311-
744 telefonon délutáni órákban.

* Tiszaalpáron 2 bejáratú ta-
nya eladó melléképülettel és 
pincével. A házban 3 szoba, 
konyha, fürdőszoba található. 
Hozzátartozó terület 8440 m2 és 
szőlővel. Érd. 30/419-87-61, 17 
óra után. Iá:6.000.000,- Ft.

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

* Eladó Tiszaalpár Budai 
Nagy Antal 48. szám alatti 2 
szobás összkomfortos bútoro-
zott családi ház. Tel.: 30/253-
84-69.

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

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

* Tritikálé, kis bálás lucerna 
és szalma, valamint 200-300 
literes boros hordók eladók. 
Pintér Mihály Esze T. u. 6. Tel.: 
30/335-74-73.

* Lószerszám, eke, ekekapa 
töltő és sima eladó. Pintér Mi-
hály Esze T. u. 6. Tel.: 30/335-
74-73.

* Szekrény eladó. Háromaj-
tós, 184x174x58 méretű, jó ál-
lapotban. Érd.: 76/656-970.

* 136x68 cm-es olajfestmény 
eladó. Bibliai témájú, több mint 
100 éves. Irányár: 80.000,- Ft. 
Érd.: 30/710-19-98.



A szokott helyszínen, a Kántorpar-
ton kezdődött az Alpári Vadász Társaság 
2016. évi utolsó vadászata. A regisztrá-
ció után Kőrös Lajos vadászmester tájé-
koztatta a vadászokat az elejthető vadak 
fajtáiról. Ezen a napon fácánra, nyúlra, 
valamint szőrmés és szárnyas dúvadra le-
hetett lőni. A vadászat kezdetét ezúttal is 
kürtszó jelezte, amit Raffai Zsolt hivatá-
sos vadász szólaltatott meg. 

A huszonhét puska, hat hajtó és kilenc 
kutya számára három hajtást terveztek, 
de az elejtett vad kevésnek bizonyult, 
ezért újabb két hajtás következett. Köz-
ben meleg teával és tepertős pogácsával 
vendégelte meg a társaság az átfagyott 
vadászokat.

A vadászat végén Kőrös Lajos meg-
köszönte mindenkinek a balesetmentes 
vadászatot. A terítéken huszonnyolc me-
zei nyúl, tizennyolc fácánkakas és egy 
szajkó feküdt. A vadászat végét is kürt-
szó jelezte. Egy lövéssel búcsúztatták az 
óévet, egy másikkal pedig köszöntötték 
az újat. 

A vadászat után Kőrös Lajos értékel-
te a 2016-os évet. A mezei nyúl állomány 
harminc százalékkal csökkent, aminek kö-
vetkeztében három vadászatot is le kellett 
mondani. Két évvel korábban még nyúl-
ból hatszáz darabot lőttek, idén csak száz-
ötvenet. Talán két év múlva lehet ismét 
ezen a területen nyúlra lőni. A környező 

vadásztársaságoknál még kedvezőtlenebb 
a nyúl aránya. Az alpári társaság viszont 
már az élőhely fejlesztést öt évvel ezelőtt 
elkezdte, aminek köszönhető, hogy van 
még nyulunk. Az őzállomány viszont 
évről évre szaporodik. A tervekben kettő-
száz tarvad (suta, gida) kilövése szerepel. 
Ezzel az ivararányt akarják helyreállítani, 
mivel az nagyon eltolódott a nőivarú őzek 
irányába. Eddig százharmincat lőttek ki, a 
maradék hetvenet január végéig szeretnék 
kilőni. Vaddisznó is minden évben több 
van. Most hatvanhét kilövésénél tartanak, 
a tervezett nyolcvannal szemben. Ebben 
az évben egy húsz és fél centiméteres tró-
fea volt a csúcs. Sok a süldő, és már nem 
csak az árterületeken, hanem a felső ré-

szeken is vannak vaddisznók. A fácánál-
lománnyal nincs gond. Közel ezer fácánt 
nevelt a társaság 2016-ban, aminek a het-
ven százalékát le is vadászták. 

Kiss Lajos elnök a következő évi vál-
tozásokról szólt. Amint az elmondta, a 
törvény értelmében 2017. március 1-től 
új feltételekkel kell felállniuk a vadász-
társaságoknak és új vadászati jogot kell 
szerezniük. A társaságból tízen aktívan 
gyűjtötték a földterületeket és készítették 
elő a földtulajdonosi gyűlést. Az elkö-
vetkezendő időszakban a fő feladatuk az 
lesz, hogy a társaság vadászati jogát beje-
gyeztessék. A közös képviselő bejegyzése 
is folyamatban van, utána pedig a haszon-
bérleti szerződés megkötése következik.

12. oldal                                                            2017. január

Terítéken a vad

A polgárőrök karácsonyi akciója
December 21-én az általános iskola 

kapujában polgárőrök várták a kerék-
páros általános iskolásokat. Egy köz-
lekedésbiztonsági akció keretében a 
Tiszaalpári Polgárőrség által vásárolt 
világítás szettet szereltek fel a kerék-
párokra, ezzel is segítve, hogy a téli 
szürkületben jól láthatóak, észrevehető-
ek legyenek a közlekedő gyermekeink. 
Bársony István polgárőr elnök elmond-
ta, hogy a világításrendszer a kerékpár 
egyik legfontosabb kiegészítője. Látni, 
látszani és észrevehetőnek lenni nagyon 
fontos a közutakon, főleg a téli időszak-
ban. A gyermekek biztonságos közleke-
dése pedig kiemelt jelentőséggel bír.

Ezeket szem előtt tartva 60 db első-
hátsó világítás szettet osztott ki a pol-
gárőrség a tanulók között - elsősorban 
baleset-megelőzési céllal, ugyanakkor a 

gyerekek figyelmét is ráirányítva a biz-
tonságosabb közlekedésre. 

Békés, balesetmentes új évet kíván a 
Tiszaalpári Polgárőrség.


