
Az 1848-49-es forradalom e kerek 
évfordulóját ünnepeltük az idei évben. 
A március 14-i megemlékezésnek - a 
rossz időjárási körülmények miatt – 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Tornacsarnoka adott otthont. Az ünnepi 
műsorban először a Himnusz csendült fel, 
melyet dr. Vancsura István polgármester 
megemlékező beszéde követett. 

A polgármester úr múltidézésben a 
már ismert történelmi személyek, hősök 
mellett kiemelte a forradalom női har-
cosait.  Az akkori társadalom hölgyei: 
a ‘48-as nemzeti politikusok feleségei a 
szabadságharc hadi eseményeinek köz-
vetett „irányításában” is részt vállaltak, 
de voltak akik markotányosnőként voltak 
jelen, és akadtak olyanok is, akik fegyver-
rel álltak be harcolni, annak ellenére, 
hogy 1848-ban a női szerepekről még 
mindig a konzervatív, a patriarchális fel-
fogás volt a domináns. 

Mégis kik voltak ezek a hölgyek, akik 
segítették kibontakozni a forradalom és 
szabadságharcot? 

Elsőként Kossuth Zsuzsannát emel-
ném ki, akit Kossuth Lajos húgaként 
ismerünk. Őt a bátyja nevezte ki 1849 
áprilisában az összes tábori kórház 
főápolónőjévé. 72 kórházat szervezett 

meg a három gyermekes anya, aki a 
gyermekeit idős anyjára hagyta a haza 
szolgálatáért cserébe. 

Olyan személyekről sem feled-
kezhetünk meg, mint például a Zichy 
nővérek - Batthyány Lajos és Károlyi 
György asszonyai - Zichy Antónia és 
Zichy Karolina.  Hozzájuk hasonlóan 
Szendrey Júliát is meg kell említenünk, 
aki sajnos csak úgy maradt meg a köz-
tudatban, mint Petőfi Sándor felesége, 
de Szendrey igazán tehetséges íróvá vál-

hatott volna, azonban a nemzet elfordult 
tőle, kortársai nem bocsájtották meg neki, 
hogy eldobta az özvegyi fátylat.

Sok nő életét végérvényesen megvál-
toztatta férjük 1848/49-es szerepvállalása 
és a háború vagy a megtorlás áldozatai-
ként özvegyekké váltak. Emiatt többen 
követték férjüket a kényszerű emigráció-
ba és soha többé nem térhettek vissza 
hazájukba. Olyanok is voltak, akikre 
megszégyenítés vagy kemény börtönbün-
tetés várt. Sokan mégis talpra álltak. 

Dr. Vancsura István beszéde után az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 6. 
osztályos tanulóinak műsorát láthattuk, 
mellyel felelevenítették a szabadságharc 
jelentős eseményeit. A színvonal-
as előadást nagy tapssal jutalmazták a 
megemlékező közönség tagjai. A tanulók 
felkészítő tanárai Maróti Pálné, Endre 
Mihály és Bondár Enikő voltak. 

Ezután hallgathattuk meg a Bársony 
Mihály Népdalkör tagjait, akik citera, 
hegedű és énekszó kíséretében idézték 
meg a kor szellemét.

A megemlékezés a Szózattal zárult, 
melyet követően az Önkormányzat, az 
intézmények, az egyesületek, a civil sze-
rvezetek képviselői koszorút helyeztek el 
az Árpád téren felállított Petőfi szobornál. 

170 éve tört ki a forradalom
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Immáron VII. alkalommal gyűltek 
össze a Lakodalmas zenekarok és 
vőfélyek Tiszaalpáron. A rendez-
vénynek ismét a helyi Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tornacsarnoka biztosí-
totta a helyszínt. A mulatságra idén 
2018. március 10-én került sor, ahol 
több, mint 17 vőfély és 3 zenekar 
szórakoztatta a közönséget. A vőfély-
ek közül voltak olyanok is, akik a 
Vajdaságból érkeztek. A szebbik nem 
közül egy hölgy képviseltette magát 
Kecskemétről. A rendezvény hölgy 
vendégeit Nőnap alkalmából a vőfélyek 
egy-egy virággal is meglepték.

Manapság egyre nagyobb divat kis 
hazánkban is, hogy a lakodalmakban 
a talpalávalóról és a jó hangulatról a 
vőfélyek, zenekarok mellett DJ-k is 

gondoskodnak. Ebben az évben először 
volt jelen egy DJ is a bálban, mégpedig 
DJ KOPI személyében. 

Az est során felszolgált finom 
menüt a helyi Tiszatáj Vendéglő biz-
tosította, ami tárkonyos ragulevesből, 
és sültestálból állt. A vacsora után ter-

mészetesen a desszert sem maradhatott 
el, amely idén a házi rétes volt, amit a 
tömörkényi Csabi Cukrászda készített 
el. 

A szervezők ezúton mondanak 
köszönetet az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola Szülői Munka 
Közösségének a büfében való 
helytállásért, emellett köszönet illeti 
a Detti Virág -, Ajándék Üzletet is a 
virágokért!

Valamint köszönjük azoknak a 
kedves vendégeknek, akik jelenlétük-
kel megtisztelték a rendezvényt és 
hozzájárultak az est jó hangulatához. 

Nagy tisztelettel:
Tóth István

 tiszaalpári vőfély, szervező

Vőfélybál DJ-vel kiegészülve

Fotók: Pásztorné Halász Orsolya

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni a Vőfélytalálkozó szervezőinek: Baranyi Anitá-
nak és Tóth Istvánnak, hogy immár sokadik éve lehetőséget adnak az álta-
lános iskola Szülői Munkaközösségének, hogy a büfével adományt gyűjt-
hessünk a tanulók számára.
Külön köszönet a segítőknek: Szatmári Anitának, Novákné Bálint Csillá-
nak, Novák Gábornak, Patak-Bálint Áginak, Patak Sándornak és Szepesi 
Anikónak a hajnalig tartó munkájukért.
Reméljük jövőre is megrendezésre kerül ez a jól sikerült bál, és újra lehe-
tőséget kap a Szülői Munkaközösség az adománygyűjtésre!
Köszönöm a gyerekek nevében:

Ladányiné Bánkuti Natália
SZMK elnöke

Tiszaalpár első tojásfája
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Élményem egy könyvbemutató margójára

Mindig örömömre szolgál, ha 
szűkebb pátriámról, s a falumból kik-
erült tanítványokról, emberekről, 
életükről, munkájukról írhatok szerény 
tudásommal. Így van ez most is. Sztakó 
Ildikó a könyvtár vezetője kedves 
meghívására mentem a könyvbemu-
tatóra. Az alpári születésű Labáth 
Ferencné Bodri Marika könyvének, 
annak is a szerző általi bemutatására 
invitált.  Mivel közel állnak hozzám 
esszék, riportok, egyáltalán az irodalom. 
Így igent mondtam a szíves meghívásra. 
Na és a kíváncsiság is! Bodri Marikára, 
mint kollégára, mint régi ismerősre is 
kíváncsi voltam, mivel könyvének címe 
is felkeltette érdeklődésemet. „Jeles 
napok ünnepekről, hagyományokról” 
MI VAN MA? című könyvének bemu-
tatójára is szívesen mentem el. „A 
múlt a jövendő tükre”. Ezt vártam 
ettől a könyvtől, ezt sugározta a címe 
is. Marika halk szavával, interaktív 
előadásával, a hallgatók bevonásával 
nem lehetett nem figyelni és nem beka-
pcsolódni. Jól mutatta azt, „hogy a 

pedagógus az emberi lélek mérnöke”. 
Ez a könyv sok segítséget nyújthat 
óvónőknek, tanítóknak, általános 
iskolai tanároknak, de szülőknek is. 
Segít abban, hogy egy-egy ünnepre 
felkészítsük a gyerekeket, hisz van 
akinek nincs otthonról hozott élménye, 
annak ez a könyv segítség. 

Bodri Marika óvónői véná-
ja tükröződik ebben a könyvben. 
Hermann Ottót idézném „Egy zsarátot 
kap, s rajta áll, hogy hamu vagy fák-
lya lesz belőle.” Ezt a könyvet én is 
zsaráthoz hasonlítanám. Örülök annak, 
hogy óvónőkkel, nyugdíjas pedagógu-
sokkal, a polgármester úrral és több 
érdeklődő falubeli emberrel is találkoz-
tunk. Marika interaktivitási módszere 
is megbeszéltetett bennünket, felelev-
enítve emlékezetünket, érzelmeinket a 
régen elfelejtett, de a „mélyben” még 
meglévő tudásunkat. Tapintatosan vitt 
be bennünket a beszélgetésbe anélkül, 
hogy bárki megszólalása ne a könyv 

témájához kapcsolódott volna (sok öre-
gektől hallott szólásról és szokásról is 
hallottunk).  

Gratulálunk Labáthné Marikának, 
a könyv szerzőjének kívánjuk, hogy 
ez a könyv sok emberhez jusson el 
és büszkék lehessünk hagyományain-
kra, segítsen bennünket gyakorolni 
ezeket, ismerjük meg az új ünnepek 
jelentőségét is. 

Galilei mondta „A gyerek feje nem 
edény, amit fel kell tölteni, hanem egy 
fáklya, amit fel kell gyújtani!” S ez a 
könyv ezt is szolgálja. Kívánjuk, hogy 
még néhány könyved bemutatóján részt 
vehessünk, vagy munkád alapján hall-
junk Rólad!  

Gratulálunk Neked, mint falunk és 
falum szülöttjének!

 További sikereket és sok fel-
használó-olvasót kívánva:

Szederkényi Zoltánné Ceni néni
nyugdíjas tanító

ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN
P.D. Baccalario: Lock - A Hold szövetsége; Lizzy Charles: Zűröstül-bőröstül; Lee Child: Éjféli szállítmány; Mary 

Higgins Clark: A Csipkerózsika-gyilkosság; Csigó Zita: A must készítése, táplálkozás-élettani szerepe….; Julianne 
Donaldson: Blackmoore; John Flanagan: Lángoló híd; Julie Garwood: A tökéletes jelölt; Jenny Han: Utóirat: Még min-
dig szeretlek; Korpádi Péter: Makaron; Kovács Kinga: Szék Kelemen történetei; Labáth Ferencné: Mi van ma?; Nyíri 
Kristóf (szerk.): A 21. századi kommunikáció új útjai; Nora Roberts: Nyugvóponton; Nora Roberts: A szabadság íze; 
Nora Roberts: Törvényes úton; Stefan Seidel: Mentőjárművek; Tina Serkis: Nászút; Wilbur Smith: Igazi férfi; Wilbur 
Smith: Kék horizont; Tóth Gábor Ákos: Édesvízi mediterrán; Tóth Gábor Ákos: Szerelmem, Balaton; Tóth Gábor Ákos: 
A világ közepén.



4. ol dal                                                               2018. április

Egészséghét az óvodában

Az „Egészséghét” című program, 
2018. Február 19-23-ig került megren-
dezésre a Tiszaalpári Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvodában. 

Mivel az óvoda nevelőtestületének 
minden tagja elkötelezett az egészséges 
életmód iránt, így mind a hat csoport 
szívesen csatlakozott a programhoz.

A szülői értekezleten tájékoztat-
tuk a szülőket a programról, melyet 
az óvodában szeretnénk megvalósítani. 
Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy men-
nyire fontos, hogy otthon és az óvodában 
is olyan italokat fogyasszanak a gyerme-
kek, melyeknek magas a gyümölcstar-
talma és ne tartalmazzon tartósítósze-
rt. Elmagyaráztuk a befőző automata 
működését, mely hőkezeléssel teszi 
egészségessé a tartósítás folyamatát. 
Segítségüket kértünk tőlük abban, hogy 
a megszokott heti gyümölcsnapon pár 
szem almával támogassák a program 
megvalósulását.

Az egészséghéten minden csoport 
saját maga döntötte el, hogy hog-

yan kívánja feldolgozni a behozott 
gyümölcsöt. Volt, aki alma ivólevet, 
mások almabefőttet készítettek a gyer-
mekek aktív közreműködésével.

Apró kezek mosták, darabolták az 
almát, majd üvegekbe töltötték, amit a 
befőző automatába pakoltak. A gyerme-
kek figyelemmel kísérhették az automa-
ta működését, miközben elmagyaráztuk 
nekik, hogy mitől lesz egészségesebb az 
így készített befőtt és ivólé. Beszélgettünk 
arról, hogy ebből mindenki ihat, hiszen 
nem tartalmaz olyan adalékanyagokat, 
amelyek allergiát okozhatnak náluk.

A gyerekek által örömmel vég-
zett munka közben fejlődtek a szo-
ciális képességeik, társas kapcso-
lataik, matematikai tartalmú tapaszta-
latokat szerezhettek (halmazképzés a 
gyümölcsök szétválogatásával, dar-
abszámlálás, nagyság és mennyiség sze-
rinti összehasonlítással), a darabolás-
sal fejlődött szem-kéz koordinációjuk. 
Visszaemlékeztek a gyümölcsökről tan-
ult mondókákra, dalokra, versekre.

A héten nemcsak a gyerekeket 
ismertettük meg a befőző automata 
használatával.

Csütörtök délután az óvoda aulá-
jában vártuk az érdeklődő szülőket, ahol 
az egyik kisgyermek Csernák Emese 
szülei vállalták, hogy megosztják 
tapasztalataikat a befőző automatáról, 
melyet már pár éve használnak az ottho-
ni háztartásban.

Többen is érdeklődve hallgatták 
Csernák Zsolt indíttatását és ösztön-
ző szavait valamint felesége, Medek 
Brigitta hasznos tanácsait az egészséges 
ételekkel és italokkal kapcsolatosan.

Az előadást kóstolás követte, mely-
en már kipróbált receptekkel készült 
kész termékeket ízlelhettünk. Különféle 
gyümölcs ivólevek (eper, körte, barack, 
bodza, alma), savanyúságok és lekvárok 
közül kóstolhattak a szülők, annak 
tudtában, hogy amit fogyasztanak az 
nem csak finom, hanem egészséges is.

Ezen a délutánon került sor, egy 
másik szülő, Nagyné Bali Szabina 
„Központban a gyermekláb”c. 
előadására is. Szabina sok hasznos 
tanáccsal látta el a szülőket, többek 
között például arról, hogy milyen cipőt 
válasszanak a gyermeküknek, mit 
kell tudni a szemölcsről vagy mily-
en lábápolási termékeket érdemes 
használni. Az érdeklődők gyakorlatban 
is kipróbálhatták a gyerekekkel együtt 
végezhető játékos lábtorna gyakorlatait.

Programunk megvalósításához nagy 
segítséget jelentett, hogy óvodánk 
142.000 Ft-ot nyert a Forever Kids 
– Gyermek Egészséges Életmód 
Támogatási Program pályázatán, így 
meg tudtuk vásárolni a szükséges esz-
közöket (befőző automata, turmixgép, 
befőttes üvegek).

Gyovainé Konfár Krisztina
óvodapedagógus

Óvodai beiratkozás
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat fenn-

tartásában lévő Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába az óvodai beiratkozás időpontja:  2018. április 23-án (hétfő) 
8.00-16.00 óráig és 2018. április 24-én (kedd) 8.00-16.00 óráig.

A beiratkozás helye: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. (intézményvezetői iroda)  
A beiratkozásról szóló fenntartói közlemény megtekinthető a település honlapján (www.tiszaalpar.hu).

Dr. Menyhárt Anett
jegyző
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2018. március 9-én a negyedik 
évfolyamos tanulókból verbuválódott 
kis csapat indult útnak a Tündérrózsa 
Óvodába. Kis műsorral kedveskedtek 
a nagycsoportos óvodásoknak. A püs-
pök és „Szent Gergely vitézei” népi 
rigmusokkal, versekkel és énekkel 
hívták az iskolába készülő gyerekeket. 

Színesítette a műsort két pár nép-
táncos, akik elkápráztatták táncukkal 
a közönséget. A kosarakból ajándé-
kot, egy-egy könyvjelzőt osztottunk 
a megjelenteknek. Felkészítő taná-
rok voltak: Kis-Szeniczeyné Kócsó 
Andrea, Kalmárné Palásti Mónika, 
Ürmösné Csányi Éva

A hagyomány szerint az iskolák 
és a diákok egyik védőszentje Nagy 
Szent Gergely. A Gergely - járás a 
középkorból eredő szokás, amelyet 
Gergely napon, március 12-én tartot-
tak, hiszen akkoriban ezen a napon 
kezdődött az iskola. Gergely napja 
tavaszkezdő nap volt. A falusi iskolás 
gyerekek házról házra jártak, miköz-
ben énekeltek és jeleneteket adtak 
elő azzal a céllal, hogy toborozzák az 
iskolába még nem járó gyerekeket, és 
ajándékokat gyűjtsenek a tanítónak. A 
diákok életének szükségszerű velejá-
rója volt, hogy kéregetéssel teremtsék 
meg tanulásuk anyagi alapjait. De 
ilyen módon bemutatták az iskola éle-
tét, számot adtak a tanult ismeretekről. 
A szülők tojással, szalonnával, kolbás-
szal, süteménnyel ajándékozták meg a 
„gergelyezőket”. A kéregetést a „Szent 
Gergely doktornak, híres tanítónknak 
az ő napján”, „Régi szokás szerint, 
menjünk Isten szerint iskolába...” kez-
detű ének kísérte.

Iskolába hívogató

IDEA kiállításon képviselte 
Tiszaalpárt Török Józsefné

Az Ötlet Club 13 Egyesület IDEA-EXPO 2018 cím-
mel szervezte meg hagyományos rendezvényét az Öt-
let-Újdonság-Találmány nemzetközi kiállítás és vásárt, 
melynek idén az Abonyi Lajos Művelődési Ház adott 
helyet március 24-25-én. A nemzetközi kiállításra az or-
szág egész területéről és a határon túlról (Vajdaság, Hor-
vátország, Montenegró, Románia) is érkeztek kiállítók, 
összesen 98-an. Településünket Török Józsefné képvi-
selte, akinek a kiállításában Waldorf jellegű baba-ma-
ci-nyuszi, textillel bevont tojások, és porcelánbabák 
kaptak helyet. Babika idén is IDEA-díjban részesült, 
mely igen nagy elisme-
résnek számít, hiszen csak 
néhány kiváltságost tüntet-
nek ki e érdemmel. Török 
Józsefné, a Tiszaalpári Al-
kotó Kezek Egyesületének 
elnöke legközelebb május 
5-én a Vajdaságban, május 
12-én Ilokon – Horvátor-
szágban, majd júniusban 
Temesváron fogja bemu-
tatni kézműves termékeit.
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Testületi hírek
Együttműködési megállapodást 

köt az Önkormányzat a Máv Zrt-vel
Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete támogatta 
a MÁV Zrt-vel kötendő együttműködé-
si megállapodást, a Tiszaalpár állomás, 
Tiszaalpár- alsó és Tiszaalpár- felső 
megállóhelyek fenntartása kapcsán és 
felhatalmazta Dr. Vancsura István pol-
gármestert, hogy írja alá a szerződést.

Vizesblokkot szeretnének kiépíte-
ni a vasútállomásnál

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 2018. 
február 27-én tartott rendkívüli ülé-
sén felhatalmazta dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a vizesblokkok 
kialakításáról készíttessen felmérést, 
valamint a kialakítására vonatkozóan 
költségvetést. A képviselő-testület kér-

te, hogy a felújítás költségét a MÁV 
Zrt. egyeztetést követően előre utalja át 
az önkormányzatnak.

Bartók István is használhatja a 
Tiszaalpár Helyi Termék Védjegyet

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta, és engedélyezi a védjegy hasz-
nálatát alap és feldolgozatlan, bontott 
bárány és birkahúsra vonatkozóan. 

Továbbra is Lezsák Sándor marad térségünk -
településünk országgyűlési képviselője

Az április 8-i országgyűlési válasz-
tás településünk szavazóit is „moz-
gósította”, magas volt a részvétel. A 
választópolgároknak 6 szavazókör állt 
lehetőségére a szavazáshoz, melyeken 
összesen 2340 fő adta le voksát. Tele-
pülésünk Bács-Kiskun megye 04-es 
számú (kiskunfélegyházi) egyéni vá-
lasztókerületéhez tartozik. A helybéli 

(és a választókerületi) szavazók több-
sége ismét a FIDESZ-KDNP listáján 
indult Lezsák Sándort tisztelte meg 
bizalmával. 1360-an, azaz a választók 
58,12%-a adta le rá a voksát. A második 
helyen 655 szavazattal (27,99 %) Kollár 
László a Jobbik, harmadikon pedig 193 
szavazattal (8,25 %) Horváth Tamás, az 
MSZP-Párbeszéd jelöltje végzett.

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről
Tisztelt Lakosság, ezúton tájékoz-

tatjuk Önöket, hogy megkezdjük a bio-
lógiailag lebomló hulladék rendszeres 
díjmentes begyűjtését, a cég által fo-
lyamatosan a gyűjtési alkalmak számá-
hoz igazodóan biztosított biológiailag 
lebomló zsákban és/vagy egy kévényi 
mennyiségben Tiszaalpár területén.

A biológiailag lebomló hulladék 
gyűjtés során az ingatlanoknál kertek-
ben, udvarokban, konyhában keletkező 
minden szerves anyagtartalmú hulladék 
elszállítása történik. A biológiailag le-
bomló hulladékot (fűkaszálékot, faleve-
let, lágyszárú növényeket, háztartásban, 
éttermekben, kiskereskedelmi egysé-
gekben keletkező konyhai és élelmiszer-
maradékot) a díjmentesen biztosított 
biológiailag lebomló zsákban, illetve 
maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű 
kötegekben (maximum 0,5 m3) kévékbe 
kötve az ingatlan előtti közterületre szí-
veskedjenek a gyűjtési napon reggel 7 

óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás 
időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, 
oly módon, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi 
erővel mozgatható legyen.

Amennyiben a biológiailag lebomló 
hulladékot nem ilyen formában helye-
zik ki, vagy ha kommunális hulladékkal 
keveredik, akkor a biológiailag lebomló 
hulladék járattal nem szállítják el! 

Kihelyezhető biológiailag lebomló 
hulladékok:
Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, 

fanyesedék, gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott 

virág, falevél, lágyszárú növény, virá-
gágyi növények, kezeletlen kéregdara-
bok, egyéb apró zöldhulladék

Udvari hulladék:
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
- zöldség- és gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb 
növényi származékok, élelmiszer-ma-
radék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológia-
ilag lebomló hulladék gyűjtés során állati 
ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok 
aprítás és komposztálás után hasznosí-
tásra kerülnek. Az elkészült komposztot 
a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hul-
ladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, 
Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló 
hulladékos zsák települési szilárd hulla-
dékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül 
a jelen gyűjtés keretében elszállításra, 
ennek tényéről az ingatlantulajdonos 
írásbeli tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfele-
inket, hogy 2019. januárjában két alkal-
mas fenyőfagyűjtést szervezünk, amely-
ről külön értesítjük Önöket.

FBH-NP Nonprofit KFT

Zöldjárat naptár Tiszaalpár 2018. 

Hónap Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 
Kedd 22 19 17 14 11 9 6 4 
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A tavaszi időjárási viszonyoknak kö-
szönhetően a járdafelújítási munkálatok 
a hónapban elkezdődnek, mely az alábbi 
utcákat érinti: Alkotmány utca mindkét 
oldala a kereszteződéstől a vasútállomá-
sig, valamint a Szent Imre tér két oldala.

Az útfelújítás második üteme is foly-
tatódik, először a padkák megtisztítása 
és utcák kiszélesítése történik, majd ezt 
követően kerülnek aszfaltozásra a már 
korábban közölt utcák.

Az iskolafelújítás kapcsán elmond-
ható, hogy a kivitelező közbeszerzési 

eljárása lezajlott, a szerződés megkötése 
folyamatban van, a munkakezdés vár-
ható időpontja május vége, amely nem 
akadályoztatja a tanítást.

A kerékpárút építésére elnyert ösz-
szeghez szükséges támogatási szerző-
dés aláírásra került, az előleg összegé-
nek lehívása folyamatban van valamint 
a szükséges tanulmányok készítése és 
engedélyek beszerzése elkezdődött.

A könyvtár az elmúlt hónapban a 
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosí-
tószámú, „A közösségi internet hozzá-

férési pontok fejlesztése, szolgáltatási 
portfóliójuk bővítése” elnevezésű pá-
lyázat révén informatikai eszközöket 
nyert, így az eddig elavult gépek helyére 
modern eszközök kerülnek a könyvtár 
használói számára.

A hét folyamán két pályázat került 
benyújtásra a Településünkért Egyesü-
let és a Tiszaújfalu Gyermekeiért Ala-
pítvány közreműködésével fitness park 
és BMX- gördeszkapálya kialakítására.  
Az elbírálás szakaszos, így várhatóan a 
nyár végére eredményhirdetés is lesz.

I. helyen végzett Bibok Károly távhajtásban
Immáron V. alkalommal került meg-

rendezésre a Duna Aszfalt Kupa or-
szágos távlovagló és távhajtó versenye 
Tiszakécskén, április 7-én. A megmé-
rettetésen településünket Bibok Károly 
képviselte, aki I. helyezést ért el a 20 
km-es távhajtó kategóriában. A verse-
nyen a távhajtó földönjáró munkatársai 
Favory Foxi (8 éves lipicai herélt) és 
Baba (6 éves lipicai kanca) voltak. A se-
gítő személyzethez tartozott Tar Mihály 
és Kiss József Tiszaalpárról, és Forgó 
István Csongrádról. A fogatot Varga 
Károly és Józsa László (Tiszakécske) 
támogatta.

Ezúton is gratulálunk Bibok Károly-
nak az elismerésért!

Tájékoztatás a pályázatok aktuális helyzetéről

Sallay Sándort 80 éves születésnapja 
alkalmából köszöntjük

Sallay Sándor 2018. február 20-án töl-
tötte be 80. életévét. 2004 óta Tiszaalpár 
külterületén él feleségével, lovas szakmai 
berkekben élő legendaként tekintenek rá. 
Jelenleg is az Országos Polgárőr Szövet-
ség Lovas Tagozatának munkáját segíti, 
aktívan részt vesz a lovasok elméleti és 
a gyakorlati oktatásában is. Az oktatási 
tevékenységéért az OPSZ 2015. október 
1-jén a Polgárőr Érdemkereszt aranyfo-
kozatában részesítette. Emellett az OPSZ 
Küldöttgyűlése 2018. március 24-én az 
Országos Polgárőr Szövetség „tisztelet-
beli polgárőrévé” nyilvánította.

Ezúton kívánunk neki jó egészséget, 
hosszú boldog életet és sok sikert további 
munkájához! 

Egyházi sorok
- Kérjük a jegyesek, akik az idén sze-
retnének egyházi házasságot kötni, 
hogy előbb jelezzék e szándékukat a 
plébániákon.
-   Húsvét 4. Vasárnapján a katolikus 
templomokban a papnevelés céljára 
lesz országos gyűjtés.
Ugyancsak ezen a vasárnap imádko-
zunk a jó termésért és végezzük a bú-
zaszentelés szertartását.
- Az Alpári Jótanács Anyja templom 
búcsúja május 6-án lesz 10:00-kor. 
Ünnepi szónok Főtisztelendő Kosik 
Sándor érseki tanácsos Kiskunmajsai 
plébános atya lesz.
E vasárnapon Újfalun 18:00-kor lesz 
a szentmise.
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A Tiszaalpári Polgárőrség hírei

Az elmúlt években a Tiszaalpári 
Polgárőrség használatában egy, a folya-
matos javítások ellenére romló állapotú 
Lada Níva gépjármű volt. Az autó mű-
szaki állapota miatt, a tagok javarészt sa-

ját gépkocsijukkal látták el a szolgálatot. 
Ez év márciusán több, a rendőrség tulaj-
donában álló, jó műszaki állapotú gép-
jármű került átadásra polgárőr egyesüle-
tek részére. Ennek az akciónak a keretén 

belül kapott a településünk polgárőrsége 
egy Skoda Octavia személygépkocsit, 
ezzel segítve az egyesület közfeladatá-
nak ellátását. 

Az autó a március 15-i közgyűlésen 
került átadásra a tagság számára. Ezen a 
közgyűlésen mutatkozott be az egyesü-
let újonnan alakult lovas tagozata is. A 
polgárőr szolgálat ellátásra, mind a gép-
járműcsere, mind a lovas csoport meg-
alakulása pozitív hatású.

A közgyűlés által megfogalmazott 
célok között szerepelt a fokozott szol-
gálat ellátás, a külterületek lovasokkal 
megerősített ellenőrzése. A statisztikák 
szerint csökkennek a bűncselekmények, 
de a sértettek számára a csökkenő sta-
tisztika nem vigasz.  Ezért is folyama-
tosan várjuk sorainkba, azokat a tisza-
alpári lakosokat, akik számára fontos 
településünk közrendje, közbiztonsága!

Bársony István
elnök

Fotó: lcafe.hu

Megalakult a Tiszaalpári Polgárőrség lovas csoportja
Interjú Bársony Anettel, az egyesület lovas csoportjának vezetőjével

- Hogyan alakult meg a Tiszaal-
pári Polgárőrség lovas csoportja? Mi-
lyen lépéseket kellett tennetek ezért?

- Pár éve már megszerettünk vol-
na a Lovas Polgárőrséget alapítani, vi-
szont akkor sajnos nem jártunk sikerrel. 
Idén azonban lehetőségünk nyílt rá, hogy 
meg tudjuk ezt valósítani. Lakiteleken a 
Népfőiskolán tettünk egy sikeres elméleti 
vizsgát, ami után indulhattunk a Járőr I. 
gyakorlati képzésen, amelyen a lovaink 
fegyelmezettségét nézték meg. A gya-
korlati vizsga helyszínéül a Tiszaalpári 
Lovaspálya szolgált, a helyszín biztosítá-
sáért ezúton is köszönetet szeretnék mon-
dani a Tiszaalpári Lovasegyesületnek. Az 
április 7-i vizsga napján esős reggelünk 
volt, először egy kis elméleti tájékoztató 
volt, melyen tisztáztuk a napirendet. Ez-
után a lovasok a Bársony Lovasudvarból 
indultak. Mellettük Kiskunfélegyházáról 
is voltak vizsgázóink, Lakitelekről pe-
dig gyakorlás céljából érkeztek hozzánk. 
A pályán osztálylovaglással indítottunk, 
ahol a lovak sorban mentek a vezérlovas 
után (aki én voltam). Itt figyelték meg a 
lovasok helyes ülését, illetve a lovaknak 

az idomítottságát, hogy melyik lábra ül-
jünk le helyesen, hogyan fogjuk a szá-
rakat. Ez egy kemény szakmai rész volt, 
ezt minden lovasnak tudnia kell. Ezután 
következett egy olyan feladatsor, ame-
lyen szintén idomító munkát figyeltek, 
ezek a Caprilli feladatok. Ez egyéniben 
történt, egy díjlovagló négyszögben kel-
lett helyesen ülni, illetve a pályát kellett 
megjegyezni. Az idomító munkát Sallay 
Sándor - a nemzetközi szinten elismert 
neves lovas szakember és Domoszlai 
Dániel - ny. rendőr alezredes állították 
össze. Ezek után a Bársony Lovasudvar-
ban ebédeltünk, a menü vaddisznópörkölt 
volt, melyet Bársony József készített el 
számunkra. Vendégül láttuk a vendége-
inket, segítőinket, mindenki nagyon elé-
gedett volt. A délután folyamán Nádai 
Nagy Péter lovastréner és bíró igazgatott 
bennünket. Ekkor már extrém feladatokat 
kellett teljesíteni. A lovaknak sorba kel-
lett állnia, ahol különböző akadályokkal 
és zavaró tényezőkkel kellett megbir-
kózniuk. Például láncfűrésszel támadtak 
feléjük, lufit durrantottak el a fejüknél, 
füstbombán át kellett menniük. Zászlókat 

is kellett lengetni a lovak fejénél, stb. Itt 
is sikeresen teljesítettünk, különösen a 
tiszaalpáriak, nyugalommal tűrtek min-
dent a lovaink. Később még egy extrém 
feladatsor vált a lovainkra. Különböző 
hulladékokon kellett átkelniük, fahídon, 
dobogón kellett átmenni, eszközöket kel-
lett áthelyezni. A vizsgáztatók lövéseket 
adtak a lovak közelségében riasztópisz-
toly segítségével. Nem olyan egyszerű 
ez a gyakorlatban, mint ahogyan most 
hangzik, hiszen a ló egy menekülő állat, 
zörgésre, csörgésre egyből reagál. Vi-
szont ezek a lovak nagyon jól tűrték a 
megpróbáltatásokat. Nagy segítségünkre 
volt dr. Rácz Adrienn, aki 2012 áprilisától 
szervezi az OPSZ Lovas Tagozatát, mint 
alapító tag és vezető. Ő egy mikrofon és 
a hangosítás segítségével tudta igazgatni 
a lovasainkat. A nap végén volt az ered-
ményhirdetés, melyen sikeresen végez-
tünk. A vizsgán részt vett lovasok közül 
mindenki mehet a külterületen bármikor, 
némely lovak pedig a faluban járőr szol-
gálatot is teljesíthetnek. Nagyon büszke 
vagyok a lovakra és lovasaimra, mert ez 
egy országos szintű megmérettetés volt. 
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- Milyen gyakran fogtok Lovas 
Polgárőrként szolgálatot teljesíteni? Ho-
gyan osztjátok be a feladataitokat a Ti-
szaalpári Polgárőrségen belül? 

- A lovasaink idejétől és a lovak 
munkájától függően osszuk be, hogy mi-
kor, ki mehet szolgálatot teljesíteni. Nap-
pal és éjszaka is fogunk járőri feladatokat 
ellátni. Mi főként a külterületeket céloz-
nánk meg az illegális szemétlerakás mi-
att, mert sajnos nagyon sok ember van, 
aki pusztítja a környezetünket. A gazdák 
földjeinél lerakott hulladék nagyon csú-
nya látványt nyújt, rontja Tiszaalpár tu-
risztikai képét. E mellett szeretnénk olyan 
helyekre eljutni, ahova autóval nem lehet 
eljutni többek között a belvíz miatt. A ta-
nyákban is sok idős ember él, a környező 
településekig is elmennénk akár, aho-
va nem jut ki mindig az ismerős, rokon. 
Ezeknek az embereknek orvosi ellátásra 
vagy élelmiszerre is szükségük lehet. Ha 
véletlen nem jut ezekhez hozzá az illető, 
akkor mi igyekszünk ebben segíteni neki. 
Mi az időseket azért is megszeretnénk 
látogatni, hogy ne érezzék azt, hogy el 
van engedve a kezük. Ezekért a célokért 
alapítottuk meg elsősorban a lovas cso-
portunkat. Úgy gondolom, hogy Polgárőr 
feladatot lehet teljesíteni, sőt nagyon örü-
lünk, hogy szép számban vannak a tagok, 

viszont ilyen területekre nem mindig jut-
nak ki. Sok jó emberre van szükség, vi-
gyázzunk az értékeinkre! 

- Hányan vagytok jelenleg a Pol-
gárőrség lovas csoportjában? 

- Összesen 7-en: Bársony Anett, 
Kasza Csaba Zoltán, Kanalas Kitti, Ta-
kács Ildikó Mónika, Fekete Judit és a 
félegyházi Polgárőrségtől tiszaalpári lo-
vakkal: Sikár Evelin és Lőrincz Zsófia. 
Lovaink: Jázmin, Csinos, Szikra, Úrfi, 
Marci, Gidra. Szeretnénk majd a későb-

biekben lehetőséget biztosítani azoknak, 
akik be szeretnének lépni. A vizsgánál 
azonban nem elég a jó szándék, figyelni 
kell a lovak fegyelmezettségre, hogy ne 
ijedjen meg, és ha baj van, akkor tudjon 
segíteni. 

-  Az a hír járja, hogy a gyakorlati 
vizsgán több elismerést is kaptál a mun-
kádat illetően. Gratulálok hozzá! Meg-
osztanád, hogy mik is voltak pontosan 
ezek?

- Elsőként megajánlották, hogy az 
idomító munkát nem kell megcsinálnom. 
Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, 
hogy nem kérték ezt külön, annak elle-
nére, hogy szívesen elvégeztem volna én 
is azt. Illetve úgy gondolták, hogy a Bár-
sony Lovasudvar és a Tiszaalpári Lovas-
pálya nagyon jó helyszín lenne további 
polgárőr vizsgákhoz más helyről érkező 
lovaknak és lovasoknak. A visszajelzésük 
alapján megkaptuk, hogy olyan felszol-
gálást és kiszolgálást tudunk biztosítani, 
ami egy háromnapos kurzus elvégzéshez 
is színvonalat jelent. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
az április 7-i napért a Bársony Lovasud-
var tagjainak: Bársony Józsefnek, Bár-
sony Klárának, Polyák Albertnek, Fekete 
Juditnak, Jámbor Tündének, Dósa Edit-
nek. Illetve azoknak, akiknek köszönhe-
tően elindulhatott és megvalósulhatott a 
kezdeményezésünk. Köszönet dr. Rácz 
Adriennek, Bársony Istvánnak és Szuetta 
Bélának!

FELHÍVÁS külterületi szemétszedésre!
A Bársony Lovasudvar a Tiszaalpári Polgárőrséggel és Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának segítségével és szerve-

zésével április 28-án vár minden kedves érdeklődőt önkéntes szemétszedésre, melynek célja az illegális szemétlerakó helyek 
felszámolása, illetve környezetünk szebbé tétele. A gyülekező a Tiszaalpári Lovaspályánál lesz. A szervezők a szemétszedéshez 
szükséges zsákokat, egyéb eszközöket biztosítják!
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Eddig harcos, de szinte eredménytelen tavasz
A tavaszi szezon eddig nem hozott túl sok 
sikerélményt U-19-es és felnőtt labdarúgó 
csapatainknak, illetve a kézilabda csapa-
tunknak sem.
De először foglalkozzunk az OTP Bozsik 
Programban szereplő U-11-es és U-13-as 
csapatainkkal.
Az előbb említett csapatoknak is megkez-
dődtek a tornák, amelyek egész tavasszal 
a Kecskeméten található, Műkertvárosi 
Sportcentrumban kerülnek megrendezésre. 
Az első kettő tornán túlvannak a srácok, 
azt jó látni, hogy végre az U-11-es csapa-
tunk is kezd összeérni és jó eredményeket 
elérni.
U-13-as csapatunknak ezek a tornák már 
nem kihívás, könnyedén győzi le ellen-
feleit, messze nagyobb játékerőt tudhat 
magáénak Tiszaalpár, mint a tornán részt-
vevő többi csapat, amit meg kell jegyezni, 
hogy nem túl sok, sajnos. Jó lenne, ha ko-
molyabb ellenféllel is játszhatna a csapat, 
mert ez az ő fejlődésüket is szolgálná.

A tavaszi OTP Bozsik Program menetrend-
je:
03.30., Kezdés:10:00, Kecskemét, Műkert-
városi Sportcentrum
04.07., Kezdés:10:00. Kecskemét, Műkert-
városi Sportcentrum
04.29., Kezdés:09:00.Kecskemét, Műkert-
városi Sportcentrum
05.12., Kezdés:09:00 .Kecskemét, Műkert-
városi Sportcentrum
05.26., Kezdés:09:00 .Kecskemét, Műkert-
városi Sportcentrum

Jó lenne, ha minél többen el tudnák kísérni 
a fiúkat és biztatnák őket, várnak sok szere-
tettel, minden kedves szurkolót!

Idén ismét futballtábort szervez a Tisza-
alpári Sportegyesület, az általános isko-
lások számára, 1-6. évfolyamig.
A jelentkezéseket június 10-ig várják a 
szervezők.

U-19-es és felnőtt csapatunk számára foly-
tatódott a tavaszi szezon.
Bár a hozzáállással nincs probléma, ennek 
ellenére az eredmények nem úgy akarnak 
összejönni egyelőre, ahogyan szerettük 
volna.
A 18. fordulóban a Kiskunmajsa csapatait 
fogadtuk. Mindkét csapat egygólos vere-
séget szenvedett. Nagyon kevésen múlt, 
mindkét mérkőzésen a pontszerzés.
Felnőtt csapatunk az első félidőben ösz-
szeszedett kétgólos hátrány ellenére, végig 
küzdötte a második félidőt, de sajnos csak 

egy gólt tudott lefaragni a hátrányból, hiá-
ba szegezte, szinte az egész második játék-
részben a kapujához a Kiskunmajsát.
TISZAALPÁRI SE – Kiskunmajsa FC
U-19: 0-1
Felnőtt: 2-3 (Gól: Borsi Sándor /2/)

Az SC Hirös-Ép elleni mérkőzések, május 
elsején lesznek pótolva.
A 20. fordulóban került megrendezésre az 
„Örökrangadó”, a Tiszaalpár – Lakitelek 
mérkőzés, amelyet most Tiszaalpáron ját-
szottak.
Mindkét csapat 1-0-s vereséget szenvedett.
A 21. fordulóban Pálmonostorán vendég-
szerepeltünk, ahol U-19-es csapatunk sima 
győzelmet, míg sajnos felnőtt csapatunk 
sima vereséget szenvedett. 
Azt hozzá kell tenni, hogy a felnőtt csa-
patban 5 kezdőjátékos nem szerepelhetett 
eltiltás, vagy sérülés miatt.
Pálmonostora SE – TISZAALPÁRI SE
U-19: 0-7 (Gól: Patai Ervin /3/; Czingel 
Ferenc; Szabó Krisztián, illetve két öngól). 
Felnőtt: 5-0
A 22. fordulóban csak felnőtt csapatunk lé-
pett pályára, mivel a Duna Aszfalt TVSE 
csapatát fogadtuk.
A listavezető, nagyon megszenvedve, 3-2-
re tudta legyőzni csapatunkat, úgy hogy 
több, mint fél óráig emberhátrányban ját-
szottunk. Góljainkat Borsi Sándor szerezte._________________________________

Kézilabda csapatunk eddig nem közölt 
eredményei:
2018.03.11.
TISZAALPÁRI SE – STE-BS PLASTIC
24-26
Legeredményesebb játékosaink: Pásztor 
Bence (12!)

2018.03.25.
D-V SE Csávoly - TISZAALPÁRI SE
33-28
Legeredményesebb játékosaink: Damás-
di András (5); Hegedűs Zsolt (5); Pásztor 
Bence (5)

2018.04.07.
TISZAALPÁRI SE – KIKI SKFT
28-46
Kézilabda csapatunk számára véget ért a 
tavaszi szezon és így a bajnokság is, a csa-
pat a 11. helyen végzett.
_________________________________

A február 17-én megrendezésre került 
Sportbál támogatóinak szeretne itt is kö-
szönetet mondani a Tiszaalpári Sportegye-
sület Elnöksége!

Akik nélkül nem szervezhette volna meg 
bálját az Egyesület:
Tombola felajánlások és segítők: Balogh 
Ferenc és családja, Balogh Heni, Balogh 
Sándor és családja, Barcsa Szabolcs, Bar-
na Anita, Bartók Iparcikk Üzlet, Benkóné 
Barcsa Nóra, Dr. Vancsura István, Farkas 
Csaba, Hekkel Zsolt és családja, Herczeg 
Tibor, id. Barna Sándor, ifj Pásztor Gyula 
és családja, ifj. Papp József, Ivicz Netta, 
Juhász Imre, Kacziba Sándor és családja, 
ifj. Kacziba Sándor és családja, Kamasz 
Imre, Kelemen Norbert és családja, Kézs-
márki László és családja, Konfár László, 
Kutasi János és családja, Magyar Imre, 
Magyar Pékség, Nagyné Bali Szabina, 
Németh Dániel, Novák Gábor és családja, 
Novák Mihály, Novák Zoltán és családja, 
Olajos Sándorné, Palásti Zoltán, Puliusné 
Sárdi Mária, Récziné Patai Mónika, Tarjá-
nyi Mérlegtechnika, Tégla-Kovács Ferenc 
és családja, Tímár Magdolna, Tiszaalpár 
Nagyközségi  Önkormányzat, Tóth István, 
UPC Magyarország Kft., Viglási Tamás és 
családja,  Viglásiné Kádár Ibolya.
Ezen kívül köszönetét fejezi ki az Egye-
sület azok felé, akik TAO támogatásukkal 
segítik, hogy a sport tovább fejlődhessen 
településünkön!

TAO támogatóink: (20 millió Ft gyűlt 
össze)
4-szer-„KO” Termelő és Kereskedelmi 
Kft., B & S Elastic Gumiipari és Műanya-
gipari Kft., TÓGYER és TÁRSAI Pénz-
ügyi és Kereskedelmi Kft, TOLMÁR 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, DAIRY 
SERVICE Mezőgazdasági Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft, Kőbányai Ingatlankez-
elő- és Hasznosító Kft, MATIC Ipari Szol-
gáltató Kft, PENTATRANS Kereskedelmi 
Vendéglátó és Fuvarozó Betéti Társaság, 
FÉMÉPSZER Ipari és Szolgáltató KFT., 
DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft, 
FÚZIÓ-HOLDING Szolgáltató és Tanács-
adó Kft, ALPÁR-FA Kereskedelmi és Ter-
melő Betéti Társaság, TÉRBURKOLAT 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Továbbra is elérhetőek vagyunk a www.
tiszaalparise.hu weboldalon, illetve a Fa-
cebook-on, a Tiszaalpári SE (ASE) néven!
További információt csapataink mérkőzé-
seiről, a tabella állásáról az alábbi honla-
pokon érnek el:
Kézilabda: www.keziszovetseg.hu
Labdarúgás: adatbank.mlsz.hu

HAJRÁ ASE!!!
Fábián Róbert
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Április 11-én ünnepeltük
A MAGYAR

KÖLTÉSZET NAPJÁT

Ebből az alkalomból közöljük 
Dóráné Kovács Anikó versét. 

Gyermek vagyok, álmodó,
Színes gyöngyökkel játszó,
Huncutul kacsintó,
Szívemet kitáró.

Nő vagyok, befogadó,
Szerelmet adó,
Holdat ölelő,
Ős teremtő erő.

Anya vagyok, ringató,
Sebeket gyógyító,
Szemedre álomport hintő,
Bátor lépteid segítő.

Ember vagyok, halandó,
Göröngyös utamon járó,
Néha gyarló,
Boldogságra vágyó.

Lélek vagyok, szélben szálló,
Gyertyafényben táncoló,
Földi ruhában járó,
Nincstelen csavargó.
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Z-G FA KER KFT.
TŰZIFA AJÁNLATA

* akác * tölgy * bükk, 
gyertyán

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

Lottózó nyílt
Tiszaalpár,

Ady Endre u. 4. sz. alatt

a nemzeti dohányboltban
A hagyományos lottójátékokon 
és sorsjegyeken kívül lehetőség 
van mobiltelefon és szerencse-
kártya feltöltésre is.

Egész évben szeretettel, kedves 
kiszolgálással várjuk vásárlóin-
kat.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

GENERÁLI BIZTOSÍTÓ
NYÍLT KISKUNFÉLEGYHÁZÁN

gépjármű biztosítás – lakásbiztosítás – életbiztosítás – me-
zőgazdasági biztosítás - nyugdíj megtakarítás 20 % adó visz-
szatérítéssel – lakásszámla – FIX hozamú megtakarítás

Cím: Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 17-19., 
Tel.: 76/430-277
Nyitva tartás: hétfő-szerda- péntek 8.30-14.00
  kedd-csütörtök 8.30-17.00

Nyitási AKCIÓ!!! Mondja be kuponkódunkat és mi
25 % kedvezményt adunk a lakásbiztosítások díjából,
15 % kedvezményt kockázati életbiztosítások díjából!

KUPONKÓD: GEN20180221
Szeretettel várjuk meglévő és leendő ügyfeleinket!

Májusban lesz bepótolva a 
szemétszedés

A Víz világnapjára, március 25-re tervezett önkéntes 
szemétszedési akció sajnos elmaradt a rossz időjárási 
körülmények miatt. Az időjárás viszont most már jobbra 
fordult, megérkezett a tavasz is, így be lehet pótolni a sze-
métszedési akciót. Melynek célja a Holt-Tisza partjának 
megtisztítása, szebbé tétele. A gyülekező helyszíne a régi 
Halászcsárda, innen indul a szemétszedés május 6-án 10 
órakor, ehhez kesztyűket és zsákokat is biztosítanak a 
szervezők. 
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KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

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

ÉRDEKLŐDNI: 06/30/266-8536

In gye nes hir de té si szel vény

Hir de tés szö ve ge: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

AP RÓK KÖZ ÉR DE KŰ TE LE FON SZÁM OK
Pol gár mes te ri hi va tal: 424-133, 424-098
Ár pád Mű ve lő dé si Ház: 424-106
Or vo si ügye let: 06-76/441-435
Tűz ol tó ság Kis kun fél egy há za: 463-444
Tiszakécske Rendőrőrs: 76/441-155 
Tiszakécskei járőr: 06/20/539-6610
Körzeti megbízottak:
Mizere Krisztián rendőr zászlós 06-20/226-86-88
Heinrich Gábor rendőr zászlós 06-20/5396690
Sándor István rendőr törzsőrmester 06-20/5396658
Bo ris Fe renc köz te rü let fel ügye lő: 06-20/342-0268
Könyv tár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

TISZAALPÁRI HÍR MON DÓ
Ti sza al pár Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének lap ja

Meg je le nik min den hó nap má so dik hét vé gé jén.
Fe le lős ki adó: Maróti Pál

Fe le lős szer kesz tő: Víglási Krisztina
E-mail cí m:  viglasi.krisztina@gmail.com

Cik kek, hir de té sek le adá si ha tár ide je min den hó nap 7-e.
Tiszaalpári Hír mon dó meg ta lál ha tó a 

www.tiszaalpar.hu hon la pon.
Ké szült Kécske Nyomda Kft. Ti sza kécs ke F. v.: Tóth Gé za

B/PHF/909/Ba/92

Ap ró hir de té sek le ad ha tók a könyvtárban hét fő től pén te kig nyitva tartási időben. 
A hir de té sek szö ve gét hir de tő ink től ké szen kap juk. Az ab ban fog lal ta kért a ki adó 
sem mi lyen anya gi, jo gi fe le lős sé get nem vál lal. Kéz ira to kat nem őr zünk meg és 
nem kül dünk vis  sza. Csak hir de té si szel vé nyen le adott hir de té se ket fo ga dunk el.

* Eladó: Bethlen Gábor u.17. sz. 
alatti összkomfortos családi ház. Irány-
ár:3 200 000.- Érd: 06-20-473-3319, 
06-20-592-4406

* Tiszaalpár, Budai Nagy A. u. 
64. sz. alatti családi ház eladó. Érd.: 
06/76/424-020

* Eladó családi ház Tiszaalpár, Dó-
zsa u. 3 sz. alatt. Irányár: 5 millió Ft. 
Érd.: 06/30/624-1068

* Tiszaalpáron 3 szobás padlásteres 
családi ház eladó. Érd.: 20/241-2459

* Összkomfortos családi ház eladó. 
Tel.: 30/57-53-036

* Akciós áron ereszcsatornázás, bá-
dogozás 5 év garanciával! Érd: 20/923-
1719.

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

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

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

* Eladó Tiszaalpár Budai Nagy An-
tal 48. szám alatti 2 szobás összkomfor-
tos bútorozott családi ház. Tel.: 30/253-
84-69.

* Újszerű állapotban levő német 
sparhert víz fa és szén tárolós. Irányár 
36.000,- Ft. Tel.: 31/31-127-73.

* 3 kerekű kisbicikli és nagy kerék-
pár 24-es és 28-as, gyerekágy 4-6 éve-
seknek való eladók. Tel.: 31/31-127-73.

* Szekrény eladó. Háromajtós, 
184x174x58 méretű, jó állapotban. 
Érd.: 76/656-970.

* Új állapotban lévő, kétszemélyes, 
kihúzható (alvásra is használható) ka-
napé fél éves garanciával eladó! Ár: 
megegyezés szerint. Tel.: 30/477-6020.

* Szőlőprés, szőlődaráló, kukori-
cadaráló van eladó. Tel.: 76/424-290.

* Családi ház eladó! 120 m², ösz-
szkomfortos a Dobó István utca 21 
szám alatt. Irányár: 6.000.000,- Ft. Tel.: 
70/310-21-49.

* Lovas kocsi, gumis magkeverő, 
borona, vasfogas, 100 l szőlőprés eladó. 
Pintér Mihály Tel.: 30/335-74-73.

* Tiszaalpáron eladó családi ház 
Damjanich utca 2 szám alatt. Az épület-
ben 5 helyiség található emellett külső 
konyha, garázs és disznóól is van az 
épülethez. Az irányár megegyezés sze-
rint. Érdeklődni:70/361-53-77

* Régi építésű összkomfortos családi 
ház, nagy telken az Ady Endre utca 49. 
szám alatt eladó. Irányár: 5 000 000,-Ft 
06-30/710-19-98

* Eladó Metabo Flex 2000 W-os új 
állapotban 30.000,-Ft. Hilti kalapács 
30.000,-Ft. Fából készült emeletes ágy, 
2 db heverőnek szétszedhető. Érd.: 
30/601-0608

Akiket nagyon vártunk: 
Tógyer  Alíz (anyja neve: Bar-
na Judit), Csiszér Anna Napsu-
gár (Burka Dzsenifer), Hárin-
kó Fanni (Bíró Tímea), Csapó 
Csongor (Varga Veronika)

Akik házasságot kötöttek: 
Kis Károly és Mizere Anett 
(március 17.)

Akiktől búcsúztunk: 

Kecskeméti Pálné Horváth-Var-
ga Margit (1931), Barcsa Lász-
ló (1952), Palatinus Lászlóné 
Szabados Mária (1919), László 
József (1955), Felföldi Dezső 
(1922), Szokol Lászlóné Novák 
Terézia (1949), Varga Béláné 
Tarjányi Mária (1956), id. Ba-
kos Imre (1946), Hoffman Ist-
ván (1976)

Anyakönyvi hírek
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