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Farsangi hangulat uralkodott az általános iskolában

Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár nevelőtestülete, 
szülői munkaközössége és diákönkor-
mányzata közösen rendezte meg idei 
farsangi bálját és űzte el a telet.

Minden osztály nagy izgalommal 
készült a produkciókra. A „farsangkor 
mindent szabad” jelmondat jegyében 
születtek a műsorszámok.

Az 1. a osztály bohócként, az 1. b 
madárijesztő jelmezben táncolt a szín-
padon. A 2. a-sok a maki-majmok, a 
2. b-sek a részeg tengerész, a 2. c-sek 
a dominók táncát mutatták be. A 3. a 
osztályosok cigánytáncot táncoltak, a 
3. b-sek a kakasok és a tyúkok jelme-
zét öltötték magukra. A 4. a osztály  
élvezetes rock and rollt táncolt. 

Az 5. a osztály azt mutatta be, 
hogy hogyan érezzük magunkat a 
bírósági tárgyaláson, az 5.b osztály 
Twist Olivér világába kalauzolt ben-
nünket. A 6.a osztály ördögei és a 6.b 
esernyős táncosai  is elvarázsolták 
a nézőket. A 7. a-s fiúk és lányok 
óvodai éveiket mutatták be, a 7. b-
sek -Csajkovszkij után szabadon a 
Hat-tyúk tavát táncolták. A 8. a osz-
tályosok erőembereknek és pom-pom 
lányoknak öltöztek, a 8. b-sek a TV-
sokk című válogatást adták elő, a 8. 
c-sek a Hair zenéjére mutattak be 
fergeteges koreográfiát. A műsort a 
Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény modern táncosainak fellé-
pése zárta. 

Ezt követően a tombolahúzás 
izgalmait élhettük át. A farsangi bálat 
a Berkes Roland által rendezett disz-
kó zárta, melyen mindenki nagyon 
jól szórakozott. A szervezők nevében 
ezúton is megköszönjük mindenkinek 
a segítséget, mellyel hozzájárultak a 
farsangi bál sikeres megrendezésé-
hez.

Izgalmas, színvonalas műsorszá-
mokat láthattunk az idén is. Nagy- 
nagy élményről maradt le, aki nem 
látogatott el az iskolába. Reméljük 
jövőre is hasonló élményekben és 
látványban lesz részünk!

Bondár Enikő
DÖK-segítő tanár

A 6. a osztályosok ördögnek felöltözve kápráztatták el  a tornacsarnok telt házig megtöltött közönségét.

Balint
Bélyegző
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Továbbra is támogatja az önkormányzat a civil szervezeteket
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülés előtti 

napon tartott összejövetelén megvizsgálta a civilszerveze-
teknek és egyesületeknek adott önkormányzati támogatások 
elmúlt évi felhasználását, és javaslatot tett a 2008. évi támo-
gatásokra. A támogatások mértékét az önkormányzat gazda-
sági helyzetére való tekintettel nem javasolták emelni, sőt 
valamelyest csökkentették is. Az ülésen felmerült az, hogy 
a településen élő gyermekek és a nyugdíjasok, az elmúlt 
évektől eltérően, azonos támogatásban részesüljenek. 

Az utóbbi időben romlott a közbiztonság, éppen ezért a 
bizottság a polgárőrségtől sokkal eredményesebb munkát 
vár el. A Faluvédő- és Szépítő Egyesület az egyetlen olyan 
szervezet volt az elmúlt évben, aki az önkormányzat részére 
több hasznot hozott is hozott. Olyan önkormányzati felada-
tot is ellátott, amit az önkormányzatnak kellett volna elvé-
gezni. Emellett háromszázezer forint értékben virágpalántá-
kat is vásároltak, és azt el is ültették. A horgászegyesületnek, 
az elmúlt évi 80 ezer forinttal szemben, most nem javasolt 
a bizottság egy forintot sem, mivel változott a jogi helyzet, 
a víz hasznosítója a BÁCSHOSZ lett. Ebben az évben a 
Kontyvirág Erdei Iskolának, az SZMK-nak (halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek támogatására) és a néptáncos 
gyermeknek 100-100 ezer forintot javasolt a bizottság, ami 
az iskola költségébe be van építve. A néptáncos gyerme-
keknek külön szerződésben fogják meghatározni, hogy ne 
a szentesi Alapfokú Művészeti Iskolát, hanem a tiszaalpári 
gyermekeket támogassák. A 4.220 millió forint helyett 
ebben az évben 4.100 millió forint volt a javaslat a bizottság 
részéről. 

Patai Ferenc a horgászegyesület elnöke nem értette, hogy 
miért nem kaptak pénzt erre az évre. Azt a választ kapta, 
hogy a BÁCSHOSZ megígérte, hogy támogatni fogja a 
versenyeiket. 

Kacziba Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnö-
ke azzal magyarázta a pénz csökkenést, hogy a kormány is 
kevesebbet ad az önkormányzatoknak. Emiatt néhány szer-
vezet nem annyi pénzt kapott, mint az elmúlt évben. Több 
szervezet is jelentkezett a pénzért, akik az elmúlt évben 
nem kaptak támogatást, ez is oka a csökkenésnek, és ezt 
a helyzetet el kell viselni. A polgárőrséggel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy sajnos nem javult a rendőrökkel való 
kapcsolat, jó lenne ezen változtatni, tette hozzá. 

Vancsura István azt javasolta, hogy a nyugdíjas klubok 

ugyan annyit kapjanak ebben az évben is mint tavaly. Ezzel 
Puliusné Sárdi Mária is egyetértett.

Győri István azzal a javaslattal élt, hogy az önkormány-
zat különítsen el húszezer forintot és a Tiszaalpári Napok 
alkalmával azt a rendőrt, aki jól végezte a dolgát aranygyű-
rűvel jutalmazzák meg. Vajda Márta az FVSZE elnöke azt 
kezdeményezte, hogy negyedévenként a civilszervezetek 
tartsanak összejöveteleket, ahol meg tudnának sok mindent 
beszélni, többek között pályázati lehetőségeket is. A kép-
viselő-testület nem fogadta el Győri István módosító indít-
ványát. A másik módosító indítványt, amit Vancsura István 
terjesztett elő, mely szerint a nyugdíjas klubok ötszázezer 
forintot kapjanak, a három iskolai kérés pedig háromszáz-
ezer legyen, elfogadták a képviselők.

Az önkormányzat az alábbi táblázat alapján biztosítja 
a civilszervezeteknek a támogatást 2008-ban. A támogatás 
célja a szervezetek működéséhez forrás biztosítása, figye-
lembe véve, hogy ezek a szervezetek nagymértékben hoz-
zájárulnak az önkormányzati feladatok megvalósításához. A 
kapott támogatások felhasználásáról a szervezeteknek 2009. 
január 15-ig írásban el kell számolniuk az önkormányzat 
felé.

A támogatás juttatásának további feltétele, hogy a támo-
gatott szervezet elfogadja, hogy az önkormányzat jogosult 
az ellenőrzési rendszerében meghatározott bármely módon 
a támogatás felhasználását ellenőrizni. (helyszíni ellenőrzés, 
bizonylatok bekérése stb.,)

A támogatások ezer forintban értendők.

Iskolánkban ettől a tanévtől integrációs programot 
valósítunk meg, amelynek célja a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulóink esélyegyenlőségének javítása. A prog-
ram során csoportfoglalkozások keretében megvalósítható 
hatékony tanulási módszereket kívánunk alkalmazni. Ehhez 
új tantermi bútorok kellettek, mert a hagyományos alsós 
padok nem alkalmasak a kooperatív tanuláshoz, tanításhoz. 
A gyerekek testméretéhez igazodó kényelmes székekkel és 

asztalokkal differenciált oktatásszervezést tudunk megva-
lósítani.

A Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány 
pályázatán taneszköz-fejlesztésre iskolánk 300.000 forint 
támogatást nyert, ami lehetővé tette, hogy kisdiákjaink szá-
mára tanulóbarát osztálytermet alakíthassunk ki. A pályáza-
ti támogatást a Márton napi bál bevételével kiegészítve egy 
újabb felsős osztálytermet tudtunk új padokkal és székekkel 
felöltöztetni.

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 
tantermek megújulásához segítséget nyújtottak!

Gibárszki Sándorné igazgató

Integrációs program 
az iskolában
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A törvény szerint az önkormányzat 
hat éve alkalmazza a köztisztvise-
lők munkateljesítmény értékelésének 
rendszerét. A munkateljesítmény alap-
ját képező célok meghatározása, min-
den évben, a törvényi előírásoknak 
megfelelően kerül a képviselő-testület 
elé. Az előterjesztést alapvetően meg-
határozza a négy éves gazdasági prog-
ram. A képviselő-testület által hozott 
döntéseket a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak, a jegyző irányításával 
kell megvalósítani, végrehajtani. A 
polgármesteri hivatal, illetve a jegyző 
részére, ezek a feladatok elsősorban a 
testületi ülés előkészítésére, és az ott 
hozott döntések végrehajtására vonat-
koznak. 

Ezek a célok alapjaiban nem vál-
toztak, az elmúlt évben meghatározott 
céloknál az előírtakat, mind a polgár-
mesteri hivatal, mind az önkormány-
zat teljesítette. Az önkormányzat, és 
a polgármesteri hivatal eredményei 
is jónak mondhatók, mert a 2007. 
évi költségvetés szerinti bevételek 99 
százalékra, a kiadások 95 százalékra 
teljesültek. Sok környező önkormány-
zattal szemben a tiszaalpári nem szo-
rult hitel felvételére. Ebben az évben 
sem számolnak forráshiánnyal, bár az 
állami támogatás nem fogja fedezni a 
szükséges feladatokat. Nagyon nehéz 
költségvetési év vár az önkormány-

zatra, de azért bizakodva nézhetnek a 
2008-as évre. 

A képviselő-testület erre az évre 
a köztisztviselők munkateljesítmény 
követelményeinek alapját a következő 
célokban határozta meg:

1. A képviselő-testület 2008. évi 
munkaprogramjában szereplő napi-
rendek körültekintő előkészítése, 
valamint ehhez kapcsolódó szerve-
zési feladatok színvonalas végzése, 
a testület és bizottságok által hozott 
döntések végrehajtásának hatékony, 
eredményes szervezése.

2. A képviselő-testület által meg-
határozott fejlesztési feladatok meg-
valósítása, a településüzemeltetés, a 
közszolgáltatások színvonalának eme-
lése, az ellenőrző munka szélesítése.

Fejlesztések, felújítások területén 
jelentkező szervező-munka:

- Szennyvízcsatornázás és szenny-
víztisztító beruházás előkészítésének 
folytatása, az első fordulóhoz benyúj-
tott pályázat kedvező elbírálás után a 
2. fordulóhoz benyújtandó pályázat 
készítésének szervezése.

- Az új óvoda építéséhez a tervezés 
szervezése, a 2. fordulóra a pályázat 
készítésének segítése.

- Az önkormányzat költségvetés-
ében elfogadásra kerülő további beru-
házások, felújítások tervezése, szer-
vezése.

- A regionális hulladéklerakó épí-
tésének befejezéséhez kapcsolódó 
rendeletalkotás, tájékoztató felada-
tok elvégzése, az újfajta közszol-
gáltatás szervezése, elfogadtatásának 
segítése.

3. A költségvetés végrehajtása 
során feladat a takarékos gazdálko-
dás megvalósítása, a bevételek lehe-
tőség szerinti növelése, színvonalas 
pályázatok készítése, illetve azok 
összeállításában való aktív részvétel, 
kiemelten a 2-es pontban részletezett 
beruházások feladatait.

4. Folytatni kell a dolgozók jog-
szabályi ismereteinek, szakmai felké-
szültségének bővítését. Az állampol-
gárok ügyintézésében törekedni kell a 
gyors, határidőn belüli ügyintézésre, a 
közigazgatási munka szolgáltató jelle-
gének további erősítésére.

5. Az informatikai eszközrendszer 
használata az ügyintézés valamennyi 
területén biztosított, ezt a dolgozók-
nak fel kell használni a munka gyor-
sabb és hatékonyabb végzésére.

6. A köztisztviselőknek segíte-
ni kell az információ áramlását a 
Teleházon és a település honlapján 
keresztül, valamint az elektronikus 
információs szabadságról szóló tör-
vény, az önkormányzatokat és a jegy-
zőt terhelő kötelezettségek teljesíté-
sét.

Célok a köztisztviselők előtt 2008-ban

Az előző testületi ülésen tárgyal-
ta már a képviselő-testület a jegyző 
felmentésnek az ügyét, de akkor még 
nem született konkrét döntés. A leg-
utóbbi ülésen ismét napirendi ponton 
szerepelt az ügy. Biczók Mihály 68. 
évét tapossa. Az elképzelése szerint 
az lenne a legjobb megoldás, ha ez év 
szeptember 30-al mentené fel a képvi-
selő-testület a munkavégzés alól. Ezt a 
lehetőséget a képviselők, egyhangúlag 
fogadták el.

A nyolc hónapos felmentési időből 
négy hónapra kötelező felmenteni a 
munkavégzés alól, így jegyző utolsó 
munkanapja május 31. 

A jegyzői állásra természetesen pá-
lyázatot ír ki az önkormányzat.

A tervek szerint a pályázat benyúj-
tás határideje, március vége. Akkor 
lehet probléma, ha a nyertes pályázót 
a jelenlegi munkahelyéről nem enge-
dik el azonnal, vagy rövid idő alatt. 
Ekkor helyettesről kell gondoskodni. 
Erre az időre kinevezhető, vagy meg-
bízható az aljegyző. Ettől függetlenül 
a jegyzői munkakör átadását Biczók 
Mihálynak kell elvégezni.

Jegyzői pályázati feltételek:
- igazgatásszervezői vagy állami és 
jogtudományi doktori képesítés, vagy 

okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 
vagy az Országos Közigazgatási Vizs-
gabizottság Elnöksége által a teljes 
körűen közigazgatási jellegűnek mi-
nősített tudományos fokozat alapján 
adott mentesítés,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat. 

A kinevezés határozatlan időre 
szól, de a képviselő-testület a kine-
vezésben a közszolgálati jogviszony 
létesítésekor hat hónapig terjedő pró-
baidőt köt ki.

Szeptember végén nyugdíjba vonul Biczók Mihály
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Ismeretterjesztő könyvek:
Vekerdy Tamás: Az óvoda és az 
első iskolai évek
Tévé előtt – védtelenül?
Lakásfelújítás évkönyv
De Bono Edward: Tanítsd meg ön-
magad gondolkodni!
Felsőoktatási felvételi tájékoztató 
2008.
Szakirányú továbbképzések (spe-
ciális szakképzések diplomások-
nak) 2008.

Szépirodalom:
Clavell James: A Tajpan I-II.
Altman John: Kémek játéka
Lewin Patricia: Rohanás a végte-
lenbe.

Kamaszoknak ajánljuk:
Ziegesar Cecily von: Bad Girl 3.
Egan Kate: A legsötétebb rémálom 
(W.I.T.C.H.)
Egan Kate: A bosszú ösvénye 
(W.I.T.C.H.)
Applegate Katherine: Nina nem 
mondja el
Mortensen Colin: Szuperpasi – A 
becsajozás kézikönyve.

Érdeklődni lehet: a 76/598-816-
os telefonszámon. Nyitva tartás: 
hétfő: 8-12, kedd: 13-17.30, szer-
da, csütörtök: 10-12, 14-17.30, 
péntek: 8-12, 13-17.30, szombat: 
8-12

Ajánló a könyvtár legújabb könyveiből

Kistérségi német 
fordítói verseny

A kistérségi német fordítói verse-
nyen hét iskola tanulói vettek részt. Öt 
kiskunfélegyházi iskola mellett Tisza-
alpár és Lakitelek képviseltette magát. 
A 8. osztályosok közül Rácz Gergő 1., 
Balogh Bianka és Szemerédi Tamás 
3. helyezett lett. A 7. osztályosok ver-
senyében Ballabás Zoltán 2., Kanalas 
Diána és Mészáros József  3. helyezést 
ért el.

Felkészítő tanár: Komár Pálné. 
Gratulálunk!

A Lánchíd Darvas-kupa terem-
atlétikai városi döntőn Kiskunfél-
egyházán, folytatva az utóbbi évek 
hagyományát, sikeresen szerepeltek 
iskolánk sportolói.

Eredmények:
Fiú III. korcsoport 60 méteres fu-

tás: 2. helyezett Kovács Attila.
Fiú III. korcsoport távolugrás: 3. 

helyezett Kovács Attila.
Fiú IV. korcsoport távolugrás: 2. 

helyezett Dömötör Péter.
Fiú IV. korcsoport magasugrás: 3. 

helyezett Dömötör Péter, 4. helyezett 
Janik János

IV. korcsoport leány magasugrás: 
2. helyezett Ivicz Ditta.

Gratulálunk az elért eredmények-
hez! Felkészítő tanár: Ivicz Lázár.

Teremben is jól
teljesítettek

2008. január 31-én csütörtökön 
került sor a lakiteleki általános iskola 
alsós munkaközössége által meghirde-
tett, a költészet napján megrendezendő 
népdaléneklő verseny helyi döntőjére. 
Huszonhat alsó tagozatos kisdiák vett 
részt a megmérettetésen. Mindannyian 
bátran és szépen adták elő a tanítóik 
segítségével kiválasztott két népdalt. 
A következő eredmények születtek:

1-2. osztály I. Nemes Dorina 2. b, II. 
Csóka Alexandra 2. c Varga Judit 1. b

3-4. o. I. Csóka Tamás 4. a, II. 

Herczeg Eszter 3.a, III. Hódi Mi-
hály 3. b.

Különdíjat kapott: Gujka Kármen 
1. a és Dósa Barbara 3. a osztályos ta-
nuló.

Felkészítő tanítóik: Bársony And-
rásné, Novákné Lucza Regina, Barcsik 
Edit. Köszönjük a segítséget az összes 
alsó tagozatos kollégának. Minden 
résztvevőnek gratulálunk, és a két első 
helyezettnek sok sikert kívánunk az 
áprilisi versenyen!

Regina néni és Éva néni

NÉpdAlÉNeKlő verSeNy

A Magyar Diáksport Szövetség 
minden évben játékos sportvetélkedőt 
hirdet a 2-4. osztályosok tanulók szá-
mára. Idén is benevezett a tiszaalpári 
csapat 18 fővel. A verseny a kiskunfél-
egyházi Darvas József Általános Isko-
lában zajlott. Nyolc versenyszámban 
mérkőztünk meg három csapattal. Kis 
diákjaink lelkesen és ügyesen verse-
nyezve ezüstéremmel tértek haza. A 
csapat tagjai:

2. o.  Ballabás Viktória 2. b, Fái 
Szilvia 2. b, Néző Dániel 2. b, Se-
bők Barbara 2. a, Polyák Áron 2. c, 
Deák Sándor 2. c.

3. o.  Herczeg Eszter 3. a, Me-

zei Bianka 3. b, Bende Fanni 4. a, 
Fekete Ádám 3. a, Kis Dávid 3. a, 
Réczi Ákos 3. a.

Palásti Adrienn 4. a, Polyák Ad-
rienn 5. b, Tülkös Nikolett 5. a, Fái 
István 4. a, Novák Dániel 4. a, Fes-
tő-Hegedűs István 5. a.

Köszönetet mondunk a szülők-
nek, hogy segítettek bejuttatni a ta-
nulókat a verseny helyszínére.

Felkészítő tanárok: Kissné Kó-
csó Andrea és Borbélyné Megyeri 
Mariann.

Kissné Kócsó Andrea
szervező

Játékos sportversenyen ezüstérem

Épületek - lakóépületek
tervezése - kivitelezése.
Állvány építése,

vagy bérbeadása.
Telefon:

06-20/570-8321
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Az óvodában az egyik legkedve-
sebb és legvidámabb időszak a far-
sang. A farsang vízkereszt napjával 
kezdődik és a húsvétot megelőző 
nagyböjt kezdetéig, hamvazó szer-
dáig tart, ami negyven nappal előzi 
meg húsvét vasárnapját. A farsang 
ideje attól függ, hogy mikorra esik 
húsvét vasárnapja. Ebben az évben 
nagyon korán lesz húsvét, így a far-
sangi időszaknak is hamarabb kel-
lett befejeződnie. 

Az Alkotmány utcai óvodások 
nagy igyekezettel készültek a farsan-
gi délutánra, amit a művelődési ház-
ban tartottak. Az Inci-finci csoport 
Pinokkiónak, a Csigabiga bohócnak, 
a Katica horgásznak, a Micimac-
kó csoport tagjai pedig négereknek 
öltöztek. A bemutatkozás után nem 
maradt el a tánc és a játék  sem, amin 

Szilvi és Emese óvó nénik jóvoltá-
ból nagyon sokan részt vettek. Ter-
mészetesen ajándékot is kaptak tel-
jesítményükért. Nagy sikere volt a 

tombolasorsolásnak is. Sok érdekes 
ajándék talált gazdára. Nem csak a 
gyerekek, de a szülők is jól érezték 
magukat a vidám délutánon.

Az óvodások is örültek a farsangnak

Fõzzünk
játszóteret!
Tisztelt Tiszaalpári lakosok!

Az óvoda kezdeményezésére 
szeretnénk részt venni a Delikát8 
„Főzzön 8 játszóteret” program-
ján, mely alapján modern és biz-
tonságos játszótér tulajdonosok 
lehetünk, és evvel gazdagíthatjuk 
gyermekeink mindennapjait.

Mit kell ezért tennünk? Csu-
pán annyit, hogy összefogunk és 
összegyűjtjük a delikát ételízesí-
tő vonalkódját és az óvodákban, 
iskolában, és a kijelölt üzletek-
ben leadjuk ezeket.

Gyűjtési határidő: 2008. jú-
nius 30.

A játékban valamennyi 
KNORR DELIKÁT 8 termék 
részt vesz, kivéve a nagy kisze-
relésű termékeket. 

Köszönettel: Szabó Gabriella
óvodavezető

Az adózó magánszemélyek 
minden év elején rendelkezhet-
nek az adójuk 1 százalékáról.

Az Árpád Fejedelem Óvo-
dásai Alapítvány az ilyen mó-
don befolyt összegből a ko-
rábbi években is az óvodás 
gyermekek játékeszköz-állo-
mányának bővítését, fejlesztő 

eszközeik beszerzését valósí-
totta meg.

Kérjük Önt is, hogy amen-
nyiben módjában áll támogatni 
az óvodások alapítványát, azt 
az alábbi adószámon tegye meg: 
18351435-1-03 Árpád Fejede-
lem Óvodásai Alapítvány

Köszönjük!

…szülőkhöz, volt tanítványok-
hoz, az iskolát támogató polgárok-
hoz, szervezetekhez

Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola magánszemélyek segítsé-
gével létrehozta a Pejtsik László 
Alapítványt, amelynek fő célja az 
iskola nevelő és oktató munkájá-
nak segítése a tanulók sokoldalú 
fejlesztésének érdekében.

Az iskola támogatása érdekében 
kérjük, hogy személyi jövedelem-

adója 1 százaléknak befizetésével 
csatlakozzon az alapítványhoz, és 
legyen segítségünkre céljaink meg-
valósításában.

Befizetésüket a Pejtsik László 
Alapítvány alábbi adószámára te-
hetik meg: 18353963-1-03

Segítő támogatásukat előre is 
köszönjük.

dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának

elnöke

Felhívás egy százalékra

TISzTelT AdófIzeTőK!
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Urológiai szűrést szervezünk 45 
év feletti férfiaknak, akik az alábbi 
tünetek közül esetleg valamelyiket 
már észlelték magukon:

- Gyakori vizelési inger, éjsza-
ka többszöri felébredés emiatt;

- Égő érzés vagy fájdalom vize-
léskor,

- Nehezen induló vizelet vagy 
szexuális zavar.

A panaszok alapján felvető-
dik a prostata megnagyobbodás 
betegség, amelyet UROLÓGUS 
által gyógyszeresen kezelni lehet 
és kell is.

Ingyenesen elvégzett vizsgá-
latunk célja, hogy felfedezzük 
azokat a férfiakat, akik panaszo-
sak ugyan, de emiatt nem jönnek 
háziorvoshoz, vagy esetleg nem 
beszélnek róla a rendelésen. 

Emiatt is kérnénk szíves meg-
jelenését ezen a vizitdíj mentes 
vizsgálaton, melyet Dr. KLUCSAI 
RÓBERT urológus szakorvos 
végez 2008. március 03 - án 14 
– 18 között Tiszaalpár, Szent Imre 
18. alatti rendelőnkben.

Dr. Taricska Tibor 
háziorvos

Tisztelt Betegem!

Az önkormányzat már évek óta 
szeretné megoldani az óvodai ellátás 
problémáját. Jelenleg három épületben, 
nyolc csoportban vannak elhelyezve a 
gyerekek. A legjobb megoldás az len-
ne, ha valamennyien egy helyen, egy 
korszerű óvodában tudnák a napjaikat 
eltölteni. Ezzel kapcsolatban az ön-
kormányzatnak voltak is elképzelései. 
Egy ilyen óvoda megépítése, azonban, 
a mai árviszonyok mellett, meghalad-
ná az ötszázmillió forintot. Pályázati 
pénz elnyerése estén egy ilyen meg-
oldásnak az önrésze sem lenne kevés. 
Az önkormányzat anyagi lehetősége 
nem engedi meg azt, hogy egy ilyen 
építkezésbe belemenjen, még akkor 
sem, ha esetleg pályázatot írnának ki 
rá. Akad azonban más lehetőség is. Az 
Új Magyarország Program keretében 
a Dél-Alföldi Operatív Program pá-
lyázatán alkalom nyílik arra, hogy egy 
új óvodával legyen gazdagabb Tisza-
alpár. A célirányos pályázat (nevelési-
oktatási intézmények és gimnáziumok 
infrastruktúrájának fejlesztése) beadá-
si határideje január vége volt. Az ön-
kormányzat öt csoportos óvodát sze-
retne megvalósítani az újfalui iskola 
helyén. A pályázat ugyanis csak erre 
ad lehetőséget.

Az elképzelések szerint 225 millió 
forintból lehetne megvalósítani az új 
óvodát. Ebből az összegből 192 mil-

lió forint maga az építkezési költség, a 
többi pedig az egyéb költségek. Ennek 
a pályázatnak tíz százalék az önereje. 
Elkészültek a műszaki számítási anya-
gok, a szükséges mellékletekkel. A 
régi szárnynak szükséges a külső-bel-
ső vakolása, nyílászárók kicserélése, 
és az elképzelések szerint, csak a falak 
maradnak meg. A szakértők szerint a 
telek ideális helyen van, csendes, nyu-
godt a környezet. A pályázaton, a négy-
száz főnél kisebb létszámmal működő 
intézmények, maximum kétszázmillió 
forint támogatást igényelhetnek. A 
pályázati kiírás szerint a pályázatok 
kétfordulós eljárás keretében kerülnek 
elbírálásra. Az első fordulót követően 
kerül sor a végleges pályázatok ki-
dolgozásra, amelyre a pályázónak az 
első fordulóban született támogatási 
döntés időpontjától hat hónap áll ren-
delkezésre. A pályázatról végérvényes 
támogatási döntés az eljárás második 
fordulójában születik.

Borsi Sándornak ezzel kapcsolat-
ban az volt a véleménye, hogy ezzel 
a megoldással Újfalun két óvoda lesz, 
Alpáron pedig egy sem. Jobb lett vol-
na az alpári részen az újat megépíteni. 

Bodor Ferenc erre azt a választ 
adta, hogy ez már a harmadik hely 
az elindítás után. Sokkal jobb lenne a 
focipálya helyén, az iskolához közel, 
vagy a kegyeleti park helyén, de ép-

pen azért született ez a döntés, hogy az 
újfalui iskolát, és a tornaszobát tudják 
hasznosítani. 

Kézsmárki László megjegyezte, el 
kellene oda jutni, hogy nincs Tisza-
újfalu és Alpár. A kettő egy. Vancsu-
ra István szerint nem az gond, hogy 
Újfalu és Alpár. Az alpári részen lévő 
gyerekeket oda kell kivinni. A buszt a 
település nem tudja megspórolni. Vé-
leménye szerint ez a második rossz 
döntés, az első a tornaszoba építése 
volt.

 Kacziba Sándor úgy vélekedett, 
hogy 2007-ben a képviselő-testület 
rájött arra, hogy az utolsó pár évben 
az újfalui iskola üzemeltetése nem a 
gyerekek miatt történt, hanem a peda-
gógusok miatt. Ezt a lépést nem most 
kellett volna meglépni, hanem több 
évvel ezelőtt. Kár, hogy csak most 
merték megtenni ezt a döntést, mert 
már régen lenne iskolabusz. Elvesz-
tettek három évet, és az is rossz döntés 
volt. 

Bodor Ferenc elmondta, hogy a 
pályázati kiírást úgy írták ki, hogy a 
funkcióváltást is támogatják. Ezt az 
előző döntésük alapján, az iskola át-
alakításával kívánják megoldani. 

A képviselő-testület elfogadta a 
pályázat benyújtását és a pályázathoz 
szükséges 25 millió forint önrész biz-
tosítását. 

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat óvoda építésére

Felhívás!
A Tiszaalpári Faluvédő- és Szépí-

tő Egyesület köszönetet mond mind-
azoknak, akik támogatták 2007-ben is 
szervezetünket.

Örömmel vettük a kedves támoga-
tóink 1%-os 346.097 forintos felaján-
lását.

A továbbiakban az Árpád téren 
madárbarát kert, pihenőpark létreho-
záshoz szeretnénk hozzájárulni (sakk-
asztal, kerti padok, kisebb gyerekek 
számra játszófelszerelés).

Támogatásukat 2008-ban is várjuk, 
1%-os felajánlásukat, előre is köszön-
jük.

Számlaszámunk: 18356351-1-03.
Vezetőség



Az orvosi ügyelettel az elmúlt tes-
tületi ülésen is foglalkozott a képvi-
selő-testület, de akkor nem született 
döntés. A mostani ülésen (február 
14), ami lapzártánk után történt, a 
képviselő-testületnek dönteni kellett 
arról, hogy az elkövetkezendő időben 
milyen megoldást szeretne megvaló-
sítani. Most az előző ülésen történtek-
ről számolunk be olvasóinknak.

A Tiszamenti Orvosi Ügyeleti 
Társulás gesztorát, a lakiteleki önkor-
mányzatot az ÁNTSZ kötelezte arra, 
hogy ápoló személyzetet állítson be 
az ügyelet teljes időtartamára. Ez azt 
jelenti, hogy délutántól másnap regge-
lig tartó ügyeletben sem elég a doktor, 
hanem kellene az ápoló személyzet is. 
A tiszakécskei ügyelet sem felel meg 
minden előírásnak.  

Az Emergency Service 
Kereskedelmi és Egészségügyi 
Szolgáltató Kft megkereste a tisza-
kécskei és a lakiteleki ügyeletet, és 
tett egy pénzügyi ajánlatot ennek 
a két rendszernek az összevont 
üzemeltetésére. Ez a Kft üzemel-
teti a kunszentmártoni, a nagykő-
rösi, a halasi, a kiskunfélegyházi, a 

környéken minden - a kecskeméti 
kivételével - orvosi társulást. Az 
ajánlatukban az szerepel, hogy az 
önkormányzatnak lakosonként és 
havonta 8,64 forintot kellene fizet-
ni a szolgáltatásért. Tiszakécske és 
Lakitelek elfogadta a Kft ajánlatát, 
és ez azt is jelenti, hogy megszűnik a 
Tiszamenti Orvosi Ügyeleti Társulás. 
Tiszaalpárnak ezzel szemben dönte-
ni kell, hogy mit választ. Csatlakozik 
Emergency Service Kft-hez, esetleg 
Kiskunfélegyházához, de akkor 80 
forintot kellene havonta lakosonként 
fizetni az önkormányzatnak. Esetleg 
saját maga oldja meg az orvosi ügye-
letet, de ez lenne a legköltségesebb 
megoldás. Kiskunfélegyházán azért 
ilyen magas a költség, mert az előző 
Kft aki üzemeltette az orvosi ügyele-
tet, nagyon felvitte az árakat amikor 
volt a pályáztatás. 

Az Emergency Service rendsze-
re egy diszpécser központon alapul. 
Mindenféle sürgős esetben tudják a 
15 perces kivonulást vállalni, szer-
ződésben állnak a mentőszolgálattal. 
Mivel egy diszpécser központon van-
nak és egy rendszerben, a tiszaalpári-

ak eldönthetik, hogy Tiszakécskére, 
vagy Kiskunfélegyházára mennek 
ügyeletre. Orvosi ügyelet ezen kívül 
Nagykőrösön és Kunszentmártonban 
is működik. A diszpécser eldönti, 
hogy melyik orvos van közelebb, és 
azt küldi ki. A Kft-nek olyan tech-
nikai és pénzügyi háttere van, amit 
az önkormányzati társulások nem 
tudnak biztosítani. A hétközi ügyele-
tet minden szempontból meg tudják 
oldani orvosokkal, vannak náluk főál-
lású és szerződéses orvosok is, akik 
ebben a rendszerben részt vesznek. 
Árban, technikai mutatókban jó az 
ajánlatuk. 1,4 millió ember tartozik 
az Emergency Service Kft körzetébe, 
Magyarország legnagyobb ilyen szol-
gáltatója. 

A statisztikai adatok szerint egy 
ügyeletben a sürgős hívások száma 
maximum kettő-három. Az orvosok-
nak nem kötelező ebbe a rendszerbe 
belépni. Akik viszont belépnek saját 
maguk osztják be, hogy mikor vál-
lalnak ügyeletet. A hiányzó napokat 
a Kft betölti. Az orvosi ügyelettel 
kapcsolatos változásra április elsejétől 
kerülhet sor.

                            7. oldal

Változni fog az orvosi ügyelet

Ez év március 9-én ügydöntő or-
szágos népszavazásra kerül sor a kö-
vetkező kérdésekben:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fek-
vőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a je-
len kérdésben magtartott népszavazást 
követő év január 1-től ne kelljen kór-
házi napidíjat fizetni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a házi-
orvosi ellátásért, fogászati ellátásért és 
a járóbeteg-szakellátásért a jelen kér-
désben megtartott népszavazást köve-
tő év január 1-től ne kelljen vizitdíjat 
fizetni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az ál-
lamilag támogatott felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató hallgatóknak ne kell-
jen képzési hozzájárulást fizetniük?”

2008. február 22-ig névre szóló 
értesítőben kap tájékoztatást minden-
ki, a névjegyzékbe vételről. Aki nem 

kap értesítőt, az a helyi választási 
irodában – a jegyzőnél – érdeklődhet 
annak okáról. Aki a névjegyzékből ki-
maradt, minél előbb kezdeményezze a 
névjegyzékbe vételét, mert a szavazás 
napján erre, már nem lesz lehetősége!

Az értesítőben tájékoztatást kap 
mindenki, annak a szavazóhelyiség-
nek a címéről, ahol a szavazatát lead-
hatja. Aki a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, a Magyar Köztársaság 
nagykövetségén, vagy a főkonzulá-
tuson szavazhat. Ennek érdekében a 
külképviseleti névjegyzékbe vételét 
2008. február 22-ig kérheti személye-
sen, vagy meghatalmazottja útján a 
helyi választási iroda vezetőjétől.

Aki a szavazás napján, Magyaror-
szágon, de nem a lakóhelyén tartózko-
dik, igazolással szavazhat. Igazolást 
személyesen, vagy maghatalmazott 

útján 2008. március 7-ig lehet kérni a 
helyi választási iroda vezetőjétől. Aki 
mozgásában gátolt, kérésére mozgóur-
nával szavazhat. Mozgóurna csak írás-
ban kérhető! Mozgóurnát a szavazás 
napja előtt a helyi választási irodától, 
a szavazás napján a szavazatszámláló 
bizottságtól lehet kérni.

Szavazni csak személyesen lehet. 
A népszavazásra kérdésenként külön 
szavazólap készül. Érvényesen sza-
vazni csak az egyik válaszra lehet, az 
alatta elhelyezett körbe tollal írt x vagy 
+ jellel! Egyéb megjelölés érvényes 
szavazatként nem vehető figyelembe.

Az ügydöntő országos népszavazás 
akkor eredményes, ha az adott kérdés-
re az ország összes választópolgárának 
több mint egynegyede azonos választ 
ad. A választópolgárok döntése az or-
szággyűlés számára 3 évig kötelező. 
Ha a népszavazás eredménytelen, a 
döntés joga visszaszáll az Országgyű-
lésre.

Népszavazás március 9-én
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A vad része a természetünknek
Ha a határban „puskaropogás” 

hallatszik, vannak, akik nem éppen 
hízelgő megjegyzéseket tesznek a va-
dászokról, a vadászatról.  Beszélnek 
vadirtásról, az urak szórakozásáról, a 
földjeiket taposókról, stb. A követke-
ző gondolatokkal  rövid tájékoztatást 
szeretnék adni a vadászat lényegéről,  
a Tiszaalpári Tisza Vadásztársaság  
tevékenységéről. 

A vad a magyar állam tulajdona, a 
vadászati jog a földtulajdonhoz kötő-
dik, de a vadászati jogot gyakorolni 
csak 3000 hektár egybefüggő területen 
lehet a vadászati és természetvédelmi 
törvény keretei között.  Tiszaalpáron 
a vadászati jogot a földtulajdonosok 
vadászati közössége gyakorolja, me-
lyet a Tiszaalpári Tisza Vadásztársa-
ság haszonbérel.  
A vadásztársaság 
non-profit szerve-
zet, 46 tagja van, 
a segédmunkás-
tól az egyetemet 
végzett embere-
kig.   A társaságon 
belül nincs cím 
és rang, minden-
ki „csak vadász”, 
azonos jogokkal 
és kötelezettsé-
gekkel.  A társa-
ság vadászterülete 
9200 hektár, tagjai 
évente 1.8 millió 
forint tagdíjat fi-
zetnek. Az emlí-
tett törvényekből 
következően, nem 
csak jogok van-
nak, hanem szigo-
rú kötelezettségek is. Többek között: 
szabályozni kell a vadállomány lét-
számát, mely abból következik, hogy 
a területen élő  vaddisznónak, őznek,  
rókának, borznak nincs természetes 
ellensége, így az okszerű vadászat 
hiányában túlszaporodna,  károkat 
okozva a mezőgazdasági területeken 
valamint a fácán és nyúl állományban. 
A fácán és nyúlállomány szabályozá-

sa is szükségszerű, hisz amennyiben 
túlszaporodik, gyorsan terjednek az 
állomány betegségei, és nagymértékű 
elhullás következik be. A vadásztár-
saság évente vadlétszám becslést tart, 
és ennek függvényében tervezi meg 
az éves vadkilövést, melyet a vadá-
szati hatóság hagy jóvá és ellenőriz.  
Gondoskodni kell a vadállomány téli 
etetéséről, főleg amikor kemény hideg 
és hó van.  Ezen a télen feletettünk: 
6 tonna morzsolt kukoricát, 4 tonna 
búzát, 30 tonna, szárítóból származó 
törtszem és gyommag keveréket, 10 
tonna silót.  E gondoskodásnak kö-
szönhetően a vadállomány egészsé-
gesen vészelte át az eddig eltelt telet. 
Árvíz esetén ki kell menteni a rét ma-
gaslatain bennrekedt vadállományt. 

Egy-egy árvizes évben 50-60 őzet 
mentünk ki motorcsónakkal.   Vad-
gazdálkodási tervünknek megfelelően 
évente elejtünk 10-12 vaddisznót, 70-
100 őzet, 350-400 nyulat, ugyanennyi 
fácánt, 30-40 rókát. 

Sajnos az orvvadászat is jelen 
van a területen, tudunk róluk, de az 
elfogásuk nem egyszerű. Néha azért 
egy-egy „lebukik”, és bízunk abban, 

hogy előbb-utóbb valamennyien raj-
ta vesznek. A szomorú csak az, hogy 
a módos, drága terepjárós emberek 
orvvadásznak, nem pedig azok, akik-
nek esetleg egy nyúlon múlik, hogy 
esznek-e aznap. 

Vadászrészként kiosztunk évente 
140-150 nyulat, 320-340 fácánkakast, 
vadásztársasági rendezvényre fel-
használunk 3-4 vaddisznó süldőt.  Az 
e felett kilőtt vad értékesítésre kerül, 
hozzájárulva a népgazdaság valuta 
bevételeihez.  Az értékesítési bevéte-
lek tarják egyensúlyban a vadásztár-
saság gazdálkodását. Az elmúlt 10 
éves üzemtervi ciklusban 2,8 millió 
forintot fizettünk az önkormányzat-
nak hozzájárulva a földutak javításá-
hoz. Évente fizetünk 7-800 ezer forint 

ÁFÁ-t, 120-130 
ezer forint vad-
védelmi hozzá-
járulást. Mintegy 
1,5 millió forint 
a vadgazdálkodás 
költsége, 3 mil-
lió forint pedig a 
munkabér, mun-
karuha  és köz-
terhek költsége 
( két fő főfoglal-
kozású hívatásos 
vadász,   egy fő 4 
órában foglalkoz-
tatott gondnok). 
S z í n v o n a l a s a n 
fenntartjuk a va-
dászházat, melyet 
évente két-három 
napra díjmentesen 
engedünk át az ön-
kormányzatnak.                                                                      

Kedves olvasó!  A vad éppúgy ré-
sze természetünknek, mint az ember, 
a fű a fa, a virágok. E helyről is kérem 
a Tisztelt Tiszaalpári Polgárokat és az 
ide látogatókat, hogy védjék, óvják a 
környezetünket, természeti értékein-
ket, mert a továbbiakban is ez jelenti 
a jövőbeni életünk alapjait.

Kiss Lajos 
a vadásztársaság elnöke

Ezen a vadászaton, ami még január hónapban volt, valamennyi pus-
kával rendelkező vadász két fácán kakast vihetett haza.
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Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub február 2-án 
tartotta, tekintélyes vendégek és a lakiteleki nyugdíjas 
klub tagjainak jelenlétében a farsangi mulatságát. Kiss 
Jánosné Terike nyitóbeszéde után kezdődött a jelme-
zek bemutatása, mert szerintünk már csak úgy szép az 
élet, ha vidámságban telnek felettünk az évek.

Nyitószámként country tánccal kedveskedett a 
tánccsoport, majd ezt követte a móka és a vidámság. 
Volt bohóc, madárijesztő, olajsejk, Piroska és a far-
kas, Pixi és Mixi grófok, sziámi ikrek, Szörnyella, 
a kutyák réme, a fergeteges boszorkány, a jó táncos 
Lidi néni, örökifjú csikóslegény. Csicsóné is felvonult 
három lányával, volt földöntúli UFÓ, ho-ho horgász, 
szerelmes lány és anyja, humoros telefon. Végezetül, 
de nem utolsó sorban a három Princes vidám zenéje 
zárta a karnevált.

Bodor Ferenc polgármester értékelésben átadta az 
érmeket és a serlegeket. Ezután a finom kakaspörkölt 
került az asztalokra. Köszönet érte: Demeter József-
nek, Víglási Sándornak, Juhász Mihálynénak, Ma-
gyar Józsefnénak, Ignácz Ferencnének, a burgonyát 
adományozó Bartuc Mihálynak, örökös presszóká-
véfőzőnknek, Tar Mihálynénak. Benda Zoltánnénak, 
Kissné Marikának az ünnepélyes szép teremdíszíté-
sért. Köszönet Bársony Istvánnak, aki a klub rendez-
vényeit készséggel segíti. Végezetül köszönet Kissné 
Terikének, aki fáradságot nem ismerve szervezte, és a 
táncot tanította.

Úgy érzem, hogy ezen az estén, ha néhány órára is de 
sikerült elterelni a gondokról és a bánatokról a figyelmet, 
helyébe egy kis mosolyt, vidámságot varázsoltunk.

Tímár Béláné

Farsang nyugdíjas módra

Képek az óvodai és iskolai farsangi mulatságról

Az 1. a osztályosok bohócnak öltöztek be, nem csak a 
ruhájuk volt eredeti, de az arcukat is kifestették.

A 8. a osztályosok Bondár enikő tanárnővel együtt 
pom-pom lányokatk és erőembereket alakítottak.

A kis lányok előszeretettel vesznek fel magukra királ-
nyői ruhát, de a varázsló jelmez is nagyon népszerű.

Az Alkotmány utcai óvodások nem csak a színpadon 
mutatkoztak be, de táncoltak a művelődési házban.
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HAMAROSAN KEZDÕDIK A TAVASZI FORDULÓ
A sportegyesület részéről tájékoztatást szeretnék 

adni a 2007. évi gazdálkodásunkról.
Bevételek: 
Önkormányzattól kapott támogatás: 2.500.000 Ft
Egyéb támogatás:   300.000 Ft
Tagdíjak, rendezvények bevétele: 100.600 Ft
Összesen:    2.900.600 Ft

Kiadások:
Személyszállítás, úti költségtérítés: 900.097 Ft
Nvezési díjak, átigazolások:  253.560 Ft
Bírói, játékvezetői díjak:  475.000 Ft
Közüzemi díjak:   354.076 Ft
Egyéb költség APEH felé.  548.000 Ft
Bank költség:    13.628 Ft
Felszerelés vásárlás:   201.811 Ft
Pénzmaradvány:   154.428 Ft
Összesen:    2.900.600 Ft

Gazdálkodásunkra a visszafogottság a jellemző. 
Ezért történhetett meg, hogy a tiszaalpári sport törté-
netében először, pozitív eredménnyel zártuk az évet. 
A fenti összeg a Fókusz Takarékszövetkezet helyi fi-
ókjában van az egyesület számláján.

A másik dolog, amit meg kell még említenem, 
hogy minden ötvenezer forintnál magasabb összegű 
pénzügyi döntésben a vezetőség hoz határozatot, sok-
szor nem kis vita után.

A pályán és környékén az alábbi munkálatokat vé-
geztük el: lefestettük, a pályát övező öntözőrendszert, 
a padok elhasználódott ülésdeszkáit kicseréltük, újra 
festettük. Elkezdődött a futópálya felújítása. A teljes 
fűtőrendszert karbantartottuk. Folyamatban van az öl-
töző vizesblokkjának felújítása, karbantartása.

2008. ÉvI TerveINK:
Bevételek:
Önkormányzattól kapott támogatás: 2.400.000
Egyéb, más szervektől kapott támogatás: 300.000
Tagdíjak, rendezvények, egyéb bevételek: 300.000
Összesen:                                                    3.000.000

Kiadások:
Személyszállítás, úti költségtérítés: 1.000.000 Ft
Nevezési díjak, átigazolások:  300.000 Ft
Bírói, játékvezetői díjak:  500.000 Ft
Közüzemi díjak:   450.000 Ft
Bank költség:    20.000 Ft
Felszerelés vásárlás:   330.000 Ft
Összesen:    3.000.000 Ft

A tavaszi rajt 2008. március 9-én kezdődik, Tisza-
ugra utazunk. A mérkőzés színhelyének közelsége mi-
att, olyan döntést hoztunk, hogy nem vesszük igénybe 
a drága buszt, hanem saját gépkocsikkal utazunk el, az 
első idegenbeli mérkőzésünkre.

Tervezzük a játékos állománybővítést a tavaszi 
rajt előtt. Nyárlőrincről: Kiss Zoltánt, Pádár Feren-
cet, Gyenes Sándort, Kiskunfélegyházáról: Lengyel 
Tamást, Török Tibort, lakitelekről: Budai Dávidot, 
Vankó Tamást. Jó hír még a csapat házatájáról, hogy 
Kádár Tibor és Pollner Béla újra edzésbe állt. Kevésbé 
jó hír viszont az, hogy Tóth István még mindig sérült. 
Vele is számolunk a tavasszal, reméljük, hogy minél 
előbb felgyógyul. Az ő harcosságára nagy szüksége 
van a csapatnak. Egyáltalán nem jó hír viszont az, 
hogy Kovács József Kiskunfélegyházára, László Zsolt 
pedig Lakitelekre tart. Reménykedünk, hogy meggon-
dolják magukat, és mégis maradnak.

A teremlabdarúgó torna sajnos elmaradt, mivel a 
jelentkező csapatok visszamondták részvételi szándé-
kukat. A torna elmaradása miatt erre a napra tettük az 
éves közgyűlésünket.

Örömmel tájékoztatom Tiszaalpár sportszerető la-
kosságát, hogy egyesületünk sakk szakosztállyal bő-
vült, ifj. Gálfi Mihály vezetésével, tizennégy taggal. 
Eredményes működésükhöz a közgyűlés évi százezer 
forintos kerete biztosít.

2008-ra az alábbi feladatokat tűztük ki célul: Első 
és legfontosabb, a bajnokság megnyerése, mind a 
felnőtt, mind a serdülő csapatnál. A pálya gyepsző-
nyegének felújítása gyeptéglákkal, fűmagvetéssel és 
műtrágyázással. A pálya főbejáratának szilárd burko-
lattal történő ellátása. Az épületegyüttes külső-belső 
javítása, karbantartása, az állagmegóvás szintjéig. A 
kapuk mögötti labdafogók javítása, valamilyen nö-
vénnyel történő befuttatása, a labdák védelme miatt. A 
futópálya felújításnak befejezése, vörös salakkal való 
feltöltése. Kerítések kijavítása. Tavaszi nagytakarítás, 
szemét, falevél, avar összegyűjtése.

Tervezett előkészületi mérkőzéseink: Bugac csapa-
tát fogadtuk február 10-én, de sajnos vereséget szen-
vedtünk. Február 16-án Városföldre utazunk, ahol ti-
zenöt órakor kezdődik a találkozó. Február 24-én és 
március 2-án Nyárlőrinccel játszunk, oda-visszavágó 
alapon.

Jó szórakozást és jó szurkolást kívánok minden 
kedves tiszaalpári polgárnak, fiatalnak és idősnek.

Az elnökség nevében
Martus Pál elnök
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könyvelést vállalok
Szerdánként 10-15 óráig Tiszaalpáron a művelődési
ház I. emeletén (a falugazdász szobájában). APEH
internetes bejelentkezéssel, családi gazdák, egyéni

vállalkozók, Bt-k, Kft-k részére.
Vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás, teljes

körű APEH és TB ügyintézéssel, képviselettel.
vargáné farkasházi Orsolya

könyvelő, bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-8536

A CIróKA BáBSzíNház
veNdÉGelőAdáSA

2008. február 27-én szerdán
10 és 14 órai kezdettel lesz a

művelődési házban.
Az Aranyhajú Melizante című

mesejátékkal folytatva bérletsorozatukat.
Jegyek a helyszínen is kaphatók!
Mindenkit sok szeretettel várunk!

AlpárNET Információs Szogáltató Iroda
TANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS,

SZOLGÁLTATÁS
-egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek 
-gépjárművekkel kacsolatos okmányirodai ügyek 
-gépjármű eredetvizsgáztatás ügyintézése
-műszaki vizsgáztatás ügyintézése
-kerti kisgépek javítása
-motorfűrész-lánc élezés
-fénymásolás, faxolás, szövegszerkesztés
-gépjármű kötelező-biztosítások kötése

eGyÉNI vállAlKOzóK fIGyeleM!
2008. 06. 30-ig  minden 2007. 12. 31.

előtt kiváltott egyéni vállalkozói igazolványt
meg kell újítani!

Nyitvatartás: munkanapokon 14-18-óráig
Tiszaalpár, dózsa Gy. u. 72. T:30/2556204

Másodkézbõl 
elsõrangút!

Tiszaalpár, Alkotmány u. 17. alatt!

Kínálatunkból:
Angol, olasz ruhák másodkézből

Új bizsuk, övek, táskák, divatékszerek
Nagy választékban

SzezONvÉGI AKCIó: 
az összes használt ruha

50 %-os kedvezménnyel.

Nyitva tartás.
Hétfőtől - péntekig: 8-12  13-17 óra

Szombaton: 8-12 óráig.

Sok szeretettel várok mindenkit:
Gyurkiné Irén

rendőrségi tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy kötelező a 

láthatósági mellény viselése lakott területen kívül éj-
szaka, illetve rossz időjárási és látási viszonyok között, 
nem csak a kerékpárosoknak, de a gyalogosoknak is.

Tapasztalataink alapján sokan nem viselik a látha-
tósági mellényt, illetve a kerékpárosok világítás nélkül 
közlekednek, nem csak a bel, de a külterületen is.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy akik kerékpár-
ral rendelkeznek, szereljék fel világító berendezéssel, 
(elől, hátul), illetve lakott területen kívül használják a 
láthatósági mellényt.

Tájékoztatjuk arról is a lakosságot, hogy aki nem 
tartja be a szabályokat, azokat a rendőr a helyszínen há-
romezer forinttól húszezer forintig bírságolhatja meg.

tiszaalpári kmb csoport



TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.

Felelős kiadó: Bársony István

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség telefonszáma: 424-106

E-mail címe: muvhaz@tiszaalpar.hu

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza

B/phf/909/Ba/92

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Apróhirdetések leadhatók a mûvelõdési házban hétfõtõl pén-
tekig munkaidõben Bársony Istvánnál. A hirdetések szövegét 
hirdetõinktõl készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem-
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem 
õrzünk meg és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen 
leadott hirdetéseket fogadunk el.

ApróK

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel./fax: 598-853
Orvosi ügyelet: 06/20-915-7063
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak: Lakatos Bernát: 06-20/539-5677
Berkes Béla: 06-20/539-6690
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594
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Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható: 

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

Kínálatunkból:
ajándék, játék, bizsu,

csomagolt élelmiszer, édesség, papír-írószer, vegyiárú, 
mûanyagárú, konyhai eszközök, fehérnemû, zokni,

kozmetikai cikkek… és még sok apróság.

Folyamatosan megújuló választékkal,
akciókkal, udvarias kiszolgálással

várjuk kedves vásárlóinkat.

ÜzleTÜNK NyITvA TArTáSA:
hétfőtől-péntekig: 8.00-17.00 óráig, szombaton: 8.00-12.00 óráig.

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

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Szabó Imre és Huszár Mónika, 
Kovács Norbert és Perneki Zsuzsanna.
Akiket nagyon vártunk: Konfár Péter (anyja neve: Hürkecz 
Julianna), Rácz Ákos (Rácz Nikolett), Kis-Szabó Amanda 
(Bene Beatrix).
Akiket elveszítettünk: Balogh Mihályné Zsadányi Julianna 
(1935), Szabó Józsefné Juhász Ilona (Tavirózsa 1925), Zolnai 
Ferencné Simkó Erzsébet (Lakitelek 1916), Bársony Imréné 
Illés Erzsébet (1918).

Eladó 2 cm-es rusztikus homokkő kül –és beltérre egyaránt. 
Megtekinthető: Tiszaalpár, deák F. u. 41/a. Telefon: 06-20/940-
6765.

* * *
Eladó 5,5 LE Honda rotációskapa. Tiszta új. Irányár: 90 ezer fo-
rint. Telefon: 76/425-161, 06-30/537-8625.

* * *
500 literes szüretelőkád, 1 db 6 személyes asztal, üveges asztal 4 
székkel, sparhelt, 26-os női kerékpár eladó. Érdeklődni: 76/425-
129, 06-30/3207-832.

* * *
Fogsorjavítást rövid határidővel vállalok, Bartha Zsolt fogtechni-
kus, Tiszaalpár 6066 Bethlen G. u. 6. Telefon: 06-30/300-9996.

* * *
Ház kiadó, vagy eladó, esetleg részletre is. Szoba, konyha, kam-
ra, gáz nincs. Érdeklődni: 06-30/300-4387.

* * *
Családi ház eladó, Thököly u. 33 szám alatt. Kétszintes, két kü-
lönbejáratú lakás (2 konyha, 2 fürdőszoba, 2 WC). Érd: 06-20-
984-4212

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel mondunk köszönetet minden kedves roko-
nunknak, barátunknak, ismerősünknek, a Nyugdíjas 
Baráti Kör tagjainak, hogy szeretett édesanyánkat janu-
ár 17-én elkísérték utolsó útjára, sírjára elhelyezték az 
emlékezés virágait.
Ezúton kérünk elnézést mindenkitől, akit személyesen 
nem értesítettünk, és köszönjük, hogy mégis ott voltak 
velünk.
„Nem a Földön eltöltött évek száma a fontos, hanem 
a szeretet, amelyet megosztunk egymással míg itt va-
gyunk.”

Tóth Lászlóné és Donkáné Balog Edit


