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Feláldozták Piroskát a Holt-Tisza partján

Ebben az évben immár negye-
dik alkalommal készítettük el a 
Ha-Ho Szakkör tagjaival kiszeba-
bánkat („gyönyörű” vörös hajának 
köszönhetően Piroskának nevez-
tük el). Feladata a régi volt: űzze 
el a hideget, a betegséget és min-
den rosszat Tiszaalpárról. Vidám 
csapatunk az énekkarosokkal és 
az első osztályos napközisekkel 
bővült. A Holt-Tisza felé vezető 

úton lelkesen énekeltük a Szőke 
Éva tanár néni által megtanított 
dalokat.

Miután Piroska mindannyiunk 
szeme láttára „leégett”, hazafelé 
vettük az irányt. Azonban a vil-
lőzés sem maradhatott ki a prog-
ramból.

Most is Nagy Zoltánné Vilma 
néni fogadott bennünket, s tisz-
tességgel el is látta feladatát, jó 

sok lánynak kívánva minél előbbi 
férjhez menést. Külön köszönetet 
szeretnénk mondani neki a gye-
rekeknek juttatott ajándék cukro-
kért.

Az elmúlt napok időjárását 
nézve, fáradozásunk nem volt hiá-
bavaló. Jövőre a tavaszi szünet 
előtt újra találkozunk!

Kővágóné Kálmán Klára 
Ha-Ho Szakkör vezetője

Piroska "szépségét" a szakkör tagjai alakították ki. Ez a szépség azonban csak rövid ideig tartott, mert 
a Holt-Tisza partján leégett nemcsak a haja, de a ruhája is.

Balint
Bélyegző
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Továbbra sincs döntés az orvosi ügyelet sorsáról
Az elmúlt havi megjelenésünk óta 

kétszer is ülésezett a képviselő-testü-
let. Mind a két ülésen szó volt az orvo-
si ügyeletről. Az elsőn, amely rendkí-
vüli volt, arról döntöttek a képviselők, 
hogy önállóan szeretnék megoldani az 
orvosi ügyeletet Tiszaalpáron.

A Tisza-menti Orvosi Ügyeleti 
Társulás több mint két éve működik 
négy település (Lakitelek, Tiszaalpár, 
Szentkirály, Tiszaug) részvételével. 
Az ÁNTSZ kifogást emelt az ellen, 
hogy az ügyeletet teljesítő orvosok 
mellett nincs ápolónő. A gesztor-
nak (lakiteleki önkormányzat) ezt 
nem sikerült megoldani, ezért úgy 
döntöttek, hogy kilépnek a társu-
lásból. Hasonlóképpen vélekedett 
Szentkirály és Tiszaug önkormányza-
ta is. Valamennyien a Tiszakécskéhez 
való csatlakozást választották, ahol az 
ügyeletet az Emergency Service Kft 
látja el.

Tiszaalpár három lehetőség közül 
választhatott: csatlakozik a tiszakécs-
kei, vagy a kiskunfélegyházi ügyelet-
hez, esetleg önállóan próbálja meg-
oldani az orvosi ügyeletet. A tisza-
kécskei és kiskunfélegyházi ügyeletet 
is az Emergency Service Kft látja el. 
Tiszaalpár nagyjából azonos távol-
ságra fekszik mind a két várostól, de 
míg a Tiszakécskéhez való csatlako-
zás esetén 538 ezer forintot, addig 
a Kiskunfélegyházával való szerző-
déskötés esetén, 4,8 millió forintot 
kellene az OEP támogatáson felül 
fizetni, évente az önkormányzatnak. 
A harmadik lehetőség, mely szerint 
önállóan oldanák meg az ügyeletet, 
a legdrágább. Ez évente több mint 
tizenegymillió forintot jelentene a 
településnek. Természetesen gondos-
kodni kellene minimálisan hat orvos-
ról, három ápolóról, és minden olyan 
egyéb dolgokról, melyet az ÁNTSZ 
előír, ellenkező esetben nem kapják 
meg az engedélyt. 

A rendkívüli ülésen a képviselők 
névszerinti szavazáson, az utóbbi mel-
lett döntöttek. Dr. Hell Gizella kistér-
ségi tisztifőorvos azonban már koráb-
ban megírta levélben azt, hogy melyek 
azok a hiányosságok, amelyeket tel-

jesíteni kell. A legnagyobb probléma 
az, hogy azért az óradíjért, amit az 
orvosoknak fizetnének, a helyieken 
kívül (Martus Mónika, Taricska Tibor, 
Vancsura Zoltán és Mészáros József) 
más nem nagyon akar jönni. 

A második ülésen, hosszú vita után 
sem tudtak a képviselők abban dönte-
ni, hogy mi legyen a megoldás, hogyan 
oldják meg az orvosi ügyeletet, mert 
egyik megoldás sem kapta meg a szük-
séges szavazatot.

A képviselők Bodor Ferenc által 
készített részletes kimutatást kaptak 
arról, hogy ha önállóan oldanák meg 
az ügyeletet, akkor mennyibe kerülne. 
A kimutatásból az is kiderült, hogy egy 
orvos és egy ápoló is hiányzik, de az 
ügyeleti órák sem lennének meg. 

A polgármester elmondta, hogy 
sok háziorvossal, szervezettel, több 
személlyel tárgyalt. A négy háziorvos 
mellé dr. Kecskés Béla jelentkezett, 
aki főállásban Tiszakürtön háziorvos, 
és tudná vállalni 1200 Ft-os órabérét 
az ügyeletet. Gondot jelent az, hogy 
egyik orvos sem vállalta, hogy dr. 
Kecskés Bélának biztosítja a rendelőt. 
Az ápoló személyzet létszáma vegyes, 
így bonyolult elkészíteni az ügyele-
ti beosztást, ami az önkormányzatra 
várna. Négyen vállaltak ápoló felada-
tokat: dr. Vancsuráné Máj Melinda, 
Kiss Istvánné, Farkasné Pintér Klára 
(főállásúként) és Komár Szabolcs. 
Nincs ügyeleti helye Farkasné Pintér 
Klárának és Komár Szabolcsnak sem. 
A háziorvosok ugyanis jelezték, hogy 
idegeneket nem szívesen engednek be 
a rendelőbe. A többség a 900 Ft-os óra-
bért elfogadta, Farkasné Pintér Klára 
csak akkor, ha közalkalmazottként 
dolgozna, vállalkozóként 1000 Ft-ért 
vállalná. Így az ápolók bérköltsége 6 
millió forintot tenne ki éves szinten. 
Az orvosok óradíjával együtt 14 millió 
forintra jönne ki a költség, az OEP 
támogatása nélkül. Ebben az esetben a 
2008-as évre mintegy 7,5 millió forint-
ba kerülne az ügyelet az önkormány-
zatnak. A következő évtől leszámolva 
az egyszeri kiadásokat, minden évben 
11 millió forintba kerülne.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

szerint a plusz 11 millió forint a követ-
kező években elviselhetetlen terhet fog 
jelenteni az önkormányzatnak. Azzal 
mindenki egyetértett, hogy jó lenne, 
ha helyben lenne az ügyelet, de véle-
ményük szerint finanszírozhatatlan. 
Elhangzott az is, hogy az európai uni-
óban az engedélyezett óraszám 60 óra. 
A nyolc órás munkaidő mellett dr. 
Vancsura Zoltánnak és dr. Taricska 
Tibornak van plusz elkötelezettsége, 
illetve dr. Martus Mónikának is szer-
ződése van az Emergency Kft-vel. A 
bizottság szerint a személyi és pénz-
ügyi feltételek nem megvalósíthatóak.

Vancsura Zoltán nem értett egyet 
a Pénzügyi Bizottság véleményével. 
Szerinte 150 forintba kerülne a helyi 
ügyelet havonta egy lakossági főre 
vetítve. Erre volt egy olyan javasla-
ta, hogy alapítson az önkormányzat 
egy alapítványt. Három év után az 
adók egy százalékát is oda lehetne 
adni erre a célra. Utána önmagában 
is képes lenne ezt a 10 milliós terhet 
az önkormányzat átvállalni. Kecskés 
doktor ügyeleti helyének a szolgálati, 
az ápolónők elhelyezését pedig a két 
védőnői szobát jelölte meg Vancsura 
Zoltán. Azt javasolta, hogy ismét 
adjanak be kérelmet az ÁNTSZ felé a 
helyi orvosi ügyelt megvalósítására. 

Martus Mónika szerint nagyon jó 
lenne az időseknek, ha helyben lenne 
az ügyelet, de az is számít, hogy 
milyen ellátást kapnak. Ha nem lesz 
jobb az ellátás, akkor nem kell igazán 
ragaszkodni ehhez. 

Taricska Tibor az időre hívta fel 
a figyelmet. Még sehol nem tart a 
testület, hogy kimondjon egy fon-
tos dolgot. Ha Tiszaalpáron működne 
ügyeleti ellátás, kérdés, hogy vajon 
meddig tudna működni, meddig tudja 
fenntartani az önkormányzat, mi a 
garancia arra, hogy a bennlévő sze-
mélyzet ezt a munkát el is fogja látni? 
Amennyiben 2-3 személy kiszáll, ki 
fogja őket pótolni? Sem elvetni, sem 
támogatni nem tudta az ügyet. Bodor 
Ferenc válaszában elmondta, hogy 
elég sok kört futott már ebben az ügy-
ben. Sok orvost felhívott és beszélt 
velük.
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Megkereste a környező kórházak 
ápolási vezetőjét és gazdasági igaz-
gatóját, illetve a társulásban jelenleg 
résztvevő orvosokat, de több orvost 
nem tudott szerezni. Azok az orvo-
sok pedig, akik nem vállalták, erős 
kritikával illették ezt a javaslatot. Az 
ápolási személyzettel kapcsolatban 
ugyan olyan eredményre jutott, mint 
az orvosoknál, nem tudott megfele-
lő számút találni, mert egy és egy 
negyed fő hiányzik. Amit lehetett 
megtett az ügyben. A tartós műkö-
dését ennek az ügyeletnek nem látja. 

A finanszírozási költségét ebben az 
évben még meg lehet oldani, de 
a továbbiakban ezt kigazdálkodni 
eléggé nehéz lenne az önkormány-
zatnak. A testület döntésének értel-
mében, azonban mindent megtesz a 
megvalósítás érdekében.

Az ismételt név szerinti szava-
zás, mely szerint önállóan lássa el 
az önkormányzat az orvosi ügyeletet 
Tiszaalpáron, nem hozott eredményt. 
Ezzel kapcsolatban Győri István kép-
viselő megjegyezte, hogy futnak még 
egy kört. Biczók Mihály jegyző szerint 

a személyi és tárgyi feltételek jelenleg 
nem biztosítottak. Jogilag nem tudnak 
megfelelni az elvárásoknak. Az ügyet 
a végtelenségig nem lehet húzni, mert 
az pénzbe kerül az önkormányzatnak. 
Vancsura István véleménye az volt, 
hogy írjanak ki népszavazást az ügy-
ben, vagy oszlassa fel magát a testü-
let. Elhangzott az is, hogy határozott 
időre, lépjenek be valamelyik tár-
sulásba. Bodor Ferenc polgármester 
ígéretet tett arra, hogy a legközelebbi 
ülésig további tárgyalásokat folytat 
orvosokkal és ápolókkal.

Nem kenyerem az újság lapjait 
használni az igazam keresésére, az 
emberek befolyásolására, politikai ho-
vatartozásom reklámozására, de ami 
mostanság történik, az önkormányzat 
és a képviselő-testület háza táján, már 
nem hagyhatom szó nélkül, és ezt sze-
retném Önökkel megosztani.

Önök is olvashatták a Petőfi Népe 
hasábjain „A legdrágább megoldást 
választották” címszó alatt, hogy Ti-
szaalpár önállósan tervezi megoldani 
az orvosi ügyeletet. Három lehetőség 
közül választhatott településünk. A 
helyi megoldáson kívül, mint olvas-
hatták, a tiszakécskei ügyelet, ami 
538 ezer forintba, vagy a kiskunfél-
egyházi ügyelet, ami 4.8 millió forint-
ba került volna évente az Országos 
Egészségügyi Pénztár támogatásán 
felül. Ezen összegek ellenére, mint az 
idézett címszóban is elhangzott, mi a 
legdrágább megoldást választottuk, 
ami közel 11 millió forintot taksál. A 
helyi megoldás feltételei viszont az 
ÁNTSZ rendeletei szerint: hat orvos, 
három ápoló személyzet, és minden 
egyéb más még szükségeltetik. Ennek 
ellenére dr. Vancsura Zoltán mégis 
megtartotta, a helyi megoldás mellett 
a fenhangú védőbeszédét. De miért is 
hangsúlyoznám ezeket a szólamokat? 
Azért, mert egyes képviselőtársaim 
nagyon szívesen bújnak e hangzatos 
szavak mögé, hogy a lakosság érdekei 
ezt kívánják, mert az egészségügyi el-
látás a legfontosabb feladat.

Tisztelt Lakosok!

Ezekkel a szónoklatokkal egyetér-
tünk mindannyian. Nem hiszem, hogy 
létezik a településünkön olyan ember, 
aki ne azt akarná, hogy az orvos mi-
nél hamarabb kiérjen hozzá, hogy az 
ügyeleten is saját háziorvosával ta-
lálkozzon a beteg. Ez idáig rendben 
is lenne, de a testület többségét még 
sem hagyta nyugodni ez a megoldás 
teljes átértékelése, ezért a polgármes-
ter további orvosokkal beszélgetett, 
tovább keresve az ápoló személyzetet, 
mindhiába.

A tények szerint jelenleg öt or-
vosunk van az ügyeletre: dr. Martus 
Mónika, dr. Taricska Tibor, dr. Vancs-
ura Zoltán, dr. Mészáros József és dr. 
Kecskés Béla, akinek tulajdonképpen 
még nincs ügyeleti (?) helye. Tehát to-
vábbra is ott tartunk, hogy lehet neki-
menni az ÁNTSZ előírásainak, lehet 
reklamálni jelen kormányunk önkor-
mányzat segítő szűkmarkúsága ellen, 
de könyörgöm, ne olyan módon, hogy 
felmászok az önkormányzatunk há-
tán, és onnan mutogatok ellenük.

Éppen ezért arra kérem képviselő 
társaimat, hogy minden további ötle-
tüknél, döntéshozataluknál tegyék félre 
önös érdekeiket, téves információ ára-
dattal ne vezessék félre a lakosságot!

Dr. Vancsura Zoltán képviselőtár-
sam szerint, a település vezetését az 
anyagiak is motiválják. Igen, moti-
válják, ezzel képviselőtársaim több-
sége is egyetértett. Nagyon jól tudjuk, 
hogy az egyik legfontosabb dolog a 
lakosság egészségügyi ellátása, de 

ne feledjük el, körül-belül két éve ez 
a testület a lakosok többségének kí-
vánságára olyan döntést hozott, hogy 
anyagi lehetőségeinket két fontos be-
ruházásra összpontosítjuk. Az első, 
megoldani településünk szennyvíz, 
- belvíz elvezetését, a második egy 
új öt csoportos óvoda megépítése. 
Ez nem azt jelenti, hogy próbáljunk 
meg otthoni beosztással gondolkodni, 
minden egyes anyagi döntéshozatal-
nál addig nyújtózkodjunk, ameddig a 
takarónk ér.

Szeretném még egyszer ismertetni 
mind három ügyeleti megoldás költ-
ségét, egy évre vetítve.
Tiszaalpár 10.916.048 Ft
Kiskunfélegyháza 4.811.240 Ft
Tiszakécske 538.825 Ft

Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
Ezek után kérdezem én, van ér-

telme ezen anyagi lehetőségeinken 
belül görcsölni a helyi megoldáson, 
érdemes-e bármilyen más fejlesztést 
elhanyagolni, önöknek kevesebb jár-
dát, utat építeni? Ne feledjék, innen-
től kezdve ezt a pénzösszeget minden 
évben ki kell gazdálkodni, szűkre sza-
bott költségvetésünkből.

Képviselő társaimat továbbra is 
arra kérem, hogy egymáshoz való 
mérsékletes hozzáállással, politikai 
beavatkozás nélkül, józan gondolko-
dással, önös érdekek nélküli dönté-
sekkel segítsék a pénzügyi bizottság 
munkáját.

Kacziba Sándor
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
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Megmutatták futó tudásukat
Március 26-án rendezték meg 

Kiskunfélegyházán, a Vásártéren 
a mezei futóversenyt. A gyerekek 
különböző korcsoportokban – több 
iskola részvételével – futották le a 
kijelölt távokat. A pálya egyszeri le-
futása egyéni és csapateredmény is 
volt egyben. Legalább 4 fő eredmé-
nye számított csapateredménynek.

A tiszaalpári tanulók eredmé-
nyei: I. korcsoport leány: I. Fái 
Szilvia 2.b. II. korcsoport leány: I. 
Herczeg Eszter 3.a.

I. korcsoport fiú: V. Néző Dá-
niel 2. b, VII. Polyák Áron 2. c. 
II. korcsoportos fiú: I. Kis Dávid 
3. a.

Csapatban: második lett a fiú 
csapatunk, melynek tagjai: Kis 
Dávid 3. a, Réczi Ákos 3. a, Zoltai 
Dávid 3. b, Horváth Krisztián 4. a, 
Festő-Hegedűs István 5. a.

III. korcsoport fiú: II. Kovács 
Attila 6. a.

Csapatban: III. a fiúk csapata, 
melynek tagjai: Kovács Attila 6. a, 

Laczkó Balázs 6. b, Bánfi Ádám 6. 
a, Varga Gergő 6. b.

A megyei mezei futóversenyre 
a II. és III. korcsoportosok jutottak 
tovább, melyet április 2-án bonyo-
lítottak le Kecskeméten.

Eredmények: II. korcsoport le-
ány: II. Herczeg Eszter 3. a

II. korcsoport fiú: V. Kis Dávid 
3. a

Gratulálunk! Felkészítő taná-
rok: Borbélyné Megyeri Mariann, 
Kissné Kócsó Andrea, Ivicz Lázár.

Házi matematika versenyt rendez-
tünk a 2., 3. és 4. osztályosoknak. A 
versenyre jelentkezett diákok március 
19-én 14 órától írták meg a logikai és 
gondolkodtató játékos feladatokat. A 
verseny helyezettjei:

2. osztály: I. Forgó Nándor 2. c, II. Kiss 
Vivien 2. b, III. Szemerédi Ákos 2. b.

3. osztály: I. Réczi Ákos 3. a, II. 
Fekete Ádám 3. a, III. Csík Péter 3.a 
és Király Bence 3. b.

4. osztály: I. Papp József Bence 4. 
a, II. Balla Nikolett 4. a és Viglási Vi-
vien 4. a, III.Czinege Barbara 4. a.

Felkészítő tanárok: az alsós neve-
lők.

MaTEMaTikából a lEgjobbak

Ajánló a könyvtár
legújabb könyveibõl

Nyílt napok 2008
Kedves leendő első osztályos 

szülők! Hagyományainknak megfe-
lelően, ebben az évben is szeretettel 
várjuk a leendő elsőseink szülőit, is-
kolai nyílt napjainkon az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskolában.

Április 14. (hétfő)
• 8.00-8.45: matematika a 4. a-

ban (osztálytanító: Novákné Lucza 
Regina).

• 9.00-9.45: ének az 1. a-ban (osz-
tálytanító: Novákné Lucza Regina).

• 14.00-15.00: napközis foglalko-
zás (napközis tanító: Ivicz Ivett).

Április 16.(kedd)
• 10.00-10.45: környezetismeret 

a 4. a-ban (osztálytanító: Novákné 
Lucza Regina).

• 10.55-11.40: technika a 4. a-ban 
(osztálytanító: Novákné Lucza Regi-
na).

• 1400-1500: napközis foglalko-
zás (napközis tanító: Ivicz Ivett)

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Gibárszki Sándorné igazgató
Ivicz Ivett tanító

Novákné Lucza Regina tanító

Helyesen tudnak írni
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójára április 5-én került sor Kecskeméten. Iskolánk-

ból három tanuló vett részt a versenyen, és a következő eredményeket érték el: Kovács Nóra 8.a  9. helyezett, 
Dósa Szilveszter  8.a 11. helyezett, Bartucz Annamária 8.c 13. helyezett. Felkészítő tanár: Bondár Enikő

Ismeretterjesztő könyvek:
Jenei Teréz: Drámák a középiskolá-
ban (harminc dráma cselekményének 
tömör ismertetése).
Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a 
számítástechnika történetében.
Ipcsics Csilla: Gyakorlati tanácsok le-
velezéshez.
Holik Tímea: A marketing alapjai.
Számviteli törvény 2008 (helyben 
használható).
Cégjog (helyben használható).

Szépirodalom:
Dan Brown: A megtévesztés foka (a 
Da Vinci-kód írójának újabb könyve).
Robert Ludlum: A Moszkvai kór.

Ken Follett: Az idők végezetéig (a 
szerző Katedrális című regényének 
folytatása).
Albert Gyöngyi: Miért pont ők?

Fiataloknak ajánljuk:
Világtörténelmi enciklopédia (18 kö-
tetben: az őstörténettől a globalizáló-
dó világig).
Cecily von Ziegesar: Bad Girl 4.
Nógrádi Gábor: Az anyu én vagyok.
Meg Cabot: Az a balfék Tommy Sullivan.

Érdeklődni lehet: a 76/598-816-
os telefonszámon. Nyitva tartás: hét-
fő: 8-12, kedd: 13-17.30, szerda, csü-
törtök: 10-12, 14-17.30, péntek: 8-12, 
13-17.30, szombat: 8-12.
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Kérelemmel fordult az önkor-
mányzathoz a Szent Benedek Leányai 
Társaság. A kolostoron és a templo-
mon az 1943-as építés és felszentelés 
óta átfogó felújítási munkák nem tör-
téntek. A II. világháború alatt két hétig 
állt a front a templom környékén, és 
ennek külső és belső nyomait ma is 
magán viseli az épület.

 Figyelembe véve a realitásokat 
és az anyagi lehetőségeket, ebben az 
évben a templom belső felújítására, 
valamint a templom liturgikus rende-
zésére gondoltak a nővérek. A tervek 
már 2006-ban elkészültek, amit Vár-
szegi Asztrik pannonhalmi Főapát is 
megtekintett. 

A felújítási szándék már tíz éve ér-
lelődik a nővérekben. Az állagmegőr-
zés érdekében szükségessé vált, hogy 
elkezdjék a felújítási munkálatokat, 
írta levelében Magdolna perjelnő. Erre 
a célra az utóbbi években több kisebb 
pénzadomány is érkezett, és ők is kü-
lönítettek el rá bizonyos összeget, így 
az előkészületi munkák elindulhatnak. 
Ahhoz, hogy az elképzeléseket meg 
tudják valósítani, az önkormányzat 
anyagi támogatását is kérték.

A képviselő-testület ötszázezer fo-
rintot szavazott meg a felújítás támo-
gatására.

Felújítják a
zárda templomot

Különdíj a megyei versenyrõl
„Szerteszét este mennyi mécs ragyog…
Könyörögjetek értünk, Csillagok!”

Szép Ernő: Imádság

Az Életet az Éveknek Nyugdíjas-
klubok Bács-Kiskun Megyei Egyesü-
lete a Solti Tavaszi Napok keretében 
március 13-án tartotta meg a megyei 
szavaló és prózamondó versenyt. Az 
Árpád Nyugdíjas Klub is benevezett 
közismert versmondójával, Tímár Bé-
lánéval.

Úgy gondoltuk, hogy annak kell 
képviselnie a közösséget, akinek több 
talentumot adott az Isten. Tímárné 
Icu 6-7 éve mutatkozott be versmon-

dóként. Ráérzett arra, hogy úgy kell 
tolmácsolni a műveket, hogy a hallga-
tóságot meggyőzze a jó és igaz diada-
láról. Icu tudja, hogy mit szeret abban 
a versben, amit el akar mondani, és 
eléri azt, hogy ráfigyeljenek. Bárhol 
képviseli klubunkat, illetve Tiszaal-
párt, felfigyelnek rá. Most is így tör-
tént.

Tímár Béláné a zsűri különdíját 
hozta el Soltról, Szép Ernő: Imádság 
című versével. Az ítészek külön érté-
kelték a versválasztást és az átélést.

Köszönjük Icu! Ismét öregbítetted 
községünk és közösségünk hírnevét.

Árpád Nyugdíjas Klub

Együttműködési megállapodást 
kötött a jászszentlászlói Fókusz Ta-
karékszövetkezet és az önkormány-
zat. A takarékszövetkezet, megis-
merve az önkormányzat oktatási, 
kulturális és fejlesztési munkáját, 
nagyra értékeli azt a tevékenységet, 
melyet a település közoktatásnak 
fejlesztése és színvonalas kulturális 
rendezvényeinek érdekében kifejte-
nek.

Ennek elősegítésére – folytatva 
azt a hagyományt, melyet korábbi 
években a Tiszaalpári Takarékszö-

vetkezettel teremtettek meg – eseti, 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesíti a Bársony Mihály Népdal-
kört.

A támogatás összege nyolcvan 
ezer forint, melyet a népdalkör az 
általuk megjelölt célra fordíthat. 

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a takarékszövetkezet ajánla-
tát, és ígérjük, hogy az elkövetke-
zendő időben is azon leszünk, hogy 
a tiszaalpári népzenei és népdal ha-
gyományokat megőrizzük.

Bársony Mihály Népdalkör

Takarékszövetkezeti támogatás a népdalkörnek

Nem bizonyult elõnynek a hazai "pálya”
A hagyományoknak megfelelő-

en ebben az évben is március 15-én 
rendezte meg Kecső Fe-
renc az ulti versenyt. A na-
gyon népszerű kártyajáték-
ra ezúttal harminchárman 
jelentkeztek. A helyieken 
kívül jöttek versenyzők a 
környező településekről, 
de még Nyáregyházáról és 
Budapestről is. A versenyt 
több fordulóban bonyolí-
tották le, és az nyert, aki a 
szerencse mellett a tudását 
is kamatoztatta.

Az első két helyen nem történt 
változás az előző évhez képest. Most 

is a kiskunfélegyházi Bódog István 
bizonyult a legjobbnak, és szintén 

Zoboki Tamás lett a má-
sodik. A harmadik he-
lyen a tiszakécskei Rádi 
László végzett. A helyi 
versenyzőknek ezút-
tal nem jutott serleg, 
de aki szeret ultizni, az 
tudja, hogy nem is ez a 
lényeg. A játék szerete-
téért ülnek le az asztal-
hoz a játékosok, hogy 
néhány órát eltöltsenek 
kedvtelésüknek.
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Levelet kapott az önkormányzat a 
Geofizikai Kutató Intézettől, amely-
ben a következő ajánlatot teszik a 
térség geotermikus viszonyainak és 
hasznosíthatóságának megállapítása 
tekintetében: „Megvizsgáljuk Tiszaal-
pár földtani-hidrogeológiai és geoter-
mikus adottságait, különös tekintettel 
a meddő szénhidrogén kutak haszno-
síthatósága szempontjából, valamint 
elemezzük a geotermikus fűtési célú 
hő-hasznosítást befolyásoló természeti 
tényezőket. Meghatározzuk a termál-
víz hidrogeológiai és geotermikus vé-
dőidomainak elhelyezkedését.” Elem-

zi a levél, hogy milyen tanulmányt fog 
elkészíteni az önkormányzat részére, 
a piaci és felhasználási lehetőségeket, 
és természetesen pénzt kér érte. 

Mintegy egymillió forintért készí-
tenék el a tanulmányt, amit bármilyen 
célra fel lehetne használni. Ma Ma-
gyarországon a tiszaalpári a harmadik 
legmélyebb kút, a Király sarok mel-
lett, 5300 méter a talpmélysége. Van 
olyan rétege, ahol 175 fokos víz (gőz) 
van benne. Ennek a hasznosítására 
három lehetőség kínálkozik: távfűtés, 
kertészetek fűtése, illetve fürdő létesí-
tése. A mostani törvények értelmében, 

ha energia céljára nyernek ki hőt, a vi-
zet vissza kell sajtolni, de nagyon sok-
ba kerül, ezért az intézet a kombinált 
hasznosítást javasol. Ha van fürdő, 
akkor nem kell visszasajtolni a vizet, 
megfelelő technológiával lehet sótla-
nítani. A kút a magyar államé, amit az 
önkormányzat, nyilvántartási értéken 
– néhány 10 millió forintért – meg 
vásárolhat. Erről tájékoztatta Bodor 
Ferenc a képviselőket. A polgármester 
szerint a hasznosítási lehetőségeket 
kell megtalálni, mert az nagy érték, és 
lehetőség. A témával még fognak ta-
lálkozni a képviselők.

az ország harmadik legmélyebb kútja tiszaalpári

Kátyúzási munkák harmincegy utcában
Az önkormányzat a télen keletkezett 

út hibák miatt minden évben felméri a 
kátyúzási és útjavítási munkákat, a tu-
lajdonában lévő utakon. A felmérést ut-
cánként és utanként végezték el. Ebből 
kiderül, hogy a legrosszabb állapotban 
a Kántor-parti út van, aminek javítá-
sára, tíz tonna kátyúzóanyagot tervez-
tek, de ezzel is csak a nagyobb kátyú-
kat tudják kijavítani. Ezen kívül még 
a Dózsa György, a Balassa, a Móricz 
Zsigmond és a Kossuth Lajos utcákba 
kell több tonna anyagot a lyukakba be-

letenni. A Kántor-parti út kivételével 
összesen harmincegy utcában lesznek 
majd kisebb-nagyobb javítások, aho-
va összesen harmincöt tonna kátyúzó-
anyagot fognak bedolgozni.

A munkák elvégzésre négy vál-
lalkozót keresett meg az önkormány-
zat, közülük három adott ajánlatot. A 
legkedvezőbbet az ARÉNA-ÉP. KFT 
Baks, így a kivitelezéssel őket bízta 
meg az önkormányzat.

Vancsura István szerint kidobott 
pénz a Kántor-parti útra annyit ter-

vezni. Az utat háromfelé kellene sza-
kaszolni és úgy megoldani a javítást. 
Jelenleg a középső rész a legrosszabb. 
A képviselő szerint újra le kellene a 
szegélyt is túrni. 

Bodor Ferenc elmondta, hogy ez is 
felmerült, amire a megoldás az lenne, 
hogy kátyúzás után egy emulziós borí-
tást kapna, de az ajánlat még nem jött 
meg. Amennyiben meg lesz az áraján-
lat, akkor dönteni fog a képviselő-tes-
tület, hogy tudják-e fedezni a várható-
an nagyon magas költséget.

Tovább folytatódik az önerõs járdaépítés
Nyolcadik éve folynak a telepü-

lésen önerős járdaépítések. Ennek 
következtében jelentős mértékben 
javult az utcák járdaellátottsága. 
Az önkormányzat kimutatási adatai 
alapján 40 kilométer járdából 35 ki-
épített, amely közel 88 százalékos 
kiépítettségnek felel meg. Az elmúlt 
évben 305 folyóméter járda épült 
meg 590 ezer forint költséggel.

Az önerős járdaépítési igény 
csökkent az elmúlt évben. A legutób-
bi igénybejelentés alapján mindös-
sze tizenketten próbálnának így jár-
dát építeni a házuk előtt. Az elmúlt 
évben ennek a duplájánál is több, 
huszonhat igény mutatkozott. Igaz, a 
kérelmezők által érintett járda hossza 

most 309 folyóméter lenne. A jelen-
legi anyagárakat figyelembe véve, az 
építéshez szükséges anyagköltséget, 
az elmúlt évihez hasonlóan 1.600 
forintos négyzetméterenkénti árban 
állapította meg az önkormányzat.

Forráshiány miatt nem épültek 
át az alábbi járdaszakaszok: Alkot-
mány utca páratlan oldala (gazda 
bolt, orvosi rendelő között), Dózsa 
György utca jobb oldala (1-11 szám 
között), Bethlen Gábor utca bal ol-
dala (2-20 szám között). Az Alkot-
mány utca járda építését a MATIC 
Kft-vel közösen szeretné megoldani 
az önkormányzat, míg a másik két 
utcát az elkövetkezendő évben való-
sítanák meg.

Tizenegyen pályáztak
a jegyzõi állásra

Biczók Mihály nyugdíjba 
vonulása miatt az önkormány-
zat pályázatot írt ki a jegyzői 
állásra. Összesen tizenegyen 
nyújtották be pályázatukat. A 
személyi anyagok  értékelése 
megtörtént. A jelentkezőket áp-
rilis 17-én, rendkívüli testületi 
ülés keretén belül hallgatják 
meg a képviselők. Ezt követő-
en fognak dönteni arról, hogy 
ki fogja majd átvenni Biczók 
Mihály helyét, a jegyzői szék-
ben. 
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Örömmel tölt el, hogy a tiszaal-
pári gyermekkörzet nagyszerűen és 
rugalmasan működik. A rendelés in-
dulásakor sokan kerestek meg, hogy 
mennyire örülnek annak, hogy végre 
gyermekorvos van a faluban. Ez nagy 
bátorítást jelent számomra, amit ezú-
ton is szeretnék megköszönni.

A gyermekek nem kis felnőttek 
és betegségek szempontjából is telje-
sen más dolgokra kell figyelni, mint 
egy felnőtt esetében. Nagyon jó az is, 
hogy a felnőtteknek és a gyermekek-
nek nem kel egy rendelőben várakozni 
az ellátásra, így rövidül a várakozási 
idő, és csökken az esélye a rendelőben 
történő fertőzéseknek.

A rendelési időt is sokan praktikus-
nak tartják (H-Sze-P: 8-12-ig, K-Csü: 
13-15.30-ig).

Sokan jelezték vissza, hogy a ked-
di és a csütörtök délutáni rendelés 
könnyebbséget jelent a dolgozó anyu-
káknak, és kisebb betegségek esetén, 
úgy tudnak eljönni a gyerekek is, hogy 
nem kell az iskolából hiányozniuk.

A rendelési időn túl is elérhető va-
gyok, a mobilszámomon, ha sürgős-
ségi estről van szó (06-30/410-8485), 
mivel azt tapasztaltam, hogy voltak 
olyan sürgős esetek, amikor semmi-
lyen orvosi segítség nem volt elérhető, 
ezért úgy döntöttem, hogy éjjel sem 
kapcsolom ki a telefonom.

Nagy örömömre elindultak az is-
kolai egészségnevelő előadások. Az 
egyik legkedvesebb korosztály szá-
momra mindig is a kamaszok voltak. 
Nagyon meg tudom érteni őket, és 
együtt tudok érezni gondjaikkal. Az 
előadásokon szó volt eddig a társas 
kapcsolatokról, a drogokról, ami meg-
határozhatja ennek a korosztálynak 
a későbbi boldogulását. Különösen 

kedvelem azokat a 14 és 18 év közöt-
ti fiatalokat, akik körzetembe járnak. 
Sokan kérdezik tőlem, hogy hány éves 
korig lehet nálam kártyákat leadni, 
mert úgy tudják, hogy csak 14 éves 
korig. Ez nem így van, a betöltött 19 
évig bárkit, aki hozzám szeretne for-
dulni a panaszával, szeretettel várok, 
és erre meg is van a lehetősége, hogy 
hozzám jöjjön.

Időközben elindultak az óvodai 
és iskolai szűrővizsgálatok, melyek 
szintén nagyon rugalmasan folynak. 
Remekül együtt tudunk működni az 
óvónőkkel, tanítónőkkel és nagy segít-
ségeim a védőnők is, akinek a munká-
ját ezúttal is szeretném megköszönni.

Nagyon jó dolog, hogy tavaly de-
cember óta a tanácsadás és a gyer-
mekorvosi rendelés egy épületben 
történik, ami mindenki nagy megelé-
gedésére szolgál. Így összehangoltab-
ban tudunk dolgozni a védőnői szol-
gálattal, és a szülők számára is nagy 
könnyebbség. Jó kapcsolat alakult ki a 
gyermekjóléti szolgálattal és az iskola 
gyermek és ifjúságvédelmi felelősével 
is, akiknek a munkáját szintén nagyon 
fontosnak tartom.

Szeretnék a Tiszaalpári Hirmondó-
ban elindítani egy cikksorozatot, a be-
tegségek megelőzéséről és az egész-
séges életmódról, ami reményeim 
szerint használható segítséget jelent 
majd a betegek számára. 

A cikk végén pedig szeretnék még 
egyszer köszönetet mondani minden 
egyes embernek, akik bármilyen mó-
don is segítséget nyújtottak a mun-
kámhoz. Hosszú lenne felsorolni min-
den egyes embert, de mindenkinek 
még egyszer köszönöm!

Dr. Martus Mónika
házi gyermekorvos

A tiszaalpári gyermekorvosi körzet fél éveTaNkÖTElESEk
iSkolai bEÍRaTáSa   
Kedves Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, 
hogy a tanköteles korú (2002. 
május 31-e előtt született) gyer-
mekek iskolai beíratása az Ár-
pád Fejedelem Általános Isko-
lában az alábbi időpontokban 
lesz: 2008. április 28-án (hétfôn) 
8.00-11.00  és 14.00-17.00

2008. április 29-én (kedden) 
8.00-11.00  és 14.00-17.00

A beíratásra kérem hozza ma-
gával: gyermeke óvodai szak-
véleményét, gyermeke születési 
anyakönyvi kivonatát, gyerme-
ke TAJ-kártyáját és lakcímkár-
tyáját, 1 db igazolványképet és 
550 Ft-ot a diákigazolványhoz, a 
szülő (gondviselő) személyi iga-
zolványát.

gibárszki Sándorné
igazgató

Tiszaalpár nagyközség polgármes-
tere május 31-ig várja a „Tiszaalpár 
Díszpolgára” címre tett javaslatokat. 
A kitüntető címre javaslatot tehet: 
önkormányzati bizottság, képviselők, 
polgármester, jegyző, civil szerveze-
tek, közösségek.

A „Tiszaalpár Nagyközségért Díj”-
ra a képviselők, a polgármester, a 
jegyző, a képviselő-testület bizottsá-
gai, valamint civil szervezetek tehet-
nek javaslatot.

A „Tiszaalpár Nagyközség Szolgá-
latáért Díj” elnyerésére kitüntetési ja-

vaslatot a képviselők, a polgármester 
a jegyző, a képviselő-testület bizott-
ságai, az önkormányzati intézmények 
közösségei és vezetői tehetnek.

Az adományozás feltételeiről szóló 
helyi rendeletek a polgármesteri hiva-
talban megtekinthetők. A javaslathoz 
szükséges formanyomtatványok az 1. 
számú irodában átvehetők.

Kézilabda és labdarúgás
A IV. korcsoport, leány kézilabda 

körzeti döntőn, Kiskunfélegyházán 3. 
helyezést ért el Tiszaalpár. A csapat 
tagjai: Kovács Andrea, Víglási Car-
men, Zetkó Csilla, Seres Csilla, Tary 
Mónika, Kanalas Diána, Ivicz Ditta, 
Varga Lídia, Bodor Brigitta. 

A IV. korcsoport fiú labdarúgó 
körzeti döntőn Kiskunfélegyházán 2. 
helyen végeztek iskolánk tanulói. A 
csapat tagjai: Magyar Imre, Baranyi 
Jenő, Holló György, Parádi László, 
Botos Mihály, Pancza Richárd, Dukai 
Richárd, Palásti Dávid, Kádár Attila, 
Novák Norbert, Horváth Márk.

Felkészítő tanár: Ivicz Lázár

Javaslat kitüntetõ címekre
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Kirándulást szervezünk Floralia Budapest kertészeti 
bemutatóra és vásárra, ami a Kőbánya HUNGESZPO te-
rületén lesz 2008. 04. 27-én (vasárnap).

Szeretettel várjuk a kirándulásra az érdeklődőket, in-
dulás a Szent-Imre térről reggel 7 órakor. A kirándulás 
költsége: 2500-forint, ami tartalmazza az utazás és belé-
pődíjat. Befizetés, jelentkezés a művelődési-ház emele-
tén a Teleházban (hétfő, szerda, péntek 14-től 17 óráig). 
A kiállításon a látványosság mellett, színvonalas szakmai 
bemutatók lesznek, a kiállított növényeket meg lehet vá-
sárolni.

Virágvásár lesz április 25-én (pénteken) 10-14 óráig 
egynyári, évelő palánták lesznek, délután 15 órától szak-
mai előadással. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Egyesületünk április 24-én 17 órakor tartja éves köz-
gyűlését a művelődési ház emeletén lévő kamara ter-
mében, melyre várjuk tagjainkat, valamint azokat, akik 
1%-kal támogatták egyesületünket. (2007-es 1%-os tá-
mogatás felhasználásra javaslatokat várunk).

Tavaszi takarítás, egynyáriak, évelők ültetésére a 
központi parkokban szeretettel várjuk a segítőket, civil 
szervezetek tagjait. Április 22-én (kedd), 25-én (péntek), 
mindkét napon 9 órától gyülekezés művelődési ház par-
kolója előtt.

Vezetőség

Tisztelt adózók!
Az adózó magánszemélyek minden év elején rendel-

kezhetnek az adójuk 1 %-áról.
Az Árpád Fejedelem Óvodásai Alapítvány az ilyen 

módon befolyt összegből a korábbi években is az óvodás 
gyermekek játékeszköz-állományának bővítését, fejlesztő 
eszközeik beszerzését valósította meg.

Kérjük Önt is, hogy amennyiben módjában áll támo-
gatni az óvodások alapítványát, azt az alábbi adószámon 
tegye meg: 18351435-1-03 Árpád Fejedelem Óvodásai 
Alapítvány.

Köszönjük!

A Faluvédõ-és Szépítõ Egyesület hírei

FElHÍVáS!
A Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület köszö-

netet mond mind azoknak, akik támogatták 2007-ben is 
szervezetünket. Örömmel vettük a kedves támogatóink 
1%-os, 346.097 forintos támogatását. A továbbiakban az 
Árpád-téren madárbarát kert, pihenőpark létrehozásához 
szeretnénk hozzájárulni (sakkasztal, kertipadok, kisebb 
gyerekek számára játszófelszerelés).

Támogatásukat 2008-ban is várjuk, 1%-os felajánlásu-
kat, amit előre is köszönünk.

Adószámunk: 18356351-1-03
Vezetőség

Sérült járművek,
mindennemű műanyagalkatrészek

javítását vállalom
Telefon. 06-306904-9868

otthoni balesetek
megelőzése kisgyermekkorban

Kisgyermekes családoknál nem ritkák az olyan váratlan 
helyzetek, kisebb nagyobb balesetek, amelyek gyakran oda-
figyeléssel megelőzhetőek. Bár a balesetveszélyt soha nem 
lehet megszüntetni, de csökkenthetjük.

A gyerekek sebezhetőek és védtelenek a tudatlanságuk és 
óvatlanságuk miatt.

Amikor a kisgyermek elkezd kúszni-mászni, megjelennek 
a kék foltok, púpok és karcolások is. A leggyakoribb balese-
tek az esések, ezt követik a mérgezések, égési sérülések, áram 
okozta balesetek és egyéb sérülések. 

Szeretnék néhány tanácsot megosztani a szülőkkel és 
nagyszülőkkel, hogy minél kevesebb baleset érje a gyer-
mekeket. Ezeket az ötleteket, ki-ki a maga belátása szerint 
hasznosíthatja. Bár tudom, hogy nagyon alapvető dolgokat 
fogok felsorolni, mégis úgy érzem érdemes újra leírni. Persze 
a legnagyobb védelem, ha egy felnőtt szemmel tudja tartani a 
picit, de mindenki figyelme lankadhat, ezért ajánlok néhány 
dolgot, amelyek hasznosak lehetnek.

Az esések megelőzése érdekében nézzük meg, hogy a 
padlón ne legyenek akadályok, amelyekben felbukhat és el-
csúszhat a gyermek. Az éles bútorok peremére, ha lehetősé-
günk van, tegyünk élvédőt. Sok gyerek a fürdőkádban csúszik 
el, ami valamilyen csúszásgátló anyag kádba helyezésével 
megelőzhető.

A lépcső melletti korlát közeire is érdemes figyeljünk és 
szűkítsük le, ha kell, hogy ne eshessen ki. Biztonságos, ha a 
lépcső végét is le tudjuk zárni gyerek kapuval. A sérülések 
megelőzése céljából fontos, hogy az éles eszközöket tartsuk 
távol a gyermekektől. A véletlen mérgezések megelőzése mi-
att a gyógyszereket, háztartási vegyszereket, mérgeket zárjuk 
el vagy tegyük olyan helyre, ahol a gyerek nem férhet hozzá. 
Főzés közben ne hagyjuk felügyelet nélkül a tűzhelyet az edé-
nyek nyelét, fordítsuk a fal felé, hogy ne ránthassa le.

Az áramütés megelőzése szempontjából figyeljünk, arra, 
hogy a nedvesség, és a víz, jó elektromos vezető. Vegyük ezt 
figyelembe a fürdőszobai hajszárításnál. Az elektromos du-
galjakba, lehetőség szerint tegyünk gyermekzárat.

Fontos, hogy ne hagyjuk felügyelet nélkül a piciket a für-
dőkádban. Ha a kertben medence van, vagy kút azt kerítsük 
el, hogy ne tudjon a közelébe menni.

Nem hívtam fel minden lehetséges dologra a figyelmet. 
Ezzel a cikkel a célom inkább az volt, hogy gondoljunk arra, 
hogy a gyermekek tapasztalatlanságuk révén óvatlanok, és 
ahogy megtanulnak járni, és elindulnak felfedezni a szobát, 
minél kevesebb baj történhessen velük.

Ha van olyan téma, amiről szívesen olvasnának, vagy vis-
szajelzésük és kérdésük van egyes területekkel kapcsolatban, 
kérem, hogy juttassák el a szerkesztőséghez!

Dr. Martus Mónika gyermekorvos
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Az elmúlt időszakban nem úgy 
szerepeltek labdarúgóink, ahogyan 
azt vártuk tőlük. Ezek az eredmények 
ugyanis nem túl bíztatóak számunkra. 
Jelenleg, a tabellán elfoglalt helyünk 
alapján, távol kerültünk a bajnoki cím-
től, illetve a feljutástól. Úgy érzem, 
hogy a szurkolóink aggodalmai nem 
alaptalanok az eredmények láttán.

A felnőtt csapat eddigi eredményei 
a tavaszi fordulóban: Tiszaug-Tisza-
alpár 2-3, Tiszaalpár-Soltszentimre 
1-2, Ágasegyháza-Tiszaalpár 3-2 (0-
2-ről), Tiszaalpár-Apostag 3-2, Fü-
löpháza-Tiszaalpár 0-0.

Bízunk azért benne, hogy jó fordu-
latot vesz a csapat és elindul a felfelé 
vezető úton. A jelenlegi negyedik hely 
ugyanis számunkra nem jó.

Serdülő csapatunk eredményei: 
Tiszaalpár-Kecskeméti TE 9-1, Kis-
kunfélegyházi Vasutas-Tiszaalpár 0-
11, Tiszaalpár-Izsák 8-1 (félbeszakadt 
a 87. percben), Helvécia-Tiszaalpár 
2-1 (!), Tiszaalpár- Ballószög 5-1. Az 
Izsák elleni mérkőzésen az történt, 
hogy egy néző befutott a pályára és 
emiatt a játékvezető a 87. percben 
véget vetett a mérkőzésnek. A fegyel-
mi bizottság döntése értelmében, a 

következő, vagyis a Ballószög elleni 
mérkőzésre négy rendezőt kellett ál-
lítanunk, a zavartalan játék lebonyolí-
tása érdekében. A bizottság egyébként 
a pályán kialakult eredmény megha-
gyása mellett döntött, maradt a 8-1. 
Csak erre az incidensre tudom vissza-
vezetni a játékosoknál bekövetkezett 
megtorpanást, ami a Helvécia elleni 
találkozón csúcsosodott ki.

Minden csapat életében vannak 
hullámvölgyek. Úgy látszik, hogy ez 
a mi csapatunkat sem kerülhette el. 
Bízunk azonban a jó folytatásban. 
Hajrá fiúk! Hajrá ASE!               M. P.

Ennél lényegesen több kell

SzíNvoNAlASAbb SzolgÁlAToT ígÉrNek A polgÁrőrök
Éves közgyűlését tartotta a pol-

gárőr egyesület. A negyvennyolc tag-
ból harminckilencen jelen voltak az 
összejövetelen. Patai Ferenc elnök 
köszöntötte a meghívott vendégeket 
és a jelenlévő tagokat. Köszönetet 
mondott mindazoknak, akik az új ve-
zetés munkáját teljes odaadással, jó 
szándékkal, fáradságot nem ismerve 
segítették.

Az egyesület vezetésében az el-
múlt év decemberében változás tör-
tént. Azóta az alelnöki feladatokat 
Lakatos Bernát, a titkárit Demeter 
Ferenc látja el. Az elmúlt évben az új 
elnök megválasztásakor ötven volt az 
egyesület taglétszáma. Ebből nyolcan 
saját kérésre, egy pedig fegyelmivel 
távozott. Olyanok is voltak, akik ko-
rábban szüneteltették tagságukat, a 
vezetésben történt személyi változást 
követően, azonban ismét aktív tagok 
lettek. Így a jelenlegi állomány 47 fő, 
amiből hatan próbaidősek. 

Patai Ferenc elmondta, hogy az 
elmúlt időszakban, és ezt követően, 
is minden bizonnyal lesznek majd 
nehézségek, és megoldhatatlannak 
tűnő feladatok, de össze kell tartani, 
tisztelni kell egymást, komolyan kell 
venni minden terhet és feladatot. Fo-
kozott figyelmet kell szentelni a már 
jó, vagy jó irányba haladó kapcsolatok 
kialakítására, az eddiginél nagyobb 

eredményesség és a lakosság még 
jobb elismerése érdekében. A megyei 
szövetség elnökének, Szabó Mihály-
nak a közbenjárásával sikerült egy 
Lada Niva személygépkocsit kapni az 
egyesületnek. A polgármesteri hivatal 
egy számítógéppel is segítette a pol-
gárőrség munkáját. Az elnök felhívta 
a figyelmet arra, hogy a jó kapcsolatot 
az állampolgárokkal, a helyi körzeti 
megbízottakkal, a kiskunfélegyházi 
rendőrkapitánysággal, a megyei pol-
gárőr szövetséggel, az összekötővel, 
a szomszéd településeken szolgálatot 
teljesítő polgárőrökkel, valamint a hi-
vatallal továbbra is meg kell tartani. 
Nehézségként említette, hogy ebben 
az évben az önkormányzat 220 ezer 
forinttal kevesebb támogatást ad az 
egyesületnek, mint az előző évben. 
Reményét fejezte ki, hogy azért a 
működésre és a szolgálati autó üze-
meltetésére elegendő pénz áll majd 
rendelkezésre. Azon lesznek, hogy a 
szolgálatot minél színvonalasabban 
hajtsák végre. Ennek érdekében sű-
rűbben lehet majd velük találkozni 
éjszakánként.

Az elmúlt évben 6030 kilométert 
tettek meg a polgárőrök saját gépko-
csijukkal, 3130-at pedig a Niva terep-
járóval. Összesen 1821 órát teljesített 
445 fő. Ebből a rendőrséggel közösen 
12 fő 190 órát. A rendezvények biz-

tosításban 90-en vettek részt 220 órá-
ban. Postai szolgálatban 22-en, 130 
órában és 230 kilométert teljesítettek. 
A rendőrség felé 45 alkalommal je-
leztek valamilyen esemény kapcsán, 
negyvenegyszer pedig információval 
szolgáltak. Két alkalommal az elkö-
vetőt a helyszínen visszatartották. 
Baleseti helyszínelésben és elveszett 
illetve elbarangolt személyek kere-
sésében 3-3 alkalommal vettek részt. 
Figyelő szolgálatot tíz alkalommal, 
húsz fővel teljesítettek, halászati el-
lenőrzést pedig négy fővel 32 órában. 
Patai Ferenc elmondta még, hogy a 
kiskunfélegyházi rendőrkapitányság-
gal közösen teljes körű ellenőrzést 
szeretnének tartani, több alkalommal, 
az ott lakók biztonságérzetének növe-
lése érdekében.

A közgyűlésen rendőrkapitány-
sági dicséretben részesült: Szatmári 
András, Novák Zoltán, Balla József, 
Fekete Ferenc, Bakos István és Patai 
Ferenc. Elnöki dicséretet kapott: Ba-
kos Istvánné, Fekete Istvánné, Bara-
nyi János, Bársony István, id. Víglási 
Sándor, Gémes György, Góg Mihály, 
Nemes József, Novák Lajos, Pásztor 
Tamás, Szabó János, Réczi Tibor, Ke-
serűné Guzsik Mária és Berze Már-
ton. 

Patai Ferenc megköszönte minden 
segítőnek az önzetlen támogatást.
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Jó helyezésben
reménykednek

Két hónapos szünet után, újra a sakktáb-
lák mellett mérték össze szellemi tudásukat, 
településünk sakkozói. Február 24-én került 
megrendezésre, a Tiszaalpári SE-Kiskunhalasi 
SK mérkőzés, amely igen kiélezett küzdelmet 
hozott. A csapat 4,5-3,5 arányban megnyerte a 
csatát. Március 2-án Tiszaalpári SE-Kalocsa 
mérkőzés sajnos elmaradt, mert az ellenfél 
nem jelent meg. A versenykiírás szerint, 6-0 
arányban nyerte meg a mérkőzést csapatunk. 

Március 15-én került megrendezésre a 
III. László Jenő Sakk Emlékverseny Kiskun-
félegyházán. Magas részvétel mellett (54 fő) 
szépen szerepeltek településünket képvise-
lői. Varga Béla 4,5 ponttal a 14. helyen, Gálfi 
Mihály  4 ponttal a 18. helyen végzett.

Március 30-án a bajnokság rangadóját 
a Rém csapata ellen játszottuk. A hosszú 
utazás egy kicsit elfárasztotta a csapatot, de 
jól helytálltak ugyanis sikerült 4-4-es dön-
tetlen eredményt elérni. A bajnokságot veze-
tő csapat otthonában ez szép eredménynek 
tekinthető. Jelenleg Tiszaalpár a 2. helyen 
áll a bajnokságban. Május 18-án Közszolg 
Kiskunhalas-Tiszaalpár mérkőzéssel fejező-
dik be a bajnokság. Reménykedünk, hogy jó 
helyezést tudunk elérni.

gálfi Mihály

Tiszaalpári TavaszköszönTõ
2008. május 1. csütörtök

- 9.00-15.00 Sakkmajális – művelődési ház. Nevezés: a hely-
színen 8.30 és 9 óra között. Előzetesen: Bársony Istvánnál 
(művelődési ház, 30/621-0873, e-mail: muvhaz@tiszaalpar.
hu) és Gálfi Mihálynál (20/528-4255, galfim@externet.hu) A 

részletes versenykiírás megtekinthető: a művelődési házban vagy a www.
tiszaalpar.hu honlapon
- 13.30: "Azok a csodálatos madarak" Berta László természetfotós (Kecs-
kemét) kiállítás megnyitója a művelődési ház kamaratermében
- 15.00: A gyermekrajzpályázat eredményhirdetése és a kiállítás megnyitása.

2008. május 2. péntek
- 10.00: gyermek és ifjúsági tánctalálkozó – Templom domb. Fellépnek: 
tiszaalpári, kiskunfélegyházi, lakiteleki és tiszakécskei  tánccsoportok nép-
tánc, modern tánc és egyéb táncos produkciókkal
- 10.00-15.00: Természetismereti játszóház a Skanzben: gyógynövények 
haszna, természetismereti TOTÓ, játékok az érzékszervekkel, szalmagyűrű 
készítés; Mit mire használtak? játékok régi tárgyakkal, eszközökkel. Madár-
megfigyelés a Várdombon, kézműves foglalkozások, íjászat.
- 10.00-15.00: „Élő Múzeum” programok a kiállítóhelyeken - Helyrajzi 
kiállítás: idegenvezetés, Kosárfonó gyűjtemény: kosárfonó bemutató.

2008. május 3. szombat
- 21.00 Nosztalgia diszkó – művelődési ház

a PRogRaMok iNgyENESEk!
bővebb információ: Árpád Művelődési Ház, www.tiszaalpar.hu
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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 Tiszaalpárt érintő autóbuszjáratok április 1-től az alábbiakban módosulnak.

auTóbuSzjáRaTok iNdulNak
Tiszaalpár, AbC megállóhelyről

közlekedési jelzések magyarázata:
I: iskolai előadási napokon    M: munkanapokon (hétfőtől-péntekig)
N: munkaszüneti napok kivétel naponta  o: szabadnapokon (szombaton)
v: munkaszüneti napokon (vasárnap)

közlekedési jelzések magyarázata:  16: tanév tartalma alatt munkanapokon
I: iskolai előadási napokon   M: munkanapokon (hétfőtől péntekig)

Eger

kecskemét

HoVá

kerekdomb

kiskunfélegyháza

lakitelek

Nyárlőrinc

Szolnok
Tiszakécske

Tőserdő

Csongrád - bokros

Csongrád

HoVá

kiskunfélegyháza

Szeged

MikoR



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

12. oldal

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
Akiket nagyon vártunk: Kern András (Kern 
Adrienn), Nagy Máté (Nagy Erika), Bertus Bence 
(Müller Ildikó), Gál Tamás (Nyúl Tünde), Marsa 
István (Klárik Szilvia).
Akiket elveszítettünk: Gál Lajos (1935), Hamaridesz 
Tiborné Turi Éva (1932), Barcsa Imre (1935), Kovács 
Ferenc (1925), Juhász Lászlóné Orbán Erzsébet 
(1934), Zsigó János (1926), Bakos István (1929), 
Barcsa Balázsné Szóráth Mária (1918), Gutpintér 
László (1943), Bajáki Károly (1914), Fazekas 
Ferencné (1931), Gálfi Mihály (1933), Bezill 
Lászlóné (1920), Mácsik Margit (Pax 1914), Farkas 
Károlyné Vincze Julianna (Pax 1927).

Autófényezésben jártas, vagy autófényező munkatár-
sakat azonnali munkaképzéssel felveszek. Telefon: 
06-30/904-9468.

* * * 
Tiszaalpáron, a Táncsics Mihály utcában (posta utcája) 
3 szobás gáz, központi fűtéses családi ház, nagy mel-
léképülettel, pincével vállalkozás számára is eladó. 
Érdeklődni csak a: 06-30/360-8629-es telefonszámon 
lehet. Megtekintés, előre megbeszélt időpontban.

* * *
Eladó 1 db 2 hónapos fajtatiszta kan fekete puli kis-
kutya. Érdeklődni: 424-257 vagy a 06-20/2534679 
telefonon.

Örülhetnek a pecások
Ismét halat telepített a BÁCSHOSZ az alpári Holt-

Tiszába. Április 8-án tíz mázsa horogérett csuka került a 
vízbe, három helyen. Örülhetnek a horgászok, mert ismét 
gyarapodott a halállomány. Most már csak rajtuk múlik, 
hogy mikor kerülnek horogra a halak.


