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Egy napig diák uralom volt az iskolában

A diák iskolaigazgató beváltot-
ta ígéretét. Száműzték a katedráról a 
tanárokat, helyette diákok tanítottak. 
Rendeztek szépség királylány válasz-
tást, palacsintaevő versenyt, vízzel telt 
léggömbbel dobálták egymást az osztá-
lyok, és természetesen kitűnő volt egész 
nap a hangulat.

Már hetekkel ezelőtt megindult a 
kampány, hogy ki legyen az Árpád 
Fejedelem Általános Iskolában a diák-
igazgató. Összesen tízen gondolták azt, 
hogy megmérettetik magukat. A szüne-
tekben szabályos kampányolás folyt, 
mindenki megpróbálta maga javára for-
dítani a szavazókat. A tízből négyen 
maradtak az előzetes választások után, 
akik közül a diákok Herczeg Barbarát 
választották meg, egy napra, igazga-

tónak. Állítólag ő ígérte a legtöbb és 
a legjobb dolgokat. Igaz, mint azt az 
egész diáksereg is bizonyítani tudja, be 
is tartotta ígéretét.

Gibárszki Sándorné igazgató azt 
kérte, hogy azért ne forgassák fel ez 
alatt az egy nap alatt teljesen az iskolát, 
a gyerekek. Szalonnával nem kenték be 
az épület négy sarkát, így a kutyák nem 
is ették meg. Kővágóné Kálmán Klára 
tanárnő adta át Barbarának az iskola 
kulcsát, amire az újdonsült igazgató 
egy szalagot kötött, rajta a „tanári kar” 
nevével.

Az alsó tagozatosoknál egy, a felső-
söknél három órát tartottak diákok tár-
saiknak, nagy sikerrel. A szépség király-
lány választáson külön indultak az első-
és másodikos, valamint a harmadik és 

negyedik osztályosok. Természetesen a 
zsűri tagjai is diákok voltak. Az első és 
második osztályosoknál Gombár Fannit 
találták a legszebbnek a zsűri tagjai. 
Első udvarhölgye Janik Nóra lett, míg a 
második Ballabás Viktória. A harmadik-
negyedik osztályosoknál Dósa Barbarát 
választották királylánynak, az ő első 
udvarhölgye Tary Krisztina, második 
pedig Víglási Vivien lett.

Ebéd után a legnagyobb vidámsá-
got az osztályok közötti vízzel töltött 
léggömbök dobálása váltotta ki, vala-
mint a kakaós palacsintaevés. Nem 
egy tanulón meglátszottan ennek a két 
versenynek az eredménye. Egyöntetű 
volt a tanulók véleménye, hogy a for-
dított nap kiválóan sikerült. Jövőre 
lesz folytatása.

Balint
Bélyegző
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Változott az orvosi ügyeleti helyszín

Nyugdíjba vonul Biczók 
Mihály jegyző, aki évtizedeken 
keresztül irányította a polgármes-
teri hivatal munkáját. Az önkor-
mányzat által kiírt jegyzői állásra 
tizenegyen küldték be pályázatu-
kat, közülük nyolc felelt meg a 
kiírásoknak. Valamennyiüket zárt 
ülésen hallgatták meg a képvise-
lők. A titkos szavazás második 
fordulójába a két legtöbb szava-
zatot kapott jelölt: dr. Menyhárt 
Anett és Tombácz Ferenc jutott. 
A bizalmat Menyhárt Anett kapta 
meg, aki évek óta a helyi pol-
gármesteri hivatalban dolgozik 
igazgatási csoportvezetőként. A 
jegyzői feladatokat július elsejé-
vel tudja ellátni, addig Bársony 
Lajos aljegyző irányítja a hivatali 
munkát. Mivel az önkormányzat 
hat hónapos próbaidővel írta ki a 
pályázatot, annak letelte után dönt 
arról a képviselő-testület, hogy 
véglegesíti-e Menyhárt Anettet. 

Változott az orvosi ügyeleti 
rend a Tisza-menti Orvosi Ügyeleti 
Társuláshoz tartozó négy települé-
sen. Május elsejétől Tiszakécske látja 
el az ügyeleti feladatot, ami eddig 
Lakiteleken volt.

A tiszaalpári önkormányzat fogad-
ta el legkésőbben azt a lehetőséget, 
hogy Tiszakécskén legyen a hétközi 
és a hétvégi orvosi ügyelet helyszíne. 
Rajta kívül: Lakitelek, Szentkirály és 
Tiszaug, akik a társuláshoz tartoztak, 
már korábban döntöttek arról, hogy 
az Emergency Service Kft. ügyele-
téhez kívánnak csatlakozni. A tisza-
alpáriak azt szerették volna elérni, 
hogy helyben oldják meg az orvosi 
ügyeletet. Ezt azonban egyelőre nem 
tudták biztosítani. Éppen ezért, a kép-

viselő-testület rendkívüli ülésen úgy 
döntött, hogy ez év végéig csatlako-
zik a tiszakécskei ügyeleti rendszer-
hez. Arról azonban nem mondtak le, 
hogy Tiszaalpáron legyen helyi orvosi 
ügyelet. Ennek még keresik a szemé-
lyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit. 

Május elsejétől mind a négy telepü-
lés: Lakitelek, Tiszaalpár, Szentkirály 
és, Tiszaug lakói a hétközi és hét-
végi orvosi ügyelet igénybevételére 
Tiszakécskére kell, hogy átjárjanak, 
és onnan érkezhet orvos is, ha valaki-
hez ki kell menni.

Az új ügyelet helyszíne, Tiszakécske 
Szolnoki u. 4. Egészségház. A mobil 
telefonszám változatlan: 06-20/915-
7064, illetve a 76/441-011-es vezetékes 
számon is hívható az ügyeletes orvos.

Ügyeletes orvosok:
Május 16. Péntek dr. Szever Zsófia
Május 17. szombat dr. Szever Zsófia
Május 18. vasárnap dr. Szever Zsófia
Május 19. hétfő dr. Rácz Péter
Május 20. kedd dr. Hegedűs Lívia
Május 21. szerda dr. Dósa Béla
Május 22. csütörtök dr. Szűcs Zsolt 
Május 23. péntek dr. Kecskés Béla
Május 24. szombat dr. Reisz Viktor
Május 25. vasárnap dr reisz
Május 26. hétfő dr. Matkovics István
Május 27. kedd dr. Szűcs Zsolt
Május 28. szerda dr. Dósa Béla
Május 29. csütörtök dr. Matkovics István
Május 30. péntek dr. Papp Katalin
Május 31. szombat dr. Papp Katalin

Új jegyzõt választott
a képviselõ-testület A Lakitelek Népfőiskola, a Csen-

gey Dénes Vándoregyetem és a Nem-
zeti Fórum szerevezésben május 7-én 
a művelődési házban bemutatták Kol-
tay Gábor: Horthy a kormányzó című 
filmjét.

A vetítés előtt Lezsák Sándor or-
szággyűlés képviselő fogadóórát tar-

tott. Ezt követően Vancsura István 
ismertette a Csengey Dénes Vándor-
egyetem tiszaalpári programját. En-
nek megfelelően legközelebb június 
5-én vetítik a következő filmet, Kol-
tay Gábor: Trianon című alkotását. A 
filmeket az érdeklődők meg is vásá-
rolhatják.

MegHÍvÓ
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az SzMsz. 47. §. (1) bekezdése alapján 2008. május 19-én (hét-
főn) 18,00 órakor tartandó ülésén közmeghallgatást tart, melyre 
Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Helye: Művelődési Ház.
Napirend: Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi költség-

vetésének végrehajtásáról, a 2008. évi költségvetésről, fejlesz-
tésekről; a nagyközség polgárait érintő aktuális kérdésekről. 

Előadó: Bodor Ferenc polgármester
Meghívott vendégek: - Lezsák Sándor országgyűlési képvi-

selő, - Magyar Közút Kht megyei igazgatója, - Kiskunfélegyhá-
zi Rendőrkapitányság vezetője, - TV NETWORK Rt vezetője, 
- Intézmények vezetői, - Közszolgáltatást végző vállalkozók 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Bodor Ferenc polgármester

Történelmi dokumentum filmek vetítése
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Tiszaalpár nagyközség polgármes-
tere május 31-ig várja a „Tiszaalpár 
Díszpolgára” címre tett javaslatokat. A 
kitüntető címre javaslatot tehet: önkor-
mányzati bizottság, képviselők, polgár-
mester, jegyző, civil szervezetek, közös-
ségek.

A „Tiszaalpár Nagyközségért Díj”-ra 
a képviselők, a polgármester, a jegyző, a 
képviselő-testület bizottságai, valamint 
civil szervezetek tehetnek javaslatot.

A „Tiszaalpár Nagyközség Szolgá-
latáért Díj” elnyerésére kitüntetési ja-
vaslatot a képviselők, a polgármester a 
jegyző, a képviselő-testület bizottságai, 
az önkormányzati intézmények közös-
ségei és vezetői tehetnek.

Az adományozás feltételeiről szóló 
helyi rendeletek a polgármesteri hivatal-
ban megtekinthetők. A javaslathoz szük-
séges formanyomtatványok az 1. számú 
irodában átvehetők.

Javaslat
kitüntető címekre

Tánccal köszöntötték a tavaszt a Templomdombon
Benépesült a Templomdomb a 

gyermek és ifjúsági tánctalálkozó 
alkalmával. A találkozó a Tiszaal-
pári Tavaszköszöntő program soro-
zatának a része volt. A jelenlévőket 
Bodor Ferenc polgármester köszön-
tötte, majd dr. Bagó Zoltánnak adta 
át a szót. A Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés alelnöke nyitotta meg a 
találkozót. 

A nézők ezúttal sem csalódtak, 
mert kétszáz fellépőt láthattak, akik 
különböző táncokat mutattak be. A 
táncosok között láthattuk az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola 3., 5.a, 
5.b, 8.a osztályosait, valamint a Jö-
vőnkért Néptánccsoport tiszaalpá-
ri óvodás és iskolás néptáncosait. 
Rajtuk kívül élvezhették a nézők a 
kiskunfélegyházi Padkaporos Tánc-
együttes, a Jövőnkért Alapfokú Mű-
vészeti Oktatási Intézmény lakite-
leki néptánccsoportját, a tiszaalpári 
moderntánc csoportot, a szentesi 
Balance csoportot, és a nyárlőrinci 
Vénusz tánccsoportot. Mivel április 
29. a tánc világnapja, Tiszaalpáron 
is ízelítőt adtak a fiatalok a tánctudá-
sukból és a tánc szeretetükből.

Amíg a Templomdomb tánccal és 
zenével volt tele, a skanzen kapuja 
is nyitva állt a látogatók előtt. Az ér-
deklődők megtekinthették a földbe 
vájt kunyhókat, és azt, hogyan él-
tek őseink ezer évvel ezelőtt. Vedres 
Balázs segítségével íjász bemutatón 

vehettek részt, valamint a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park munkatársai játékos 
formában próbálták a természet sze-
retetét és ismeretét az érdeklődőknek 
megmutatni. Ezen a napon ötszáznál 
is többen látogatták meg a skanzent.

Bártol István természetvédelmi 
őr azoknak segített, akik a dombról 
a madárvilágot akarták megtekinte-
ni. Elmagyarázta, hogy milyen fajok 

telepedtek le az elmúlt években a 
környéken, a megmaradt víz miatt. 
Azt nem is kell bizonyítani, hogy a 
környék legszebb és legvonzóbb ki-
látása nyílik a Templomdombról az 
árterületre.

Az élő kiállító helyek program ke-
retén belül, nem csak a skanzen, de 
a helyrajzi kiállítás, és a kosárfonó 
gyűjtemény is nyitva állt a látogatók 
előtt. Az érdeklődőknek Kanalas Já-
nos kosárfonó mester mutatta be az 
ősi hagyomány rejtelmeit, a kosár-
fonó gyűjteményben. A helytörténeti 
és helyrajzi kiállításon pedig a Ha-
gyományőrző és Honismereti Szak-
kör tagjai beszéltek a látogatóknak 
Tiszaalpár múltjáról és történetéről. 

Május elsején nyílt Berta Lász-
ló természetfotós kiállítása: Azok a 
csodálatos madarak címmel. A cím 
valóban tükrözi azt, hogy milyen 
csodálatosak a madarak, de azt is, 
hogy egy éles szemű fotós hogyan 
tudja megörökíteni őket. A kiállítás 
a hónap végéig látható.

A gyerekek nagyon szeretnek rajzol-
ni. Ezt misem bizonyítja jobban, hogy a 
Tiszaalpári Tavaszköszöntő alkalmával 
meghirdetett rajzpályázatra közel száz al-
kotást nyújtottak be. A beadott pályamű-
vekből kitűnt az, hogy milyen jól bánnak 
a rajzeszközökkel a diákok. A zsűri kor-
csoportonként értékelte az alkotásokat.

Óvodás korcsoport: I. Dósa Ágnes, 
II. Földesi Klaudia, III. Réczicza Zoltán. 
Különdíjas: Bártol Luca. 1-2. osztályos 
korcsoport: I. Kása Norbert (1/a), II. 
Gujka Kármen (1/a), III. Kelemen Imre 
(1/a).  Különdíjas: Tóth Anikó (1/a). 3-
4. osztályos korcsoport: I. Mezei Bianka 
(3/b), II. Cséplő Nikolett (3/b), III. Dósa 
Barbara (3/b).  Különdíjas: Szűcs László. 
5-6. osztályos korcsoport: I. Ivicz Netta 
(5/a), II. Szabó Tibor (5/a), III. Szabó Já-
nos (5/b). Különdíjas: Molnár Dominika 
(5/b). 7-8. osztályos korcsoport: I. Gálfi 
Zsolt (7/b), II. Nyári Vivien (7/a), III. 
Szabó Csilla (7/a). Különdíjas: Szikora 
Szimonetta ( 8/c).

A díjakat a Kiskunsági Nemzeti Park, 
a Közoktatási és Közművelődési Bizott-
ság, valamint az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola és Könyvtár ajánlotta fel.

Rajzokkal bizonyították
tehetségüket
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Tanulóink eredményei
A „Kis Nyelvész” országos ver-

seny döntőjébe jutott Forgó Nándor 2. 
c osztályos tanuló. A döntőt május 14-
én Budapesten, lapzártánk után tartot-
ták. Felkészítő: Bársony Andrásné

Országos Matekguru versenyen 
döntőbe jutott Forgó Nándor 2. c osz-
tályos tanuló. A döntő május 25-én 
Nyíregyházán lesz. Felkészítő: Bár-
sony Andrásné

Sok sikert kívánunk az országos 
döntőhöz!

A TITOK országos német nyelvi 
versenyen 6. helyezést ért el Bartucz 
Annamária 8. c osztályos tanuló. Fel-
készítő tanár: Komár Pálné

A nyárlőrinci Buzás Napok
eredményei

Anyanyelvi verseny: 2. Sinkó Zsolt 
6.b  2. helyezés (felkészítő: Suba Já-
nosné). Víglási Alexandra 7.a  2. he-
lyezés (Suba Jánosné). Balog Bianka 
8.c 1. helyezés (Bondár Enikő).

Matematika: Potyesz Petra 2. he-

lyezés (felkészítő tanár Maróti Pálné).
Művészet: Ivicz Netta 5.a: 1.he-

lyezés. Kerekes Andrea 6.b : különdíj, 
Szabó Csilla 7.a: 1. helyezés. Sziko-
ra Szimonetta 8.c: 2.helyezés (Szőke 
Éva).

Alsó tagozat, 3-4. osztály Észfor-
gató - komplex műveltségi verseny 
- 2. helyezés csapattagok: Csík Péter, 
Réczi Ákos, Almási Attila, Balla Ni-
kolett (Győri Istvánné, Borbélyné Me-
gyeri Mariann).

A diákolimpia körzeti döntőn Kis-
kunfélegyházán a IV. korcsoportban 
fiú magasugrásban és távolugrásban 2. 
helyezést ért el Dömötör Péter. A IV. 
korcsoport leányok között magasug-
rásban 2. lett Ivicz Ditta. A III. korcso-
port fiú egyéni összetettben Kovács 
Attila szintén a 2. helyet szerezte meg. 
Mindannyian a megyei döntőbe ju-
tottak. Gratulálunk! Felkészítő tanár: 
Ivicz Lázár.

Beugrottak a 
mEgyEi döNTőBE

Kiállítás nyílt az iskola aulájában

Ajánló a könyvtár
legújabb könyveiből

Ismeretterjesztő könyvek: Pátro-
vics Péter: Angol nyelvkönyv kez-
dőknek. Pátrovics Péter: Angol nyelv-
könyv haladóknak. Nicholson-Nelson: 
A többszörös intelligencia. Lange, M.: 
A hörcsögök

Szépirodalom: Henry James: A 
galamb szárnyai. Greg Iles: A gonosz 
közel van. Agatha Christie: A vád ta-
núja. Sophie Kinsella: A kétbalkezes 
istennő

Fiataloknak ajánljuk: Drabant 
András: A rajzolás alapjai. Zsoldos 
Márton: Fessünk akvarellel madara-
kat! Darren Shan: Vérfüred. Rosie 
Rushton: Sophie

Érdeklődni lehet: a 76/598-816-os 
telefonszámon

Nyitva tartás: hétfő: 8-12, kedd: 
13-17.30, szerda, csütörtök: 10-12, 
14-17.30, péntek: 8-12, 13-17.30, 
szombat: 8-12.

Iskolánk végzős tanu-
lója Szikora Szimonetta. 
Sikeresen felvételizett a 
szegedi Tömörkény István 
Művészeti Szakközépis-
kolába, ami a középfokú 
képzőművészeti oktatás 
egyik fellegvárának számít 
az országban. Általános 
iskolai tanulmányai során 
iskolánk hírnevét is öreg-
bítve számos rajzával, al-
kotásával szerzett díjakat, 
különdíjakat. Tehetségét 
bizonyítják eredményei, 
alkotásai. De mindannyian tudjuk, 
hogy a tehetség kevés a sikerhez. A 
jó logikájú diák nem lesz jeles ma-
tematikából, a gyors futó nem lesz 
gyorsabb, a szép hangú nem tud 
tisztán énekelni, ha nem gyakorol, 
nem edz, nap mint nap, akkor is, ha 
fáradt, akkor is, ha nincs kedve hoz-
zá. Szimonetta is csak mindenna-
pos gyakorlással, tanulással, kitartó 

munkával érte el eredményeit. Ez az 
első kiállítása, s reméljük, hogy ezt 
sok-sok kiállítás követi majd. Kívá-
nom a tantestület nevében is, hogy 
érezze jól magát a Tömörkényben, 
szerezzen magának megbecsülést, 
elismerést, érjen el sikereket az élet-
ben! (Részlet osztályfőnöke, Patyiné 
dr. Garai Andrea megnyitó beszédé-
ből) A kiállítás megtekinthető a tan-
év végéig.

Az iskola májusi és júniusi programjai
Ciróka előadás május 22. Hulladékgyűjtés május 21. Színját-

szó bemutató a művelődési házban május 21. 17 óra. Történelem 
TITOK verseny döntője Budapesten május 24. Családi Nap má-
jus 31. Ki-Mit-Tud? május 31. 13 óra. TITOK természetismereti 
verseny országos döntő június 1. Erdei iskola június 2-7. Tájé-
kozódási nap június 9. Reneszánsz nap június 10. Ballagás és 
tanévzáró ünnepély június 14. 9 óra.
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Itt a tavasz, a természet ismét zöld-
be öltözött, és minden az élet kezdetét 
hirdeti. Az iskolai programok és verse-
nyek is ilyenkor tömörülnek csak iga-
zán. Ezek közül a természetismerettel, 
környezetvédelemmel kapcsolatosokról 
számolok be röviden.

A tanév során a Jeles napok, a ter-
mészet- és környezetvédelem, az egész-
séges életmód és a hagyományőrzés 
jelentkeztek kiemelten a nevelésben és 
a szabadidős tevékenységekben. Meg-
emlékeztünk szeptemberben az Autó-
mentes világnapról, amely során a falu 
központjában járműszámlálást végez-
tünk csakúgy, mint az elmúlt években. 
Sajnos mindig növekszik a gépjármű-
vek száma (előző évhez viszonyítva 34 
százalékkal), de ami kedvező, hogy a 
kerékpárosok száma is nőtt. Az osztá-
lyok őszi kerékpártúrákat szerveztek a 
környéken, amelyek most a szép idő be-
köszöntével megismétlődhetnek. 

A természetbarát szakkör, a Ha-Ho 
szakkör és a DÖK sok kirándulást szer-
vezett, és szervez a gyerekeknek, és így 
megismerhetik kis hazánk egy-egy szép 
táját, hagyományát. Vidám beszámolók, 
fotók árulkodnak arról, hogy mennyire 
kedvelik a gyerekek a kirándulásokat. 
Rám-szakadék, Solymár Ördögbarlang, 
Titanic kiállítás, Mohács Busójárás, 
Kecel Virágkiállítás, Kiskunfélegyháza 
Hüllő, Zoo kiállítás Kecskemét Mun-
kácsy kiállítás, Planetárium, növelték 
az ismereteket. A Vadaspark és a Nyíri-
erdő megtekintése is szerepel a terveink 
között.  Ne feledkezzünk el a júniusba 
tervezett erdei iskoláról sem, amely az 
idén az önkormányzat támogatásával 48 
tanulónak nyújt vidám, természetbeli is-
meretgyűjtést a Mátrában, Parádfürdőn. 
Természetesen nem fog elmaradni a már 

hagyományosnak számító Értékőrző tá-
bor sem, melyet a Faluvédő és Szépítő 
Egyesület is támogat. A kirándulásain-
kon kedvezményesen, vagy ingyenesen 
vehetnek részt a halmozottan hátrányos, 
és hátrányos helyzetű tanulóink.

A téli szakköri tevékenységünk ki-
terjedt a Madárbarát kert folyamatos 
kialakítására, amely során újabb odúkat 
és etetőket helyeztünk ki az Árpád téren 
levő parkban. Természetesen a gyere-
kekkel folyamatosan elláttuk eleséggel 
is. Köszönöm ezúton is a szülőknek, 
akik támogatták ezt a tevékenységün-
ket! 

A Jeles napok keretében a Vizes 
Élőhelyek Éve – azon belül a Tisza élő-
világának emléknapja – alkalmából fo-
galmazási pályázatot hirdettünk Az én 
Tiszám címmel. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a gyerekeknek mennyi élményük, 
kedves emlékük van a folyóval kapcso-
latosan. A legjobbakat jutalmazzuk, és 
közöljük az ÁrpáDiák iskolai újságban. 
Nagyon sok rajzpályázaton vesznek 
részt tanulóink, amelyek szintén a ter-
mészettel, a környezetvédelemmel kap-
csolatosak. 

A programokat terveztük, és ter-
vezzük folyamatosan. Az idén kiemelt 
szerepet kaptak, mivel pályáztunk az 
ÖKOISKOLA cím elnyerésére.  A tevé-
kenységünket ez csak annyiban befolyá-
solja – hiszen eddig is ennek szellem-
ében cselekedtünk –, hogy tágabb teret 
adhatunk a környezetünk megismeré-
sére és annak védelmére. Ez egy olyan 
megmérettetés számunkra, amely a min-
dennapi életünkben zajlik, csak most 
nagyobb teret kaphatunk a nemzetközi 
elismerés következtében a pályázatok 
elbírálásánál. Tulajdonképpen eddig is 
tettük és ezután is folytatni fogjuk ezt a 

fajta tevékenységünket, mert ezt a gye-
rekek is igénylik – erre a legjobb példa 
a tanulók által kezdeményezett és meg-
alakult Önkéntes kör tevékenysége. 

Kérjük a szülők és a falu lakóit, az 
önkormányzatot, a civil szervezeteket, 
vállalkozókat, hogy támogassák a gye-
rekeknek e törekvéseit, mert csak úgy 
érhetünk el eredményt, ha minél többen 
akarjuk a környezetünk megóvását. Ilyen 
nagyszabású lehetőség lesz május 21-én 
a hulladékgyűjtés során. A bevételt az 
iskola és óvoda a környezetvédelmi te-
vékenységekre, azok végrehajtóinak ju-
talmazására fordíthatja.   Természetesen 
nem marad el a papírgyűjtés sem, ami 
az osztályok közötti versenyen kívül az 
újrapapír-füzet akciót is támogatja. A 
„Mentsünk meg a fákat” címmel lehető-
ség van a következő tanév füzetszükség-
letének beszerzésére, amely „újrapapír” 
alapanyagú. A tanulók között ez már 
nem ismeretlen, de mivel ez költségeket 
von maga után, így a szülők segítsége 
nélkülözhetetlen.  Ezt felmérjük a tanu-
lóink között éppúgy, mint a naturceruza 
igényt is, amelyen nincs külső festékbe-
vonat, s így kevesebb vegyszert kell a 
termék előállításánál használni.

Versenyeredményeink: az idén ismét 
országos döntősök lettek a Madarak és 
fák napja Országos Természetismere-
ti Versenyen, mivel a területi fordulót 
megnyerték Kecskeméten (Dora László, 
Dömötör Péter, Mészáros József). Ta-
valy 17 csapatból a 8. helyezést hoztuk 
el.  Készülünk a Kaán Károly Országos 
Versenyre, a Tavaszköszöntő vetélke-
dőre is (ahol mindig a kiemelkedő 1. 
vagy 2. helyet szerezték meg iskolánk 
tanulói). Köszönjük az eddigi támo-
gatásokat és remélem, hogy ezután is 
számíthatunk a segítségre a nemes ügy 
érdekében, amely a természetünk, kör-
nyezetünk megóvására irányul!

Dr. Halász Mátyásné

2008. április 11-én, József Attila 
születésnapján, ünnepi megemlékezést 
tartottunk a költészet napja alkalmából 
az iskola tornatermében. A 6.a és 6.b 
osztály tanulói színvonalas műsort ad-
tak ebből az alkalomból. Hogy minél 
szélesebb körben átérezzük a versek 
üzenetét, hagyományteremtő céllal, iro-
dalmi kávéházat szerveztünk 10 órától 
a könyvtárban. Itt a tanulók és tanárok 

nagy lelkesedéssel olvasták fel, mond-
ták el a számukra legszebb, legkedve-
sebb költeményeket. Hihetetlen nagy 
élményt nyújtott mindenkinek, hiszen 
függetlenül attól, hogy valaki tanár vagy 
tanuló, a matematikát vagy a rajzot ked-
veli jobban, egy dologban mindannyian 
megegyeztünk: szeretettel, átéléssel tol-
mácsoltuk a közönségnek ismert vagy 
kevésbé ismert költőink gondolatait.

Kell ettől méltóbb megemlékezés? 
Leginkább azoknak a fejében és szí-
vében születik meg erre a kérdésre a 
válasz, akik részesei voltak ennek a szí-
vet-lelket melengető programnak, ami 
rohanó világunkban már-már ritkaság-
nak számít.

Ez a délelőtt nemes bizonyítéka an-
nak is, hogy nemcsak az iskolapadban 
lehet megtanulni, illetve megszeretni a 
költészetet, az irodalmat.

Suba Jánosné

ZÖLDÜLÕ ISKOLA

a költészet napját ünnepeltük
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Április 22-én, a Föld napján az is-
kola tanulóinak a 2. c osztály tanulói 
kedveskedtek egy 
aranyos műsorral. 
Mindenki érdek-
lődéssel hallgatta 
a jeles nap törté-
netét, amelynek 
m e g ü n n e p l é s e 
Amerikából in-
dult el. Felhívták 
a figyelmünket a 
környeze tszen-
nyezés, a globális 
felmelegedés és 
az üvegházhatás 
szörnyű következ-
ményeire.

Április 25-én 
rendeztük meg a 
VIII. Kistérségi 
Természetismereti Versenyt, amelyre 
a környék településeiről érkeztek a ter-
mészetet szerető gyerekek. A verseny 
vidám, játékos feladatokból állt, ame-
lyeket az iskolában, könyvtárban, és a 
falu területén elhelyezett állomásokon 
oldottak meg a tanulók. A Kiskunsá-

gi Nemzeti Parkról, a Tiszáról, az év 
madaráról és az év fájáról sok fontos 

információt sajátítottak el a gyerekek.
A 18 csapat között voltak lakiteleki, 

tiszakécskei (Móricz, Református és 
tiszabögi), cserkeszőlői, szentkirályi, 
a kiskunfélegyházi (Constantinum, 
Platán) iskola gyerekei. Természete-
sen a tiszaalpáriak sem hiányoztak, 

akik nemcsak a vendégek kísérését és 
útbaigazítását látták el, hanem verse-

nyen kívül mind-
két korosztályban 
elsők lettek a játé-
kos tudáspróbán.

A verseny 
eredménye: alsó 
tagozat: I. Platán 
Általános Iskola, 
Kiskunfélegyhá-
za, II. Lakitelek 
Eötvös Általános 
Iskola, III. Tiszak-
écske Református 
Iskola. Felső ta-
gozat: I. Tiszak-
écske Móricz, II. 
Tiszakécske Re-
formátus, III. La-
kitelek Eötvös.

öröm öKOiSKOLA
Megkaptuk a sikeres pályázat ered-

ményét – egyelőre csak e-mailben –, 
hogy a nemzetközi elismerés alapján 
jogosultak leszünk az ÖKOISKOLA 
címre.

Dr. Halász Mátyásné

Még mindig ZÖlD

Megnéztük a Munkácsy kiállítást
és a Planetáriumot

2008. április 11-én negyven ta-
nuló látogatott el a Diákönkormány-
zat szervezésében, Szőke Éva, Dr. 
Halász Mátyásné és Bondár Enikő 
tanár nénik kíséretében a Munkác-
sy életművet bemutató kiállításra a 
kecskeméti Cifra Palotába.

Hatalmas élményben volt része 
a résztvevőknek, hiszen élőben és 
testközelből láthattuk Munkácsy 
Mihály leghíresebb festménye-
it ill. reprodukcióit, a festmények 
előtt készített vázlatait, fotóit. Ki-
állították a szervezők a festőmű-
vész használati tárgyait: köntösét, 
pénztárkönyvét, szemüvegét stb. 
Az első emeleten történelem tudá-
sát bővítette mindenki, hiszen az 

1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére összeállított kiál-
lítást néztük meg.

A legizgalmasabb program a 
Planetáriumban várt ránk, ahol E. 
Kovács Zoltán csillagász, az in-
tézmény vezetője, tartott előadást 
a naprendszer bolygóiról. Humo-
ros formában szemléltette velünk 
a Nap és a Föld mozgását, meg-
tudtuk a leghíresebb csillagképek 
eredetét, azt, hogy az északi sarkon 
miért nem megy le a nap, mindezt 
látványos és magával ragadó ve-
títés kíséretében. Sajnos gyorsan 
elrepült a délután, de mindenki re-
méli, hogy lesz még folytatás!

Bondár Enikő

Színjátszó délután
Az Árpád Fejedelem Általá-

nos Iskolában működő Jövőn-
kért Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény színjátszó csoport-
jai 2008. május 21-én délután 
17.00 órától az Árpád  Műve-
lődési Házban tartják tanévzáró 
vizsgadarabjaik bemutatóját.

Fellépnek: A színjátszó tan-
szak alapfok első évfolyamá-
nak tanulói. Darabjuk címe: 
Mesebeli játszótársak.

Az alapfok hatodik évfolyam 
tanulói a Rómeó és Júlia című 
mű modern változatát viszik 
színpadra.

A belépés díjtalan. Minden-
kit szeretettel várunk!
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Az Árpád Művelődési Ház Bár-
sony Mihály Népdalköre ismét sikeres 
eredményeket ért el. 

Megjelent Gundyné Szerényi 
Andrea, Csip, csip csiribőcike… Dél-
alföldi hagyományok az óvodában 
című könyve, amely az óvodai okta-
tó-nevelő munkához nyújt segítséget. 
A kiadványhoz CD lemez is párosul. 
Népdalkörünk e lemezre a múlt ha-
gyományiból népdalokat, mondóká-
kat, rigmusokat énekelt, muzsikált. 
A kiadványból minden népdalkörös 
kapott egy ajándék példányt. A köny-
vet a helyi óvodákba is eljutattuk. E 
segédanyag évek óta első kiadvány az 
óvodai munka segítségére. 

Május 11-én Nyárlőrincen szere-

peltünk a Bács-Kiskun Megyei Éle-
tet az Éveknek Ki-Mit-Tud népzenei 
találkozóján. Nagy sikert értünk el, 
a klarinéttal, citerával, tekerőlanttal 
kísért katonadalainkkal.  A közönség 
végig tapsolta műsorunkat, együtt 
énekelte velünk előadásunk dalait.

A vetélkedő eredménye: I. Nyár-
lőrinc (a szervező házigazda), II. Ti-
szaalpár Bársony Mihály Népdalkör, 
III. Kiskunfélegyháza Vöröskeresztes 
Népdalkör.

A Ki-Mit-Tud találkozót közsé-
günk Árpád Nyugdíjas Klubjának tán-
cosai nyitották meg, a közönség nagy 
tetszésére. A továbbiakban ismét szín-
padra léptek Kiss Jánosné vezetésével. 
Kíváló teljesítmény nyújtottak szép, 

pontos, hibátlan látványos táncukkal.
Május 13-án Budapesten a Papp 

László Sportarénában szerepeltünk. 
Országos táncház találkozón vettünk 
részt. A csarnok külső látványa is le-
nyűgöző volt, a benne történtek fe-
lejthetetlenek. 8-10 ezer ember előtt 
reggeltől estig népviseletbe öltözött 
tánccsoportok, énekesek, zenekarok, 
együttesek adták a műsort. Mi Sze-
rényi Béla tekerős, klarinétos zene-
karával együtt énekeltük, citeráztuk 
a Dél-Alföldön szokásos táncokhoz a 
talpalávalót.  1000-nél is több ember, 
főleg fiatal ropta egyszerre műsorunk-
ra a csízmást, kopogóst. Csodálatos 
látnivaló, elmúlhatatlan élmény volt.

Horti Sándor népdalkör vezető

Szép tavaszi eredmények

Elúszott a
feljutás reménye

Elvesztette reményét a labdarú-
gó csapat arra, hogy az elkövetke-
zendő bajnokságban egy osztállyal 
feljebb, a megyei II. osztályban 
játsszon. A serdülő csapat viszont 
remekül teszi a dolgát, és kiváló 
eredményeket ér el.

Az eddig még nem közölt ered-
mények, felnőtt csapat: ASE–Duna-
egyháza 8-1, Kecskeméti LC–ASE 
3-0, ASE–Ballószögi Vállalkozók 
2-0, Kunbaracs–ASE 4-4. Négy 
mérkőzésből két győzelem, egy 
döntetlen és egy vereség, 14-8-as 
gólarány, hét pont.

Serdülő csapat: Jászszentlász-
ló–ASE 0-12, ASE–Kecskemét 6-
0, Tiszakécske–ASE 0–14. Május 
3-án szabadnapos volt a csapat. 
Három mérkőzésből három győze-
lem, 32-0-as gólarány, kilenc pont.

Kérjük azokat a sportbaráto-
kat, akik támogatni szeretnék a 
tiszaalpári labdarúgást, hogy az 
51700179-10201862 bankszámmal 
számra fizessék be felajánlásukat. 
Adószámunk: 19971270-103.

Martus Pál

2008. május 2-án immár negyedik 
alkalommal érkezett településünkre az 
Együtt egy drogmentes Magyarorszá-
gért elnevezésű maraton. A szervezők 
44 napon keresztül futnak az ország 
különböző településein, hogy felhív-
ják a figyelmet a drogok veszélyeire.

A két fő támogatója a programnak 
a Nike termékeket forgalmazó cég il-
letve az AB-Aegon biztosító társaság.

A védnökei és eszmei támogatói kö-
zött olyan emberek neve is szerepel, mint 
Erdei Zsolt, Gálvölgyi János, Gáspár 
Laci, Görbicz Anita, Dr.Lenkei Gábor.

 A Templomdombon felállított 
színpadon rövid tájékoztatót hallgat-
tunk meg az alkohol, a drog veszélye-

iről. Ezután az érdeklődő gyermekek 
és felnőttek drogmentes kapitánnyá 
esküdtek.

Örömünkre szolgált, és a program 
népszerűségét bizonyítja, hogy több 
osztálynyi gyerek, szülők, sőt vállal-
kozó kedvű óvó nénik is jelentkeztek, 
hogy futva kísérik a demonstrálókat a 
falu határáig.

Az iskola minden felsős tanulója 
kapott tájékoztató füzetet, egy ver-
senyfeladatot, amelyre reméljük na-
gyon sok felsős diák fog benevezni. A 
fődíjak között értékes Nike ajándék-
csomagok vannak.

Besszerné
Almási-Szabó Zsuzsanna szervező

ismét Tiszaalpáron a drogmentes - maraton

A lelkes futók egy kis csoportja.
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A legtöbb nyaralással kapcsolatos 
terv a kora tavaszi időszakban szüle-
tik, így arra gondoltam, hasznos segít-
ség néhány tanács a felkészülésben.

Négy dolgot mindenképpen ér-
demes figyelembe venni. Az első, 
az „utipatika”, vagyis, hogy milyen 
gyógyszereket érdemes becsomagol-
ni. Egy nagyon kézenfekvő dologgal 
kezdem, ha valakinek állandó gyógy-
szerei vannak, ne hagyja otthon őket. 
Nagyon körülményes ezeket, nyara-
lás közben felíratni, és azt is fontos 
tudni, hogy „közgyógyra”, csak házi-
orvos írhat. 

Figyelni érdemes arra is, hogy 
minden családtag TAJ kártyája be 
legyen csomagolva, és ha valakinek 
állandó betegsége van, akkor jó, ha 
egy orvosi dokumentumot is magával 
visz.

Ha az utazás külföldre irányul, cél-
szerű, hogy legyen utazási biztosítás 
kötve, ezt utazás előtt bármelyik biz-
tosítónál, meg lehet kötni, és viszony-
lag alacsony biztosítási díjért cserébe, 
az esetleges orvosi ellátás költségeit 
a biztosító állja. Ne dobjuk el az ott 
kiállított papírokat, mert később ezt a 
biztosító ellenőrizni fogja.

Figyeljünk arra is, ha valaki uniós 
kártyát igényel, azt nem biztos, hogy 
minden országban használni tudja. 
Ezért én inkább a biztosítás kötését 
javaslom.

A gyógyszerek közül, elsőként a 
lázcsillapítót említem, erről fontos 
tudni, hogy egyben fájdalomcsillapí-
tó és gyulladáscsökkentő hatásuk is 
van. Lázcsillapítók vannak tabletta, 
szirup és kúp, granulátum és pezsgő-
tabletta formájában is. Én utazáshoz 
a tablettát tartom a legjobbnak, amit 
lehet negyedelni, vagy felezni, és ös-
szetörve beadni. Ha valaki kúpot visz 
magával, akkor ügyeljen arra, hogy 
hűtőben kell tartani, valamint arra, 
hogy különböző erősségű kúpok van-
nak, így a gyermek életkorának meg-
felelőt vigye. A gyógyszerek szava-
tossági lejáratára is ügyeljünk, lejárt 
szavatosságú kúp nem fog hatni.

A következő a hányáscsillapító és 
hasmenésre való gyógyszer. Akinek 
van otthon hashajtója érdemes azt is 
vinni, mert az idegen környezet miatt 
ez is probléma lehet a gyerekeknél, 
és, ha több napig vagyunk oda, ez 
gondot okozhat.

 Aki megteheti, jó, ha visz magá-
val „élő flórát” vagyis probiotikumot, 
ami akár a hasmenéses, akár a székre-
kedéses problémára jó, és megelőzés 
szempontjából is hasznos.

 Nyaraláskor gyakran fordul elő 
napszúrás, figyelnünk kell, hogy a 
gyerekek fején sapka legyen, és a 
bőrüket kenjük be fényvédő krém-
mel, délelőtt 11 és délután három óra 
között, lehetőleg ne tartózkodjanak a 
napon. Fontos, hogy sokat igyanak. 
Egyetlen strandon eltöltött nap alatt, 
ki tud száradni a kisgyermek, ha nincs 
kínálgatva folyadékkal.

Ha utazási irodával utazunk, figyel-
ni kell, hogy lehetőleg „baba barát” 
ellátást válasszunk, ha kisgyermekkel 
utazunk, illetve az ö étkezésükről kü-
lön kell gondoskodnunk.

A rovarcsípések és allergiák miatt 
jó, ha van a csomagunkban kalcium 
és hűsítőkrém.

Előfordulhatnak kisebb sérülések, 
amivel esetleg nem szükséges ügye-
letre menni, ilyenkor, jó, ha van kéz-
nél sebfertőtlenítő és ragtapasz vagy 
kötszer.

Én a legfontosabbnak ezeket a 
gyógyszereket tartom az úti csomag-
ba tenni, de ezt persze sok hasznos 
dologgal ki lehet még egészíteni.

A gyógyszereken és TAJ kártyán 
vagy utazási biztosításon kívül bizo-
nyos oltásokra is szükség lehet, ha 
valaki távolabbi országba utazik, er-
ről az utazási irodában vagy a www.
oek.hu illetve a www.kulugyminisz-
terium.hu honlapokról tud informáci-
ót kapni.

A hazai kirándulásoknál is segít-
séget jelentenek a szúnyogriasztó sp-
ray-k, és a kisgyermek fekhelyének 
szúnyoghálóval való védelme.

Magyarország északi és nyuga-

ti területén fertőző kullancsok élnek 
(ezeken a területeken a nyers kecske-
tej fogyasztása is okozhat fertőzést)

Figyelni kell a helyes ruházkodás-
ra, a rovarriasztó használatára, és ami 
a legfontosabb, a szabadban való tar-
tózkodás után a rendszeres esti „kul-
lancs vizitre”

A kullancsok mielőbbi eltávolítá-
sa a cél, amikor a váladékát még nem 
fecskendezte a bőrbe. A vírusok a 
potrohában vannak, így ezt nem cél-
szerű az eltávolításkor megnyomni, 
vagy csavarni, és krémmel bekenni. 
A legjobb egy hegyes vagy éles tárg-
gyal kibillenteni a fejét a bőrből, ahol 
kapaszkodik. Az sem probléma, ha 
a feje beleszakad, ezt ki fogja lökni 
a bőr, a potroh eltávolítása a lényeg. 
Szabály szerint a kullancs kivétele 
után a bőrt nem szabd fertőtlenítővel 
bekenni, ugyanis figyelni kell, hogy 
későbbiekben megjelenik-e kokárda 
alakú bőrpír a korábbi kullancscsípés 
körül, antibiotikumot csak ilyenkor 
érdemes elkezdeni, kullancscsípéskor 
automatikusan nem.

 A kullancs-encephalitis ellen, vé-
dőoltás is kapható, ez elölt vírust tar-
talmaz, és egy éves kor felett adható. 
Az oltás három részből álló sorozat, 
az első oltást követően 1-3, majd 9-12 
hónap múlva adandó, és hároméven-
ként, emlékeztető oltás szükséges. Az 
oltást lehetséges gyorsított sémával is 
megadni, ilyenkor az első oltás után a 
7. majd a 21. napon oltunk és 12-18 
hónap múlva, következik egy újabb 
oltás. Nagyon fontos tudni, hogy kul-
lancscsípés után 1 hónapig tilos oltási 
sorozatot kezdeni!

Bizonyos országokban az ivóvíz 
nem fogyasztható, ilyen helyekre ér-
demes vagy forralót magunkkal vin-
ni, vagy ásványvizet fogyasztani.

Remélem, hogy a tanácsok segí-
tenek a kiránduló családoknak, hogy 
mindenki élvezni tudja a megérde-
melt pihenést!

Dr. Martus Mónika
Házi gyermekorvos

Tiszaalpár, Alkotmány u. 7.

Utazás gyermekekkel – Orvosi tanácsok
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Nem kis feladatra szánták el ma-
gukat az általános iskola 4/a osztá-
lyos tanulói. Tanárnőjükkel Novákné 
Lucza Reginával 
elhatározták azt, 
hogy a Holt-Tisza 
egy részén, főleg 
ott, ahol a legtöbben 
horgásznak, össze-
szedik a szemetet. 
Elhatározásukat a 
tettek követték. Nej-
lon kesztyűt húztak, 
műanyag zsákot 
fogtak a kezükbe, 
és irány a part! A 
horgászok örömmel 
fogadták őket, örül-
tek annak, hogy nem 
nekik kell összeszedni a szemetet. A 

gyerekek vidáman, nevetgélve dol-
goztak. Persze ebben az is közreját-
szott, hogy szép napos volt az idő. 

Bár a munkába nem fáradtak el, 

mégis a befejeztével jól esett egy kis 
üdítő, valamint mákos és diós kalács, 
amit Farkasné Pintér Klára készített. 

Ő látta vendégül az 
osztály tagjait. Ezzel 
még nem ért véget a 
délelőtt. Hatvanyi 
Ferenc farmján kis 
csacsikat néztek, pu-
sziszkodtak a lámá-
val, és megsimogat-
hatták a kecskéket. 
Nagyon sok fajta 
állatot láthattak.

A gyerekek mun-
káját a horgászok 
köszönték meg, ők 
pedig lapunkon ke-
resztül is megköszö-

nik a vendéglátást, és az állat nézést.

Szemetet szedtek a negyedikesek

Május 1-jén sakkbarátok találkoz-
tak a művelődési házban, hogy ös-
szemérjék szellemi erejüket. Tizenhat 
felnőtt és tizennégy ifjúsági versenyző 
nevezett, ami rekordnak számít tele-
pülésünk sakktörténetében. A hét for-
dulós küzdelem során kemény csaták 
jellemezték a versenyt.

Kiemelkedőt nyújtott Sipos Kál-
mán (Szeged) száz százalékos teljesít-
ményével. Az ifjúságiak között Novák 
Dávid (Tiszaalpár) 6,5 pontot szerezve 

lett első, csupán fél pont hiányzott a 
száz százalékos teljesítményhez.

Eredmények, felnőttek: 1. Sipos 
Kálmán (Szeged) 7 pont, 2. Nagy Jó-
zsef (Csongrád) 6 pont, 3. Varga Béla 
(Tiszaalpár) 4 pont, 4. Bársony András 
(Tiszaalpár) 4 pont, 5. Lantos István 
(Szentes) 4 pont, 6. Ábrahám Lajos 
(Szeged) 4 pont.

Ifjúságiak: 1. Novák Dávid (Ti-
szaalpár) 6,5 pont, 2. Nagy Noémi 
(Csongrád) 5,5 pont, 3. Lantos Ale-

xandra (Szentes) 4,5 pont 4. Juhász 
Péter (Csongrád) 4,5 pont, 5. ifj. Gálfi 
Mihály (Tiszaalpár) 4,5 pont,  6. Szabó 
Zsombor (Csongrád) 4 pont.

A felsorolt játékosok tárgyjutalomban 
és oklevélben részesültek. Az ifjúságiak-
nál 7-14 helyezettek csokival és oklevél-
lel vigasztalódtak. A felnőtteknél 7-16 
helyezettek pedig oklevéllel tanúsítják, 
hogy nagy küzdők voltak a sakktáblák 
mellett. A verseny végén jó hangulatban 
váltak el egymástól a sakkozók. Nagyon 
várják a következő versenyt, hogy újra 
találkozzanak Tiszaalpáron.

Gálfi Mihály

keDves sZÜlÖk!
TEgyéK TArTALmASSá óvOdáS-

kisiskolás gyerMekÜk DélutáNjait!
Nyár folyamán szeretettel várok

iskola-előkészítésre, játékos foglalkozásokra és
angol nyelvtanulásra kedvet érző gyerekeket.
Kiváló minőségű diplomákkal rendelkezem.

Kellemes környezet, zene,  vidámság.
Rugalmas időbeosztás

Hívjon bizalommal! 06-30/ 573-37-50

FelHÍvás
Május 21-én az iskola gazdasági 

udvarán szelektív hulladékgyűjtést 
szervezünk!

Gyűjtünk: Használt mezőgazda-
sági fóliát, nejlonokat, szatyrokat… 
PET palackot /műanyag üdítős palack/ 
elhasznált elektromos háztartási gépe-
ket/ hűtőtől a hajsütőig…/

Itt a nagy lehetőség, hogy megsza-
baduljon a már nem használt, de újra-
hasznosítható anyagoktól!

Ne szennyezzük az egyetlen Föl-
dünket ezekkel a környezetre káros 
anyagokkal, inkább gyűjtsük össze új-
rahasznosításra!

Szervezők

rekorDNeveZés a sakkverseNyeN
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másodkézből elsőrangút! Tiszaalpár Alkotmány u. 17. alatt!
Kínálatunkból: Angol, német ruhák másodkézből

Kínálatunk bővült munka- és használt katonai ruházattal.
Friss kínálatunk: márkás (Adidas, Nike, Puma)

használt sport ruházat és fürdőruhák.

Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 8-12 12-17 óra, Szombaton: 8-12 óráig
Sok szeretettel várok mindenkit: gyurkiné irén

Tájékoztató az ebek idei
veszettség elleni kötelező védőoltásáról

A veszettség nevű fertőző vírusos betegség az állatokra és az embere 
is egyaránt veszélyes gyógyíthatatlan betegség. Közegészségügyi és állat-
egészségügyi szempontból ezért rendkívül fontos a környezetünkben élő 
kutyák és macskák veszettség elleni védőoltása.

A védőoltás elvégezhető: Az állatorvosi rendelőben minden hétköznap 
1630 – 1730 óra között: Alkotmány u. 11. szám alatt. Az állat tartási he-
lyén, időpont egyeztetés alapján. Az önkormányzat által szervezett oltóhe-
lyeken és időpontokban.

A kutyaoltás időpontjai és helyszínei: 2008. május 27. kedd: 6.30 
– 7.30 Nagy kút, 8.00 – 8.30 Piactér, 13.30 – 14.00 Árpád telep, 14.00 
– 14.30 Nagy György tanya, 14.30 - 15.00 Szőlőhegy 49.

Pótoltás: 2008. június 3. kedd 700 – 730 Nagykút
Egy állat vakcinázási költsége a rendelőben és az oltóhelyeken 2400 Ft. 

Az állat tartási helyén ehhez még hozzáadódik a kiszállási költség is.
Az ebtartók feladatai és kötelességei: A három hónapos kort elért fiatal 

kutyákat veszettség ellen oltatni kell, függetlenül attól, hogy az év melyik 
hónapjában született. Hat hónapos korban másodszor is el kell végeztetni 
a vakcinázást, majd ezt követően évente egyszer, ameddig az állat él. Az 
eboltási könyveket meg kell őrizni, ellenőrzéskor, vagy az állat kezelése 
során be kell mutatni.

A községben található ebekről nyilvántartás készült. Ez alapján a vak-
cinázásból kimaradt ebek tulajdonosait, az önkormányzat írásban szólítja 
fel, az elmaradt oltás pótlására. Az oltás megtagadása, vagy lehetetlenné 
tétele esetén a tulajdonos ellen szabálysértési eljárás indul. Amennyiben 
ennek hatására sem történik meg az állat vakcinázása, úgy a jegyző érte-
sítése alapján, a hatósági főállatorvos, határozatban rendeli el az eb állami 
kártalanítás nélküli leölését.

A veszettség elleni védőoltás csak veszettség ellen véd. A kutyák egyéb 
fertőző megbetegedései ellen (például szopornyica, májgyulladás, parvó, 
leptospirózis, stb.) már szintén van megbízható védekezési lehetőség. Erről 
személyes megbeszélés során a rendelőben tudok felvilágosítást adni. A 
kutyák és macskák vakcinázásaival, féregtelenítéseivel és a bolhák elleni 
védekezéssel nem csak a kedvtelésből tartott társ-állataink egészségét véd-
jük, hanem a környezetünkben élő emberek, gyerekek egészségét is.

dr. Berényi Ferenc állatorvos

FelHÍvás
loMtalaNÍtásra!

Tiszaalpár Nagyközség Polgármes-
teri Hivatala lomtalanítási akciót szer-
vez 2008. május 17-én és május 24-én 
szombaton!

Tiszaalpár minden lakosának ezen 
a két napon lehetőséget biztosítunk, a 
Tiszaalpár Kátai sor 0274/98 hrsz. alatt 
található hulladéklerakó helyén, hogy 
költségtérítés nélkül lerakhassa, kiszál-
líthassa felhalmozódott vagy felesle-
gessé vált „lomjait”!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a kiszállított lom lerakását a sze-
méttelep dolgozójával történő egyezte-
tés szerint végezzék!

Az önkormányzat részéről a közte-
rület-felügyelő folyamatos ellenőrzés-
sel fogja biztosítani a rendet.

Nyitva tartás csak ezeken, a napo-
kon: De. 7-12-ig.     Du. 14-18-ig.  

Lomtalanítási hulladék: Az alkal-
milag képződött, vagy felhalmozódott 
települési hulladék, amely a közszol-
gáltatást végző szolgáltató által rend-
szeresített, az ingatlantulajdonos által 
rendszeresen használt gyűjtőedényzet-
ben mérete miatt nem helyezhető el. Pl. 
bútor, avar, gally, egyéb növényi hul-
ladék.

NeM rakHatÓ le:
Veszélyes hulladékok: Akkumulá-

tor, elem, hűtő, tévé, egyéb elektronikai 
hulladék, vegyszer- és növény-védő-
szer, valamint azok csomagolóanyagai, 
gyógyszer, ásványolaji termékkel szen-
nyezet tárgyak, gumiabroncsok!

Tiszaalpár Nagyközség
Polgármesteri Hivatala

A szeméttelepet üzemeltető
vállalkozó
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könyvelést vállalok
Júniustól havonta egy alkalommal szerdánként 10-15 óráig Tiszaalpáron a művelődési ház I. emeletén

(a falugazdász szobájában).  Következő alkalom június 11. 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

Figyelem virágvásár
a virágkertészetben!

Laktitelek, Kiasalpár 111. szám
a régi gázcseretelepnél, a Pannon torony mellett.

Óriásvirágú árvácsKa, musKátLi és
még számtaLan egynyári növény

nagy váLasztéKban KaPhatÓ!

érTESíTEm KEdvES régi éS új vENdégEimET,
HOgy A móNiKA FOdráSzAT új HELyrE KöLTözöTT,

A CSOKONAi u. 19. Szám ALá,
és amely álló szoláriummal bővült.

Szeretettel várok minden szépülni és barnulni vágyó vendéget!
récziné Patai mónika

Tiszaalpár, Csokonai u. 19.
Bejelentkezés: 06-30/621-1519

Nyitva
hétfőtől péntekig:  8.00-12.00  
     14.00-18.00
szombat 8.00-12.00
Telefon 06-30/240-8440

várjuK Kedves vásárLÓinKat!



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

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

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: Kádár Mihály és Keskeny 
Piroska.
akiket nagyon vártunk: Bagány Alexandra (anyja 
neve: Csöndes Veronika), Králik Dávid (Csóka 
Mónika), Lászki Veronika (Baranyi Anita), Rácz 
Dóra (Tóth Annamária), Víglási Tamás (Kanalas 
Edina), Gulyás Gréta (Kiss Mária), Kiss Maja (Pulius 
Kornélia).
Akiket elveszítettünk: Bársony János (1941), Herédi 
Szabó László (1948), Hérincs Lajosné (PAX 1934).

Lakóház eladó Tiszaalpár központjában. Érdeklődni: 76/421-758
* * *

Vegyes tüzelésű kazán (Duka) olcsón eladó. Érdeklődni : Kiss 
Jánosné, Alkotmány u. 15/A.

* * *
Hitel és Biztosítási Iroda jelzáloghitelek, vállalkozói hitelek, 
személyi kölcsönök (akár fedezet nélkül), adósságrendező hite-
lek, építési hitelek kivitelezői hátérrel. Mihály Mária telefon: 
06-30/294-5450. Iroda: Kiskunfélegyháza Zrínyi u. elején.

* * *
Választási malacok eladók. Érdeklődni lehet ezen a telefon-
számon: 425-146.

* * *
Lakodalmak, családi események fotózását vállalom. Telefon: 
06-30/9687-194.

* * *
Tiszaalpár, IV. Béla u. 21. sz. alatti ház eladó érdeklődni: 30/ 
313 - 8617

Köszönet
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani a polgár-

őrség vezetőinek és munkatársainak, hogy ellopott 
kerékpárjainkat megtalálták, és visszajuttatták ré-
szünkre. További sikeres munkát kívánunk!

maradunk tisztelettel: guzsik Csaba és felesége


