
A nagy jelentőséggel bíró faluprogramok 
között említhetjük immár a Tavaszköszöntő 
napokat Tiszaalpáron. Ezek a rendezvények 
a település közösségét - de elsősorban a gyer-
mekeket - megmozgató vidám, hangulatos 
programok, amelyek felszabadult szórakozást, 
örömteli pillanatokat jelentenek a téli bezárt-
ság után.

A Tavaszköszöntő programsorozatában 
helyet kap a népi kézművesség és a művészet 
is. Idén először két helyszínen zajlottak az 
események. Április 30-án pénteken az újfalui 
Kádár Lajos Közösségi Házban dr. Vancsura 
István polgármester nyitotta meg a kétnapos 
rendezvényt, majd színvonalas előadásaikkal 
bemutatkoztak a fesztivál meghívott vendé-
gei. Május 1-jén a Templomdombon gyer-

mek és ifjúsági tánctalálkozóval kezdődött a 
program. A helyi és a környező települések 
tánccsoportjai néptánc, modern tánc és egyéb 
táncos produkciókkal léptek fel. A Skanzen-
ben Bártol Réka természetvédelmi játszóháza 
és kézműves foglalkozások várták az érdeklő-
dőket. Kanalas János kosárfonó népi iparmű-
vész nemcsak kosarait mutatta be, hanem a 
kosár készítésének folyamatát is. Megtekinthet-
tük még Zaletnyikné Almási Mária kézimun-
káit, Kálmán Jánosné fonott üvegjeit, Bene 
Ágostonné szalmafonásait. Molnár István sár-
kányokat készített a legkisebbek bevonásával, 
Vedres Balázsnál az íjászattal ismerkedhettek 
meg a gyerekek. Délután a Templomdombon 
kezdődött a II. Nemzetközi mikro Bábfesztivál 
programja. Bemutatkozott a Mikropódium és 

a Bóbita Bábszínház, a Madzag Bábegyüttes, 
Aracs Eszter és a Gulyás Terka Bábtanoda. 
Sarkadi Bence maga készítette marionettjei 
lenyűgözőek voltak, az ő produkciója is - mint 
minden fellépőé - bármely korosztály figyelmé-
re számot tarthatott. Rangos külföldi előadók 
is részt vettek a programban. A tavalyról már 
ismert Kristin Hurst mellett új művészekkel is 
megismerkedhettünk. Professor Clive Chandler 
hagyományos vásári bábjátékkal szórakoztatta 
a közönséget. A fesztivál világhírű "bohócai", 
Oscar és Strudel Ausztráliából érkeztek, és 
kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgatva 
magukkal ragadóan komédiáztak. Kihirdették 
a madárijesztő szépségverseny eredményét is, 
amelyet a Deák Ferenc által készített aprólékos 
és igényes kidolgozású bábu nyert meg.
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A képviselő-testület április 28-án tartotta 
soros ülését. Első napirendi pontként az előző 
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
és a lejárt határidejű testületi határozatokról adott 
tájékoztatást a polgármester úr. Az országgyűlési 
választások rendben lezajlottak községünkben, 
a résztvevők száma magasabb volt az eddig 
megszokottnál. Megkezdődött a Templomdomb 
felújítása a pályázati támogatásból. A csúszás-
mentes lépcsőt már használhatják is a templomba 
igyekvők. A faluközpont átalakítása is folyamat-
ban van. Az engedélyeztetések és a közbeszerzési 
eljárás lassúsága miatt egy kicsit le kellett állni a 
munkálatokkal, de hamarosan várható a folytatás. 
Megalakult a szennyvízcsatornázáshoz szükséges 
víziközmű társulat szervező bizottsága. Több ren-
dezvény is lezajlott az említett időszakban, így a 
mozgáskorlátozottak megyei küldött értekezlete, 
a diák sakkolimpia és a dán vendégek fogadása.

A napirend keretében elfogadta a testület 
az önkormányzat 2009. évi költségvetési ren-
deletének módosítását, valamint a 2009. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendeletet. 
Pályázat

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a 
megyében megrendezendő rendezvények támo-
gatására írt ki pályázatot. A testület döntése 
értelmében a Tiszaalpári Napok idei rendezvé-

nyére 300.000 Ft támogatást igényelnek a fenti 
pályázati alapból.
Óvoda

Az újfalui iskola épületében kialakítandó 
óvoda nem tudja majd befogadni valamennyi cso-
portot. Mellette továbbra is üzemeltetni kellene 
az újfalui óvodát. A testület kereste a lehetőségét 
annak, hogy minden óvodai csoport egy, megfe-
lelő állapotú épületben legyen elhelyezve. Úgy 
döntöttek, hogy a most épülő óvoda melletti kétla-
kásos szolgálati lakást alakítják át erre a célra. A 
két óvodaépületet fedett átjáróval a tornatermen 
keresztül kapcsolják össze.
Szennyvízberuházás

A szennyvízberuházás szennyvízelvezetés 
részének tervezésére tervellenőr alkalmazása 
ajánlott. Mivel a jogszabályok nem teljesen egy-
értelműek az alkalmazás vonatkozásában, így 
az önkormányzat vízimérnök végzettséggel és 
tervellenőri jogosultsággal rendelkező szakember 
alkalmazása mellett döntött, nem kockáztatva az 
esetleges pályázati támogatás-megvonást. A terv-
ellenőr alkalmazása 1.800.000 Ft-jába kerül a köz-
ségnek, amelyet saját forrásból kell fedeznie. 
Gyermekvédelem

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról évente átfogó értékelést kell készí-
teni. A 2009. évi előterjesztés szerint a 0-18 éves 
korosztály száma lassú mértékben csökken a 

településen. Míg 2000-ben 1194, addig 2009-ben 
már csak 1078 fő képviseli ezt a korosztályt. Az 
önkormányzat rászorultság alapján természetbeni 
juttatásokat biztosít a gyermekek (családok) szá-
mára. 2009-ben 444 gyermek részesült rendsze-
res gyermekvédelmi juttatásban. Ez 5700 Ft-os 
pénzbeli támogatást jelent, illetve az iskolában 
8. évfolyamon a térítési díj 50 %-át kell a ked-
vezményezettnek fizetnie. A többi évfolyamon 
és az óvodában ezek a gyermekek mentesülnek 
az intézményi térítési díjak megfizetése alól. 
Ezen kívül ezek a gyermekek a tankönyveket is 
ingyen kapják.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kap-
tak azok a gyámok, akiknek gyámoltjai részesül-
nek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, 
ők maguk pedig nyugellátásban, baleseti nyugel-
látásban, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban, 
vagy időskorúak járadékában részesülnek. 2009-
ben 5 gyermek részesült ebben a támogatásban.

Az időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzdő családok gyermekei után rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást lehetett igénybe venni. 
A jogosultságról az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság döntött. A tavalyi évben 95 gyermek 
kapta ezt a támogatást, 571 ezer Ft összegben.  
Trianoni emlékmű

Az Árpád Népe Egyesület trianoni emlékmű 
felállítását kezdeményezte a kegyeleti parkban, 
melynek minden költségét az egyesület vállalta 
fel. A képviselő-testület engedélyezte az emlék-
mű felállítását.
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Önkormányzati hírek

Közegészségügyi és állategészségügyi szem-
pontból fontos, hogy a községben tartott ebek 
2010-ben is veszettség elleni védő oltásban része-
süljenek. Ezzel kapcsolatban néhány fontos infor-
mációra hívom fel a figyelmet.

A korábbi évektől eltérően az eb tartója köte-
les bejelenteni a tulajdonában lévő eb, ebek ada-
tait az állatorvosnak. Ez legkorábban általában 
akkor történik, amikor az állat elérte az 5 hetes 
kort. A kidolgozott vakcinázási program szerint 
ekkor kell az első védőoltást a kis kutyának meg-
kapnia. A kutyának annak adatait is tartalmazó 
egészségügyi könyvet adunk ki.

Az első veszettség elleni kötelező oltás idő-
pontja a 3 hónapos kor, a második oltást 6 hóna-
pos korban kell megkapnia, majd utána évente 
legalább egyszer, ameddig a kutya él.

Ha valaki a veszettség oltáson kívül  szeretné 
kutyáját  az egyéb  fertőző betegségek ellen is 
beoltatni, akkor 3 hetes időközzel 4 alkalommal 
javasolt.

Az ebek veszettség elleni vakcinázásának 
kötelezettsége tehát az állat tartóját terheli.

Azt az ebet, amely nem részesült az élet-
korának megfelelő előírások szerint veszettség 
elleni védőoltásban, azt veszettség szempontjából 
aggályosnak kel tekinteni, és embermarás esetén 
14 napos hatósági megfigyelés alá kell vonni. A 
megfigyelés eredményéről az illetékes háziorvost 
is írásban kell értesíteni. Amennyiben veszettség 
szempontjából egyáltalán nem oltott vagy 1 évnél 
régebben oltott állat harap meg valakit akkor 
a korábban említett kötelezettség elmulasztása 

miatt az állat tartójával szemben szabálysértési 
bírság is kiszabható. Az ilyen állatot a megfigye-
lési idő letelte után tartósan mikrochippel kell 
megjelölni a tulajdonos költségére. Az ilyen meg-
jelölés egyéb esetekben is ajánlott és hasznos. ( 
például az állat elvesztése, elkóborlása  vagy a 
tulajdonviszonyok igazolása esetén)

Kutya közterületen kizárólag pórázon és meg-
felelő felügyelet mellett tartózkodhat. A veszett-
ség oltások igazolása céljából a tartó köteles az 
állat egészségügyi könyvét magánál tartani. Eze-
ket az okmányokat meg kell őrizni, mert pótlásuk 
pénzbe kerül.

Tiszaalpáron az éves ismétlő veszettség elle-
ni oltások május hónapban lesznek elvégezve. 
Lehetőség lesz  az állat tartási helyén való oltásra 
is, de javaslom, hogy vegyék igénybe az állator-
vosi rendelőben vagy az összevezetésre kijelölt 
helyeken való oltást is. A rendelőben való vakci-
názás legnagyobb előnye az, hogy a tulajdonos 
saját maga választhatja meg az időpontot és nem 
kell sorban állni. (Rendelő: Alkotmány u. 11. ren-
delési idő : hétköznapokon  fél 5-től fél 6-ig).

A vakcinázásért fizetendő díj többek között 
összetevődik az oltóanyag árából, a féreghaj-
tó kezelés milyenségéből és mennyiségétől, az 
igazgatási díjból, a kiszállási költségből és az 
ÁFÁ-ból.  

A veszettség elleni oltás kötelező és kizá-
rólag a veszettség ellen véd. Ezt kell igazolni 
ellenőrzéskor, vagy ha az állat esetleg megharap 
valakit. Az embermarás sokkal gyakoribb, mint 
azt sokan gondolnák. Az állat tartója felelős  a 

kutya viselkedéséért, tetteiért. Mostanában egy-
re több családon belüli gyermekmarást lehetett 
megfigyelni.

A kutyák veszettségen kívül fogékonyak 
egyéb fertőző megbetegedésekre is. A szopornyi-
ca, parvó okozta bélgyulladás, leptospirózis, fertő-
ző májgyulladás, adeno vírusos fertőzés vagy az 
egyre gyakoribb kullancsok által okozott fertőző 
megbetegedések ellen már hatékony megelőző 
védekezési lehetőségek vannak. Ezek alkalma-
zásával egyaránt védjük kutyáink és családunk 
egészségét.

Alpáron az eboltás: 2010. május 22. szom
bat 7-8 óráig Nagykút, 8-9-ig Piac tér, 9-10-ig 
Árpádtelep.
Pótoltás 2010. május 29. szombat: 7-8 óráig 
Nagykút.

Tiszaújfalun az eboltás: 2010. május 19. szer
da 6-7 óráig Sportpálya, 8 - 9-ig Zárda, 10 -11-ig 
Fodormajor, 12-13-ig Borsihalmi bolt, 14-15-ig 
Vasútmenti iskola.
Pótoltás 2010. május 26. szerda 6 - 7 óráig 
Sportpálya, 14-15-ig Vasútmenti iskola

A fenti időpontokban és helyeken elvégzett 
oltás költsége 3000 forint állatonként.

Kérjük, hogy az oltási könyveket mindenki 
hozza magával. Az idei évben új egészségügyi 
könyvet adunk ki. EZEKET MEG KELL ŐRIZ-
NI, MERT PÓTLÁSUK TÖBBLET KÖLTSÉG-
BE  KERÜL.

dr. Horváth László     dr. Berényi Ferenc

Tájékoztató az ebek veszettség elleni védőoltásáról 
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Egyházi sorok
Május 16. Urunk mennybemenetele
Május 23. Pünkösdvasárnap
Május 30. Szentháromság vasárnapja
Június 6. Úrnapja - Krisztus Szent Teste 
és Vére
Májustól kezdve hétköznapokon az esti 
szentmisék 19,00 órakor kezdődnek.
Szentháromság vasárnapján (május 30.) 
lesz templomainkban az elsőáldozás, 
Alpáron a 9,00 órakor, Újfalun a 11,00 
órakor kezdődő szentmise keretében.
Május hónapban a hétköznap esti szent-
misék végén a Lorettói litániát imádkoz-
zuk.
Úrnapján (június 6.) a délelőtti szentmi-
sék végén tartjuk a szokásos körmenetet.                       
Kéri Vencel plébános

Új perjelnő a zárdában
Április 27-én a Szent Benedek Leá-

nyai Társaság anyaházában lejárt a perjel-
nő, Varga Magdolna testvér mandátuma. 
12 évi szolgálat után átadta a marsallbo-
tot Sinkó Ágnes testvérnek. Megújult a 
négytagú perjelnői tanács is, amelynek 
új tagjai: Mazzag Skolasztika alperjelnő, 

Szabó Benedikta, Mészáros Gertrúd és 
Pesti Ágota nővérek. A káptalant dr. Vár-
szegi Asztrik püspök-főapát moderálta és 
iktatta be az új perjelnőt. A káptalan misé-
vel kezdődött és Te Deumos ünnepélyes 
zsolozsmával végződött.

Eszter nővér

Dánmagyar találkozó
Az előző lapszámunkban is beszámol-

tunk arról, hogy április hónapban egy hét-
re uniós támogatású pályázat segítségével 
Kjellerup testvérvárosunkból több mint 50 
fő 10-15 éves gyerek és tanáraik érkeznek 
a településre.

Az egyhetes program április 19-én kez-
dődött és élményekben gazdag volt. A pályá-
zat célja a környezettudatos nevelés az 
Unió tagállamaiban. Kedden és szerdán az 
általános iskolát ismerték meg a dán gye-
rekek. A magyar és a dán diákok könnyen 

összebarátkoztak és szerda délután együtt 
fociztak, táncoltak, rajzoltak. Csütörtökön 
Bugacot, pénteken Kiskunmajsát látogatta 
meg a csoport. Péntek este egy jó hangula-
tú diszkó során búcsúztak el egymástól a 
diákok. A diákok minden nap foglalkoztak 
környezetvédelemmel a Kiskunsági Nemze-
ti Park munkatársainak segítségével.

A találkozóról, a programokról készült 
fotókat a nagyközség honlapján - www.
tiszaalpar.hu - tekinthetik meg.

dr. Menyhárt Anett jegyző

Emlékkiállítás
A nagyközségben született és itt 

élt Bodor Ferenc polgármester képe-
iből, alkotásaiból 2010. május 28-án 
17.00. órakor (péntek) kiállítás nyílik 
Tiszaalpáron a Művelődési Házban.

A tárlat a szeptemberben elhunyt 
polgármesternek és alkotónak állít 
emléket, aki 2010. május 29-én lenne 
50 éves.

A tárlat megtekinthető: 2010. 
május 28 és 2010. június 11. között a 
művelődési ház kamaratermében.

Tiszaalpár Nagyközség május 31-ig 
várja a "Tiszaalpár Díszpolgára" címre 
tett javaslatokat. A kitüntető címre javas-
latot tehet önkormányzati bizottság, a 
képviselők, polgármester, jegyző, civil 
szervezetek, közösségek.
A "Tiszaalpár Nagyközségért Díj"-ra 
javaslatot tehetnek képviselők, polgármes-
ter, jegyző, képviselő-testület bizottságai, 
civil szervezetek.

A "Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért 
Díj" kitüntetésre javaslatot tehetnek kép-
viselők, polgármester, jegyző, képviselő-
testület bizottságai, önkormányzati intéz-
mények közösségei, vezetői.
Az adományozás feltételeiről szóló helyi 
rendeletek a Polgármesteri Hivatalban, 
illetve a www.tiszaalpar.hu (Közérdekű 
adatok, rendeletek) honlapon megtekint-
hetőek.            dr. Menyhárt Anett jegyző

Minősített tekerőlantok
Repáruk Dezső tekerőkészítő újabb négy 
hangszerrel állt a szakmai zsűri elé. A 
szigorú ítészek formai, esztétikai és funk-
cionális szempontból is megvizsgálták 
a hangszereket, és azokat a legjobb (A) 
minősítéssel látták el.  Ez azt is jelenti, 
hogy a tekerők megfelelnek a népi hagyo-

mányoknak, alkalmasak azok továbbvite-
lére, ugyanakkor bizonyos minőségi fejlő-
dést is mutatnak a korábbiakhoz képest.  
Ezzel kilencre nőtt Repáruk Dezső minő-
sített népi hangszereinek száma. Jó úton 
halad ahhoz, hogy megkapja a népi ipar-
művész címet.

Felhívás
A néptáncos gyerekek számára 

keresünk dudaszárú csizmát, régi 
fekete zakót, mellényt, kalapot, csiz-
manadrágot.

Kérjük azokat, akiknek fontos a 
hagyományőrzés, és akiknek módjuk-
ban áll felajánlani a keresett ruhaneműt 
és lábbelit, hívják a 06/30/481-6977 
telefonszámot.

Felhívás
…szülőkhöz, volt tanítványokhoz, az 
iskolát támogató polgárokhoz, szerve
zetekhez
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
magánszemélyek segítségével létrehoz-
ta a Pejtsik László Alapítványt, amely-
nek fő célja az iskola nevelő és oktató 
munkájának segítése a tanulók sokolda-
lú fejlesztésének érdekében.
Az iskola támogatása érdekében kér-
jük, hogy személyi jövedelemadója 1 
%-ának befizetésével csatlakozzon az 
alapítványhoz, és legyen segítségünkre 
céljaink megvalósításában.
Befizetésüket a Pejtsik László Alapít-
vány alábbi adószámára tehetik meg:

18353963103
Segítő támogatásukat előre is köszön-
jük.

dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának elnöke

Javaslat kitüntető címekre

a Tavaszköszöntő
program támogatói

Támogatók: Mikropódium Csalá-
di Bábszínház (Lénárt András és Aracs 
Eszter), Magyar Bábjátékos Egyesület, 
LEADER, Jövőnkért Alapfokú Művésze-
ti Iskola, dr. Vancsura István, Bársonyos 
Biztonság Kft., Czinege Manufaktúra, 
Magony Gáspár, Török Tamás, az álta-
lános iskola konyhájának dolgozói, Hor-
váth Zoltán és csapata.
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Riport Lénárt Andrással, a fesztivál művészeti vezetőjével
 Hogyan vagy honnan jött az ötlet, 

hogy Tiszaalpáron mikro bábfesztivált 
szervezzenek?

- A Mikropódium Családi Bábszín-
házzal körülbelül 15 éve játszom külföl-
di fesztiválokon, sok előadást láttam és 
nagyon sok művész barátom lett. Gyakran 
gondoltam arra, hogy hogyan lehetne 
Magyarországra hozni ezeket a játékokat, 
hogyan ismerhetné meg őket az itteni 
közönség, vagy akár a bábos szakma, 
a szakemberek. Mi a bábjáték sokféle 
ágával foglalkozunk, és arra gondoltuk, 
hogy egy kicsi bábfesztivál talán érdekel-
né az itteni embereket, ide hívhatnánk 
az előadásokat, és ez talán hírét vihetné 
Tiszaalpárnak is… 

Az előző évben indítottuk el - próba-
ként - ezt a fesztivált. Akkor még nem 
csináltunk nagy hírverést, inkább meg 
akartuk figyelni, hogy miként reagálnak 
az érdeklődők a bábszínházra, utcaszín-
házra, megéri-e belevágni egy ilyen nagy 
szervezőmunkába.

 Tiszaalpár 5000 lelkes település. Itt 
egy rendezvény  bármilyen színvonalas is 
 még a vonzáskörzetével együtt sem tud 
akkora tömeget megmozgatni, mint pl. a 
fővárosban vagy más nagyvárosban. Mi 
az, ami miatt mégis úgy gondolta, hogy 
érdemes idehozni egy nemzetközi bábfesz
tivált?

- Nem is az a célunk, hogy egy nagyvá-
rosi gigaprogramot hozzunk létre sok ezer 
ember számára. Mi egy barátságos, vidéki 
fesztiválra gondoltunk, amivel elsősorban 
a környéken lakó embereknek hozunk 
érdekes előadásokat, hogy megismerjék a 
bábszínház és az utcaszínház érdekessége-
it, sokféleségét. A fellépőknek is nagyon 
érdekes és szép hely Tiszaalpár, és tudom, 
hogy a hazai és külföldi bábosok szíve-
sen jönnek majd ide. Különösen vonzó 

számukra, hogy nincs zsűri, szakmai meg-
méretés, egy nyitott, érdeklődő közön-
ség várja őket. Tapasztalatunk a második 
fesztiválunk után nagyon jó, azt hiszem, 
hogy igazán felkeltettük az érdeklődést. 
A közönség szerette az előadásokat, a 
fellépők pedig a közönséget. Szerintem 
érdemes tovább dolgozni, elindítani a har-
madik fesztivál szervezését.

 Milyen koncepció alapján kezdte 
meg a szervezést? Kikre támaszkodhatott 
a megvalósításban?

- Bársony Istvánnal a művelődési ház 
vezetőjével indultunk neki a munkának. 
Egyszerűen leültünk beszélgetni Aracs 
Eszter, István és én, hogy vajon mit jelen-
tene egy ilyen új fesztivál Tiszaalpárnak, 
a helyi közönségnek, a magyarországi 
bábjátékosoknak. Akkor még nem gondol-
tunk a munka nehézségeire, csak éppen 
próbáltuk megtalálni, hogy ki milyen 
feladatot vállalhatna. István feladata az 
volt, hogy megszerezze a hivatalos támo-
gatást, hogy pályázatokat találjon és írjon, 
hogy megtalálja a jó játszóhelyeket, hogy 
biztosítva legyenek a technikai feltételek. 
Mondhatnánk azt is, hogy a fesztivál pro-
duceri munkáját látta el. A mi feladatunk 
volt, hogy olyan minőségi és változatos 
programot állítsunk össze, melynek során 
a fesztiválra látogató nézők felismerjék, 
hogy a bábszínház nem csak gyerekeknek 
szóló művészet. Megkértük, felkértük a 
művészeket, hogy jöjjenek el hozzánk, 
mutassák be előadásaikat. Mindannyian 
sokat tanultunk a közel egy évig tartó 
előkészítő munka tapasztalataiból. Sze-
rencsére találtunk szakmai támogatót, és 
olyan helyi vállalkozókat, akik segítették 
az egész fesztivál létrejöttét. A következő 
találkozóra igyekszünk több pénzt pályáz-
ni, hogy ismét élvonalbeli művészekkel 
lephessük meg a közönséget. 

 Mi alapján válogatta ki a fellépő 
művészeket?

- Megpróbáltunk nagyon jó előadá-
sokat találni, és olyan előadókat elhívni, 
akik megértik, egy induló fesztivál min-
den gondját, baját - elsősorban anyagi 
baját. Érdekes, hogy már az első hívá-
sunkra nagyon sokan jelentkeztek. Tisza-
alpár értékeivel csalogattuk őket. Sokan 
szerették volna megismerni ezt a régi 
történelmi hagyományokkal és természeti 
szépséggel megáldott vidéket. Ami külö-
nösen vonzó volt számukra, hogy olyan 
közönségnek játszhattak, akiknek még új 
ez a művészeti forma. Közülük választot-
tuk ki a fellépőket. A többieknek pedig 
lehetőséget szeretnénk adni a követke-
ző fesztiválokon történő bemutatkozásra. 
Azt hiszem, hogy a következő 10 évben 
nem lenne gondunk fantasztikus előadáso-
kat találni a fesztiválközönség számára. 

 Hogyan értékelné a fesztivált a szer
vező szemével?

- Az előző évi fesztivál csak indító, 
tapasztalatszerző program volt, az idén 
megpróbáltuk komolyan megszervezni a 
második bábfesztivált. A fellépő művé-
szekben biztosak voltunk, de attól bizony 
féltünk, hogy vajon mennyire lesz érdekes 
a fesztivál gondolata az itteni emberek 
számára. Az első napon még nem voltak 
olyan sokan, de nagy szeretettel fogadták 
az előadásokat, az előadókat. A második 
napra már hamar híre ment a programnak, 
és sokkal többen jöttek el. A közönség 
végig élvezte az előadásokat, sokat nevet-
tek és tapsoltak. Hallottuk, hogy még 
napokig beszéltek az előadásokról, szom-
szédok, munkatársak, horgászok vitték a 
jó program hírét. Az a szándékunk, hogy 
elindítsuk és folytassuk a NEMZETKÖZI 
mikro BÁBFESZTIVÁLT, teljes mérték-
ben megvalósult. 

NAVApont a könyvtárban
A Nemzeti Audiovizuális Archívum 

gyűjteményéhez ingyenes hozzáférést biz-
tosítunk a könyvtárban. A beiratkozott 
olvasók számítógépen keresztül megte-
kinthetik a NAVA különböző műsorait. 
Így az m1, m2, Duna Tv, az RTL Klub, 
TV2 és a Magyar Rádió 3 csatornájának 
2006. január 1-je óta sugárzott magyar 
gyártású vagy magyar vonatkozású műso-
rait. 

További lehetőségek: 100 magyar 
játékfilm (1941-1981), Mediawave fesz-
tiválfilmek, Mindentudás Egyeteme elő-

adások (2002-2006). A 78-as fordulatszá-
mú hanglemezfelvételek gyűjteményében 
mintegy kétezer 1906-16 közötti gramo-
fonfelvétel hallgatható meg. A tematikus 
válogatásokban a "Sorsfordító októberek" 
(1956; 1989), "Kell egy csapat" magyar 
játékfilmes válogatás, népmese-gyűjte-
mény, Cseh Tamás összeállítás, Csillagá-
szat Nemzetközi Éve alkalmából égi és 
földi jelenségekkel foglalkozó műsorok 
kollekciója, a Nyugat 100 műsorok gyűj-
teménye és 1931-1943 között híradó beját-
szások várják az érdeklődőket.

Évfordulók
104 évvel ezelőtt, 1896. május 19-én 
Tiszaújfalun született Kádár Lajos 
népi író. Legismertebb művei: 
Kolomp szól a ködből, Taposóka, 
Cigányok, Halászok, Rozika, 
Tyukász Péter.

Május 29-én lenne 50 éves Tiszaal-
pár tragikusan elhunyt polgármeste-
re, Bodor Ferenc.
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Tavaszköszöntő képekben

A bábok parányiak, de a hatás nagy - Lénárt András, a 
Mikropódium Családi Bábszínház alapítója

Az angol Paprika Jancsi, azaz Punch életre keltõjével, 
Professor Clive Chandlerrel

A Jövõnkért Alapfokú Mûvészeti Iskola néptánc cso-
portja

Sarkadi  Bence a maga készítette marionett bábbal

A bábtanodás gyerekek nagyon élvezték a szereplést, 
a megérdemelt taps nem maradt el.

Beszállás! Világkörüli útra invitál Oscar, a kalauz
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Gépvásárlás
Az elmúlt időszakban két nagy teljesít-

ményű munkagépet vásárolt a tiszaalpári 
önkormányzat. A John Dere traktor és a 
Komatsu kotró-rakodógép sokféle munka-
folyamatban hasznosítható, így útjavítást, 
árokásást, hóeltolást vagy akár szállítást is 
végezhetnek velük. 
A közel tízmillió Ft-os beruházás biztos 
megtérülésére számít az önkormányzat, 
mert így saját erőforrással, alvállalkozók 
bevonása nélkül tudják a településüzemelte-
tés több feladatát is ellátni. 

KÖZÖD?!
Az Önkéntes Fiatalok Napjához csatlako-

zott április 24-én Tiszaalpár. Ezen a napon 
nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb kor-
osztály is részt vett a község szépítésében, 
közterületeinek rendezésében. Ezzel szeret-
ték volna felhívni a figyelmet arra, hogy a 
közösségi és önkéntes tevékenység fontos 
szerepet játszhat egy település életében. 

A programban az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola és Könyvtár tanulói, nevelői, 
valamint a civil szervezetek közül a Falu-
védő- és Szépítő Egyesület, a nyugdíjas 
klubok és a horgász egyesület tagjai vettek 
részt közel nyolcvan fővel.

A szombat délelőtti négy óra alatt sokat 
tettek: a Tisza-parton összeszedték a szeme-
tet, a Templom-dombon és az Árpád téren 
megkapálták a virágágyakat, összegereb-
lyézték a lehullott lombot, elvégezték a fák 
és a cserjék tányérozását. A játszótereket 
kitakarították, és az újfalui közösségi ház 
környékét is rendbe hozták. 
A szervezők: dr.Halász Mátyásné tanárnő és 
Vajda Márta, az FSzE elnöke

Ismételten megrendezésre került a 
Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület jóvoltá-
ból a Szent György napi hagyományőrző 
határjárás.  Április 24-én délelőtt lelkes 
csapat gyülekezett a lovas pályán, hogy 
10 fogattal és hátasokkal meghódítsák a 
15 km-nél is hosszabb, sokunk számára 
sosem látott tájon át vezető utat. A lelkes 
alpári lovasokhoz csatlakozott két tisza-
kécskei fogat és a Bokrosi Lovas Kör 
néhány tagja. 

13 órakor érkeztünk Bokrosra, ahol a 
mögöttünk hagyott hosszú út porát a Bok-
rosi Borpince jobbnál jobb boraival öblít-
hettük le. Ismét lóra szálltunk és a Bok-
rosi Lovas Kör telephelye felé vettük az 
irányt, ahol ízletes ebéddel vártak minket. 
Bodor János vezetésével marhalábszárból 

készült bográcsgulyással és halászlével 
vendégelték meg a csapatot.

A pihenő jó hangulatban, kellemes 
tavaszi napsütésben zajlott, amit tetézett, 
hogy jelenlétével megtisztelt minket dr. 
Vancsura István polgármester úr is. A gye-
rekek körében oly népszerű lovagoltatás 
után megköszöntük a szíves vendéglátást 
és rövidített úton elindultunk haza.  Elér-
ve  a falu határát, úgy döntött a kitartó 
határjáró sereg, hogy nem hagyhatjuk ki 
a falu utcáinak körbejárását sem. 

Este 6 óra körül érkeztünk vissza a 
kiindulási pontra, ahol a fényképezkedés 
után Bartucz István megköszönte a rész-
vételt mindenkinek. Fárasztó, mégis élmé-
nyekkel, kellemes beszélgetésekkel teli 
nap után hajthattuk álomra fejünket. 

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik önzetlen munkájukkal segí-
tették e nap létrejöttét, és reméljük, még 
sokáig részesei lehetünk ennek a fantaszti-
kus hagyománynak.

Szent György napi határjárás
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Pályázati támogatás
"Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése" -

"Tudásdepó-Expressz" TIOP-1.2.3/08/1

Kiskunfélegyháza, Bugac, Pálmonostora 
és Tiszaalpár önkormányzatának konzor-
ciuma az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program keretében 46.236.676.- Ft ös-
szegű vissza nem térítendő támogatást 
nyert könyvtári infrastruktúra-fejlesztés-
re. Tiszaalpár támogatása 3.632.340,- Ft, 
melyet az alábbi eszközök beszerzésére 
fordított:
- 5 db új munkaállomás
- 1 db speciális számítógép vakok és 
gyengénlátók részére (Braille-kijelzővel, 
képernyő-
olvasóval, beszédszintetizátorral)
- 1 db szervergép
- 1 db szkenner
- vonalkódrendszer a kölcsönzéshez.

A projekt alapvető célja:
A korszerű informatikai eszközök beszer-
zésével az életen át tartó tanulás mai kor-
nak megfelelő hátterét kívánja megadni. 
Az új informatikai rendszer lehetővé teszi 
az online használatot, a hozzáférés növe-
lését térben és időben. Az információs 

rendszerek beépítése a könyvtárhasználat-
ba, ill. a felhasználóképzések szervezése 
felkészíti az iskoláskorú vagy a digitális 
írástudással nem rendelkező lakosokat e 
rendszerek használatára.

A projekt várható eredménye:
A projekt keretében megvalósuló infrast-
rukturális fejlesztés magasabb minőségű 
könyvtári szolgáltatásokat tesz lehetővé, 
eredményeként a könyvtárat személye-
sen és virtuálisan használók minőségi és 
mennyiségi változást tapasztalhatnak az 
online szolgáltatások elérésében. Javul-
nak a fogyatékkal élők esélyei. Megkez-
dődhet a helytörténeti dokumentumok 
archiválása.

Projektnyitó rendezvény:
A projekt sajtótájékoztatóval egybekötött 
nyitórendezvényére 2010. február 8-án 
került sor a kiskunfélegyházi Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtárban.

Április 17-én Tiszaalpár adott otthont 
az idei Mozgássérült Egyesület Országos 
Szövetsége Bács- Kiskun megyei küldött 
közgyűlésének.

A tiszaalpári csoport szervezésével 
az általános iskolai tornacsarnokban lett 
megtartva, mivel a kultúrházban a megyei 
sakkbajnokság zajlott. Meghívtuk polgár-
mesterünket, dr. Vancsura István urat is, 
aki nem csak elfogatta meghívásunkat, de 
támogatta is azt. Beszédében elmondta, 
hogy fontosnak tartja munkánkat, elismer-
te munkásságunkat. Bemutatta Tiszaalpár 
múltját, adottságait, elmondta nevezetes-
ségeit, és mindenkit arra buzdított, láto-
gasson el falunkba, hiszen igen gazdag 
történelmi múltra tekint vissza és sok a 
látnivaló, gyönyörű a táj.

A közgyűlést Szakáll István MEOSZ 
elnökségi tag vezette le. Jelen voltak 
Rajos Márta elnök asszony, Bácskainé 
Márti elnökhelyettes, Dr. Földesi Ferenc 
ügyvéd, a megye 36 településének tit-
kárai és az ellenőrző bizottság elnöke, 
Németh Lajosné. Értékelte az elmúlt év 
munkáját, költségvetését, amit a közgyű-
lés elfogadott. Döntés született a Kecske-

méten megörökölt Forrás utcai ingatlan 
eladásáról is. 

Itt említem meg, hogy Lakitelken is 
örökölt a MEOSZ Bács-Kiskun megyei 
csoportja egy faházas nyaralót, amit a 
pihenni vágyók figyelmébe ajánlunk, 
mivel nagyon nyugodt helyen van a 
Sirály utcában. Gyerekeknek 500 Ft/nap, 
Bács-Kiskun megyei tagok részére 1000 
Ft/nap, civileknek 1500 Ft/nap. Egyeztet-
ni lehet Hanó Mihály: 0620/2288449.

A megbeszélés délután fél egyig tar-
tott, és igen csak elfáradtunk, így nagyon 
jól esett a finom vaddisznó pörkölt, amit 
Nemes József főzött, és a helyi vadász-
társaság igen jutányos áron ajánlott fel. 
Köszönet illeti Gibárszki Sándornét, az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár igazgatónőjét, aki lehetővé tet-
te, hogy rendelkezésünkre álljon az isko-
la. És szintén köszönet a helyettesemnek, 
Kása Andrásnénak, aki fáradtságot nem 
ismerve segítette munkámat. Csoporttár-
saimnak, Harmati Krisztinek, Tantucz 
Tibornénak, Laczkó Mátyásnak és Ipacs 
Imrének külön megköszönöm segítségü-
ket, akik nélkül ez a közgyűlés megszerve-

zése nem lett volna sikeres. A résztvevők 
egy új élménnyel gazdagabban térhettek 
haza. 

Még a frissen szerzett tapasztalatokat 
beszéltük, mikor egy újabb eseményt 
készítettünk elő. A Tiszaalpári Mozgás-
sérült Csoport április 23-án tartotta az év 
első félévében névnapjukat tartók ünne-
pélyes köszöntését. Nem a megszokott 
módon zajlott a megbeszélésünk, hanem 
egy igen ízletes őzpörkölt és házi süte-
mény mellett társalogtunk. Bár mindenki-
nek van elég gondja, de azt mégis feled-
tük egy rövid időre. Sajnálhatja, aki nem 
tudott itt lenni, reméljük az év második 
felében ünneplők legközelebb mind jelen 
lesznek. De nem csak ünneplésről szól a 
történet, közben dolgozunk is. Lezárult 
április 30-val a gépkocsi szerzési támo-
gatás. Az idén hat fő élt a lehetőséggel. 
Folyamatosan van igény a lakás-átalakí-
tási támogatásra. Legközelebbi összejö-
vetelünk május 21-én délután 4 órakor 
a kultúrházban lesz megtartva. Minden 
sorstársunkat szertettel várunk.

Hanó Mihály

Mozgássérültek küldöttgyűlése Tiszaalpáron

A népdalkör hírei
Április 17-én a kiskunfélegyházi kistér-

ség kulturális rendezvényén Petőfiszálláson 
a népdalkör a népzene kategóriában 2. helye-
zést ért el.

Május 22-én Kiskunfélegyházán a Város-
alapítók Napja alkalmából rendezett ünnepi 
műsorban a Bársony Mihály Népdalkör is 
fellép a névadó kedvenc népdalaival, tekerő 
és klarinét kísérettel.

Vass Lajos emlékezete
A negyven évvel ezelőtti "Röpülj páva" 

mozgalom elindítójára, Vass Lajos zene-
szerző-karnagyra emlékeztek a közelmúlt-
ban Lakiteleken. Az ünnepségre meghívót 
kaptak azok a környékbeli kórusok - így a 
tiszaalpári Bársony Mihály Népdalkör is -, 
amelyeknek létrejötténél maga Vass Lajos 
bábáskodott. A mellszobor-avatás mellett 
ezen az ünnepségen osztották ki a "Vass 
Lajos emlékezete" című pályázat díjait is. 
Tiszaalpárról Horti Sándor pályázata része-
sült elismerésben, aki értékes könyveket és 
emléktárgyakat kapott ajándékba.

A megemlékezés legszebb pillanatai vol-
tak, amikor a híres közéleti személyiségek-
ről elnevezett, díszesen faragott padok mel-
lett megemlékeztek a névadóról, és a több 
száz résztvevő közösen énekelte el annak 
legkedvesebb népdalát.



Április, május igencsak bővelkedett "zöld 
programokkal" az iskolánk tanulói szá-
mára. 
A természetet kedvelő és versenyezni 
szerető gyerekek három megmérettetésen 
is részt vettek az elmúlt időszakban, ame-
lyeken III-IV. helyeken szerepeltek. Nem 
szégyenkezhetünk!
Ismét megrendezték a Dél-alföldi Regio-
nális Zöld Diákparlamentet Csongrádon 
április 23-án, amelyen a két képviselőnk 
igen jó munkát végzett (Olajos Eszter 
és Herczeg Eszter). A levegő szekcióban 
tevékenykedtek, melynek legfontosabb és 
legsürgősebb, de általunk is befolyásolha-
tó, javítható problémáiról állítottak össze 
javaslatokat. Olajos Esztert választották 
a szekció "szószólójának", ami igencsak 

elismerés a sok városi közép-, általános 
iskolás között. A választás oka: sok jó ötle-
tet mondott, amelyek nem ötletek voltak, 
hanem nálunk már bevált gyakorlat. Ilyen 
pl: az Értékőrző táborozók által készített 
parlagfű-monitóring, Önkéntes kör által is 
többször végzett takarítási akciók, védjük 
meg a fákat: osztályfák, újrapapír hasz-
nálata, autóbusz menetrendet az iskolák 
órarendjéhez igazítani, Kresz-oktatás a 
kerékpár használatának propagálásához. 
Sajnos elhangzott az is, hogy a biztonsá-
gos kerékpáros közlekedéshez kerékpár-
út és egy kresz-park is jó lenne. Nem 
vagyunk lemaradva, s remélem ezután is 
lesznek jó ötleteink, tevékenységeink.
Már II. alkalommal vettünk részt a 
KÖZÖD? LEGYEN HOZZÁ! nemzet-

közi takarítási akcióban, amely április 
24-én volt. A munkát  az akció szervezői 
is megnézték. Az összefogás szép volt, 
hiszen több helyen is dolgoztak a szor-
gos kezek. Idősek a Faluvédő és Szépítő 
Egyesület által, fiatalok pedig az iskola 
részéről volta képviselve. Köszönet a szor-
gos kezeknek!
Megtartottuk a Föld napján a nagy hulla-
dékgyűjtést, aminek igazán lehet örülni, 
hiszen az egyetlen Földünk beborító "sze-
métből" néhány tonnányit eltakarítottunk. 
A PET palack, kupak és száraz elem gyűj-
tése folyamatos.
Ezek a programok az ÖKO hét keretében 
zajlottak, melynek részesei voltak a Dáni-
ából érkezett, a természet,- környezetvéde-
lem iránt elkötelezett gyerekek is.

Dr. Halász Mátyásné
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Trianoni emlékmű állítására készül Tiszaalpár
Interjú Tolnai Endrével, az emlékmű ötlet
gazdájával

90 éve történt: Magyarország, mint az 
Osztrák-Magyar Monarchia vesztes utódál-
lama 1920. június 4-én Versailles-ban alá-
írta a trianoni békeszerződést. A Magyar 
Királyság közel 2/3-át elcsatolták, ezzel 
kettészakítva településeket, családokat egy-
mástól. Magyarország elvesztette többek 
között olyan történelmi részeit, mint a 
keleti részről elcsatolt Erdélyt, és az északi 
részről elszakított Kárpátalját. Ennek állít 
emléket a Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Hagyományőrző Egyesület 2010. június 
4-én a Trianoni Emlékszobor avatással. 

Erről kérdeztem az egyesület egyik 
ötletgazdáját, a megvalósításban nagy sze-
repet vállaló Tolnai Endrét a következő 
interjúban.

 Kinek az ötlete volt az emlékmű?
- Tulajdonképpen a gondolat, hogy 

emléket állítsunk a 90 évvel ezelőtt történ-
teknek, az én agyamból pattant ki, egyszó-
val én voltam az ötletgazda, de a jó ügy 
érdekében sok lelkes, jó szívű, nemzeti 
érzelmű támogató csatlakozott hozzám és 
az elképzelésem megvalósításához. 

 Milyen szándékkal, céllal állítják fel 
az emlékművet?

- Az emlékmű állításával egy pozitív 

gesztust szeretnénk nyújtani a határon túli 
magyarok felé, akiket egykoron elszakítot-
tak a hazájuktól. Adósságunknak éreztük 
ezt a tisztelgést feléjük, mivel 1920-ban 
nemcsak fizikai pusztítást végeztek orszá-
gunkkal, hanem "szellemi pusztítást" is.     

 Hogyan fog kinézni végső formájá
ban az emlékmű?

- Egy sziklatömb az emlékmű alapja, 
mely az egykori recski munkatáborból 
való, mely szimbolizálja az elnyomást, 
amit egykoron elkövettek ellenünk. Ezen a 
sziklatömbön gyakorlatilag egy szokásos 
trianoni jelkép, a kettős kereszt áll, az egy-
kori Magyar Királyság jelképe. A kettős 
kereszt alatt a hármas halom látható, mely 
a Mátra hegyeit jelképezi. A kereszt és a 
hármas halom között az egykori királyság 
jelképe, a korona helyezkedik el. A szikla-
tömb közepén a kettészakított Magyaror-
szág látható elcsatolt területeinkkel. Ezál-
tal a régi királyságunk rajzolódik ki. Az 
emlékmű anyagát tekintve, egy egyszerű 
és időtálló emléket szerettünk volna állíta-
ni az utókornak, ezért olyan természetes 
és ősi anyagokat használtunk fel alapként, 
mint a fém és a kő.

 Kik voltak segítségére az emlékmű 
megvalósításában?    

- Az egyesület alapítótagjai. Magára 
az eseményre, az avatásra megpróbál-

tunk minél több személyt bevonni, kortól 
és nemtől függetlenül. Az egyesületünk 
önerőből, mindenféle anyagi segítség nél-
kül óhajtotta megoldani az emlékmű elké-
szítését. Nem szerettünk volna elkötelezett-
séget bárki felé, ezért nem kerestünk fel 
támogatókat, szponzorokat. 

 Elsősorban kiket várnak a megemléke
zésre, az emlékmű felavatására?

- Rendezvényünkre minden helybéli 
lakost nagy szeretettel hívunk, és várunk. 
A helybéliek mellett a környékbeli tele-
pülések testvéregyesületeit, és a helybéli 
egyesületi tagokat is meghívjuk. Rendez-
vényünkre várunk több egyházi képviselőt 
az elszakított területekről, akik áldásukat 
adják az emlékműre. 

 Kik szerepelnek az átadás program
jában?  

- A műsorban az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár diákjainak 
énekkara mellett a Horti Sándor tanár úr 
által vezetett népdalkör is közreműködik. 
Ezen kívül a rendezvényre külső zené-
szeket is meghívunk és várunk. A vitézi 
rend által képviselt egyenruhás díszőrség 
felvonulása is a program részét képezi. 
Később az elhatárolt területekről érkező 
egyházi képviselők (papok) szentelik fel 
az emlékművet. 
Írta: Víglási Krisztina Klára

FELHÍVÁS! „A ZENE MINDENKIÉ“
A Tiszaalpári Tiszavirág Együttes fémhulladék gyűjtést szervez az együttes fenntartása és hangtechnikai kellékeinek megvásárlá-

sa érdekében. Kérjük a tisztelt lakosságot, valamint a támogatókat, hogy akinek módjában és szándékában áll segíteni jelentkezzen 
a következő elérhetőségen: Cím: Ajtai Elemér, Tiszaalpár, Deák Ferenc u. 51. Telefon: 06/20-54-39-717.

Email: ajtaielemer@citromail.hu   Kérjük, támogassák e nemes szándékot.

Zöldebbek vagyunk



A Csongrádi Víz- és Kommunális 
Szolgáltató Kft. lomtalanítást végez tele-
pülésünkön.

Május 29-én szombaton az elektro-
nikai hulladékok gyűjtését végzik. 9-17 
óráig az újfalui Kádár Lajos Közösségi 
Háznál, valamint az alpári iskola udvarán 
lehet elektronikai hulladékot a kihelyezett 
konténerekbe lerakni.

Május 31 - június 3. között minden 
nap 7 órától az alábbi ütemterv szállítják 
el a házak előtti közterületre kirakott lom-
hulladékot:

- május 31-én: a Bokros, Béke, Köl-
csey, Halász, Erkel, Vásárhelyi, József 
A., Kossuth, Ady, Fecske, Kócsag, Kádár 
Lajos, Petőfi, Hét vezér, Móra, Gárdonyi, 
Esze Tamás, Dózsa, Tiszavirág, Napsu-
gár, Csokonai és Vak Bottyán utcákban

- június 1-jén: az Alkotmány, Toldi, 

Thököly, Móricz Zsigmond, Mártírok, 
Szabadság, Géza fejedelem, IV. Béla, Gár-
donyi, Csokonai, Budai Nagy A., Arany 
János, Esze Tamás, Bocskai, Bánk bán, 
Wesselényi, Kisfakudy, Gróf Széchenyi 
utcákban, valamint a Könyves Kálmán és 
a Szent László téren

- június 2-án: az Alkotmány, Bajcsy-
Zsilinszky, Liszt F., Vörösmarty, Damja-
nich, Csokonai, Budai Nagy A., Dobó, 
Mikes, Munkácsy, Táncsics, Bercsényi, 
Mikszáth, Jókai, Balassa, Kecskeméti, 
Iskola utcákban és a Szent Imre téren

- június 3-án: a Bethlen, Mátyás 
király, Hunyadi, Bem, Zápolya, Kazinczy, 
Szent István, Kinizsi, Várkert, Honfogla-
lás, Alkotmány, Deák Ferenc, Bezerédi, 
Dózsa, Bajcsy-Zsilinszky, Bocskai, Atti-
la, Zrínyi, Új, Thököly utcákban és az 
Árpád téren.

A lomtalanítás során az alábbi hulladé-
kok kerülnek begyűjtésre:

- nagy térfogatú lomhulladék (szek-
rény, ágy…)

- fém, fa, papír és műanyaghulladék
- zöldhulladék (biológiailag lebomló)
A kis térfogatú hulladékot zsákban 

összekötve, a növényi eredetű hulladé-
kot kévébe összekötve kell kihelyezni. 
A zsákok megtöltésénél, kérjük figyelje-
nek arra, hogy kézi erővel mozgathatók 
legyenek!

Az egyéb módon kihelyezett hulladé-
kot a kft. nem szállítja el.

Ugyancsak nem szállítják el a veszé-
lyesnek minősülő hulladékokat (elemek, 
akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasz-
tók, savak, lúgok, növényvédő szerek, 
gumiabroncsok, elektronikai hulladékok 
stb.). Ezeket a kiskunfélegyházi vagy a 
csongrádi hulladékudvarokba kell elszál-
lítani.
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Házi bekötések
A csatornázás során a közterületi háló-

zattal egyidejűleg megépül a telekhatáron 
belül 1 méterre egy tisztítóidom is. Az 
üzemeltető eddig az idomig veszi át a köz-
területi csatornákat üzemeltetésre, a lakás-
tól eddig lévő csatornarész a tulajdonosé 
és az ő üzemeltetésében marad.

Ennek a tisztítóidomnak a fenékmély-
sége maximum 1,2 m lesz. Így a belső 
hálózatnak is legfeljebb ilyen mélysége 
lehet. 

Gravitációsan csak a tisztítóidom fed-
lapszintje feletti padlószintű helyiségek-
ből vezethető a szennyvíz a tisztítóidom-
ba. Az ez alatti padlószintű helyiségekben 
keletkező szennyvíz elvezetése esetén 
a szolgáltató által elfogadott egyetlen 
műszaki megoldás, azaz házi átemelő 
beépítése szükséges. Az esetleges szenny-
vízelöntésekből származó károkért a szol-

gáltató nem vállal felelősséget, amennyi-
ben a fogyasztó a fent említett műszaki 
megoldást nem alkalmazza.

Szennyvízcsatornába csapadékvizet 
bevezetni tilos!

A telekhatáron belüli csatornaszakasz 
építését akkor érdemes elkezdeni, ha az 
utcai csatorna kivitelezése már befejező-
dött, és a telken is elhelyezték a tisztító-
idomot.

A rákötést csak akkor szabad elvé-
gezni - a régi szennyvízgyűjtő/szikkasz-
tóakna leválasztásával, kiiktatásával - ha 
az utcai közcsatorna üzembe helyezése 
megtörtént, és a tulajdonos a csatornaszol-
gáltatási szerződést is megkötötte.

A szikkasztókat mindenképpen ki kell 
iktatni a szennyvízrendszerből. A derítők 
a jövőben használhatóak például csapa-
dékvíz gyűjtésére, de akár be is temethe-
tők.

További, röviden megválaszolható 
kérdéseket (műszaki kérdések kivételé-
vel) írásban Dr. Menyhárt Anett jegyző 
asszonynak lehet átadni a Polgármesteri 
Hivatalban, a beruházáselőkészítés jelen 
fázisában ismert válaszokat a faliújságon 
helyezik ki.

„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízel-
vezetése és tisztítása a település vonzó ter-
mészeti környezetének, felszíni és felszín 
alatti vizeinek megóvásáért” című projekt 
(KEOP-1.2.0/1F-2008-0021)

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg.

Lakossági tájékoztatás a szennyvízcsatornázással kapcsolatban
2010. május 3.

Lomtalanítás

A verseny célja: Tiszaalpáron és von-
záskörzetében élők baráti-kapcsolatainak 
ápolása a sakk-sporton keresztül, Tiszaal-
pár sakkhagyományaink megőrzése.
A verseny helyszíne: Tiszaalpár Árpád 
Művelődési Ház
A verseny kezdete: 2010. május 29. 9 óra
Nevezés: a helyszínen 8.30-tól. Előze-
tesen: Bársony Istvánnál (művelődési 
ház, 20/2699-604) és Gálfi Mihálynál 
(20/528-4255)

A verseny rendezője: Tiszaalpári SE Sakk-
szakosztály
A versenyen korra-, nemre-, minőségre 
(stb.) való tekintet nélkül bárki indulhat.
Regisztrációs díj: Felnőtt: 300Ft, gyer-
mek: ingyenes
Versenybíróság: helyszínen kerül bemuta-
tásra + 3 fő a versenyzőkből választva
A verseny lebonyolítása: 7 fordulós sváj-
ci rendszerben, számítógépes sorsolással. 
A játékidő 2*15 perc, RAPID szabályok 

szerint. A nevezők létszámától függően 
az ifjúságiak külön csoportban versenyez 
(het) nek. A fordulókra néhány perces 
párosítási- és ültetési szünetekkel folya-
matosan kerül sor, hosszabb pl. ebédszü-
net nincs tervezve!
Díjazás: oklevél és tárgyjutalom
Egyéb: a versenyen az általános írott- és 
íratlan sakk-szabályok érvényesek.
Vitás kérdés felmerülésekor a zsűri dönté-
se a mérvadó.

Tiszaalpári Sakkmajális 2010



A felnőtt csapat lejátszott mérkőzéseinek 
eredményei:
ASE - Kunfehértó 1:2
Pálmonostora - ASE 3:2
ASE - Jakabszállás 0:1
Lakitelek - ASE  4:0

A Lakitelek elleni mérkőzést leszámítva 
mindegyik meccsen egy góllal kapott 
ki a csapat, úgyhogy lehetett volna a 
mérkőzés eredménye döntetlen is, vagy 
akár egy-egy gólos győzelem is a mi 
javunkra. Elpártolt tőlünk a szerencse? 
A Pálmonostora és a Lakitelek játékosai 
meg is jegyezték, hogy ilyen játékkal 
miért nem feljebb szerepel a csapat a 
tabellán.
Az előkészületi mérkőzéseken szinte 
minden sikerült, bíztunk a jó folytatásban, 
erre csak nem jönnek az eredmények. Az 
okok között első helyen szerepel, hogy 
az edzőmeccseken játszott Hekkel Zsolt 
és nem is akárhogyan. A bajnokságban 
viszont nem kapta meg a játékengedélyét, 
így nem szerepelhetett, pedig elmondá-
sa szerint soha nem edzett még ennyit, 
mint most, és a játékánál is bizonyította, 
hogy nagyon hiányzik. Nem akarom egy 
emberre kihegyezni a sikertelenséget, 

de egy jó Hekkel a csapat meghatározó 
egyénisége, fejjel, lábbal úr a pályán, és 
még gólveszélyes is. Egyszóval ő az a 
játékos, aki fazont tud szabni a csapat 
játékának. Azután Verebélyi Zoltán leál-
lása sem tett jót a csapatnak. Probléma 
még Túri Imre sorozatos fegyelmezetlen-
sége is. És ha nem jönnek az ered-
mények, akkor az összhanggal is baj van. 
Én mégis bízok a játékosokban, hogy 
végre ők adnak választ  az előttünk álló 
mérkőzéseken a jó játékukkal, hiszen ők 
a mi fiaink! Már annyiszor bizonyítottak. 
Bízom a szurkolóinkban is, hogy úgy 
ahogy már sokszor tették, a csapat mellett 
tesznek hitet, és biztatással, türelemmel 
segítenek. Nem szidják, hanem szeretik a 
játékosokat. Hajrá ASE!

Az ifjúsági csapat eredményei:
ASE - Kunfehértó 5:0
Pálmonostora - ASE 3:4
ASE - Jakabszállás 3:0
Lakitelek - ASE   5:1

A serdülő csapat eredményei:
ASE - Lajosmizse 1:14
Lakitelek - ASE   5:2
ASE - Jászszentlászló  3:0

Kunszállás - ASE        11:0

Április 24-én tartották meg a korosztályos 
bajnokság soron következő fordulóját. 
Eredmények:
U-11-es korosztály (3-4 osztályosok / 
edző Ivicz Lázár)
ASE - Kunszállás  3:0  3 pont
ASE - Kkfh. Honvéd 0:2
ASE - Kkfh. Honvéd 0:2
ASE - Pálmonostora 0:0 3 pont
(játék nélkül)
ASE - Tiszakécske 0:0 3 pont
(játék nélkül)

U-9-es korosztály (1-2. osztály / edző 
Besszer Péter)
ASE - Kunszállás 0:2
ASE - Kkfh. Honvéd 0:0   1 pont
ASE - Pálmonostora 1:1   1 pont
ASE - Tiszakécske 0:0   3 pont
játék nélkül.

3 mérkőzés, 0 győzelem, 2 döntetlen, 5 
pont.

Várjuk kedves szurkolóinkat a hazai és 
a vidéki mérkőzéseinkre is. Jó napot, jó 
szurkolást!

Az elnökség nevében: Martus Pál elnök
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Labdarúgás

Könyvelés és könyvvizsgálat!
Egyéni vállalkozók, őstermelők, BT-k,

KFT-k, alapítványok könyvelését, magán
személyek adóbevallásának

elkészítését vállalom!

Vargáné Farkasházi Orsolya

Tel.: 06-76/343-219
06-30/266-85-36

a tiszaalpári művelődési házban fogadóórát 
tartok.

Időpontok:
március 09-én 13-14-ig április 09-én 13-14-ig
május 07 és 14-én 13-14-ig
június 09-én 13-14-ig július 09-én 13-14-ig
augusztus 09-én 13-14-ig  szeptember 09-én 13-14-ig
október 08-én 13-14-ig november 09-én 13-14-ig
december 09-én 13-14-ig

Ettől eltérő időpontokban a fenti telefonszámon 
időpont egyeztetés alapján!!

Tiszaalpár
Budai N.A. u. 4.sz. alatt

Nyitva tartás:

Kedd:     7.30 - 11;  14-16
Szerda:   7.30 - 11;  14-16
Csütörtök: 7.30 - 11;  14-16
Péntek:  7.30 - 11;  14-16
Szombat: 7.30 - 11

Sok szeretettel várjuk kedves
új és régi vásárlóinkat!

Papp József és családja
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TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Bársony István

Felelős szerkesztő: Sztakó Ildikó
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
12. oldal                                             2010. május

Kiadó konvektoros különálló 
pici garzon az állatpatika után, 
tiszta leinformálható hölgy részé-
re! Kaució szükséges! Tel: 06-
76/421-735

Alpáron 300 n.öl telken családi 
ház eladó. Két szoba, előszoba, 
konyha, fürdőszoba, spejz és mel-
léképület. Tel.: 06/30/370-3276

Kecskeméten Széchenyi-városi 
másfél szobás földszinti lakás 
eladó. Érd. Jókai u. 9. vagy 

06/30/458-9188

Renault Clio II. 1.5 DCI 6 éves 
kisteherautó 2012. 04.09-ig érvé-
nyes műszaki vizsgával eladó. 
Tel.: 06/30/360-8989

Tetőfelújítást, bádogozást, új tető 
készítést vállalok. Simonyi István 
06/30/286-2990

Családi ház eladó Petőfi S. u. 45. 
I.ár: 6,8 M Ft. Érd.: 70/605-5175

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk:
Jámbor Levente (Csányi Melinda), Novák Ákos (Bálint Csil-
la)

akiktől elbúcsúztunk:
Fricska Péterné Lantos Margit (1924), Kamasz Béláné 
Boros Veronika (1925), Csanádi Istvánné Szombati Veronika 
(1920), Balog Károlyné Nagy Mária (1923),  Ramsics Anna 
(1935)

Régi, új felületek festése
mázolás, tapétázása

Hőszigetelés, falfelület színezése
Keressen meg és megoldom festéssel

kapcsolatos bármely gondját rövid
határidővel!

Egyénre szabott ajánlatokkal várja 
Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/3624971

akciós tűzifavásár!
Akác    2100 Ft/q
Akác vékony  1700 Ft/q
Bükk    1800 Ft/q

Június 15-től
Kuglizva, hasítva, méterbe kis és nagy
tételben, ingyenes házhoz szállítással.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár, Ady E. u. 4.

06/20/912-1009

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel.: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza: 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak: 
Török Roland: 06-20/539-6658
Németh Sándor: 06-20/5396-690
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594
Könyvtár: 598-816

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható: 6066 Tiszaalpár,

Alkotmány u. 19. bejárat a Bercsényi utca felől.

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer, élelmiszer, üvegáru, 

papír, játék, bizsu, sok apróság.
Folyamatosan megújuló, szezonális

árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat.

ÜZLETÜNK NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00

13.00-17.00 óráig, szombaton: 8.00-12.00 óráig.
Tel/Fax: 76/424-504. Mobil: 06-20/4789-008


