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2010. június 4-én, a Trianoni 
„béke” 90. évfordulójának alkal-
mából került átadásra az emlékmű, 
melyet az Árpád Népe Tiszaalpári 
Egyesület tagjai készíttetek a jeles 
alkalomra. Az ünnepség hivatalosan 
16:15-kor kezdődött, de a korábban 
érkező vendégeket Szabó Sándor 
tárogató művész muzsikája fogadta, 
aki több ismert, és ismeretlen balla-
dát is bemutatott hangszerén. Ezután 
Balla Tibor, a népművészet mestere 
két tanítványával: Bánfi Ádámmal és 
Bánfi Dáviddal (aki csak 10 éves!) 
mutatta be tekerőlantos műsorszá-
mát, melyet Olajos Eszter és Vámos 
Piroska  kísért énekszóval. A meg-

emlékezés hangulatát három korhű 
ruhába öltözött honfitársunk fokozta, 
akik jelképezve a magyarságot - kato-
na, betyár, és huszár öltözéket öltve 
állták végig a rendezvényt kezükben 
a két legősibb zászlónkkal. A meg-
emlékezés kezdetére a tárogató csalo-
gató hangja mellett, a Jótanács Anyja 
templom harangszava – és egy igen 
hangos sziréna is felhívta a figyelmet. 
A köszöntőben Tolnai Endre rövid, a 
Kárpát- medencét körbevivő utazásra 
invitált minket, melyet a műsorban 
szereplők dallal, zenével, és prózával 
kísértek végig.

A Himnusz után dr. Vancsura 
István polgármester úr beszéde követ-

kezett, melyben köszöntötte az elsza-
kított részekről és a testvértelepülés-
ről érkezőket, majd kitért a magyar 
állampolgárság fontosságára is. Ezt 
követően az Egyesület nevében dr. 
Tógyer László köszöntötte az össze-
gyűlt vendégsereget, aki által választ 
kaphattunk olyan kérdésekre, hogy mi 
magyarok valójában kik is vagyunk, 
honnan jöttünk, és az egyik legfon-
tosabb kérdésre, hogy miért kellett 
ennyit szenvednünk az évszázadok 
alatt.

Ezután hivatalosan is felavatás-
ra került az Emlékmű, melyet Kéri 
Vencel plébános úr fel is szentelt.

(Folytatás a 3. oldalon)

Felavatták a trianoni emlékművet



Közbiztonság
A május 27-i képviselő-testületi ülés 

első napirendi pontjában beszámoló hang-
zott el a község közbiztonsági helyzetéről.  
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságot 
dr. Patak Sándor rendőr százados és Vaskó 
Tamás rendőr hadnagy képviselte az ülé-
sen. A beszámoló szerint a kapitányság 
illetékességi területén 2009-ben csökkent 
a bűncselekmények száma az előző évi-
hez képest. Tiszaalpáron azonban a 96-ról 
104-re emelkedett ez a szám. Bár sem 
emberölés, sem kábítószerrel való vissza-
élés nem történt a községben, a lopások 
és a betöréses lopások száma igen jelen-
tősen megnőtt az előző évekhez képest. A 
tavalyi évben 104 esetben történt eljárás 
tiszaalpári lakosok ellen bűncselekmény 
miatt, melyek közül 45 esetben lopás, 19 
esetben betöréses lopás, 8 esetben okirat-
tal való visszaélés, 4-4 esetben rongálás 
és ittas vezetés, 3-3 esetben garázdaság, 
sikkasztás, testi sértés és zaklatás volt a 
vád. A község baleseti helyzetét tekintve 
4 súlyos sérüléses, 12 anyagi káros közle-
kedési balesetnél kezdeményeztek a rend-
őrök eljárást. A balesetek okai között az 
ittas járművezetés, a gyorshajtás, illetve 
az előzési szabályok és az elsőbbségi jog 
meg nem adása szerepeltek.

A szabálysértés miatt 59 tiszaalpári 
lakos ellen folyattak eljárást tavaly. A 
szabálysértések elkövetői közül 19 lakos 
ittasan, 13 engedély nélkül vezetett, 11 
lejárt műszaki érvényességű gépjárművel 
közlekedett, 16 egyéb közlekedési sza-
bályt sértett.

Dr. Patak Sándor rendőr százados 
tájékoztatójában elmondta, hogy a rend-
őrség helyzete nem túl rózsás sem orszá-
gos, sem helyi szinten. A Háló program 
keretében folyamatos volt a rendőri jár-
őrszolgálat, de a program sajnos május 
16-án véget ért. Pozitív irányú elmozdu-
lást elsősorban az erősebb rendőri jelen-
lét biztosíthat. Tiszaalpáron négy körzeti 
megbízottra lenne szükség a jelenlegi két 
fővel szemben, és ennek megvalósulására 
az idei évben lát is esélyt. Továbbra is 
számít a rendőrség a társszervek – első-
sorban a polgárőrség – segítségére. Az 

állampolgárok nagyobb aktivitása is sokat 
segíthetne a bűncselekmények felderíté-
sében. A térfigyelő eszközök felállítása 
is hasznos lenne, de ezekre jelenleg nincs 
pénz, esetleg pályázat révén lenne meg-
valósítható.

A képviselők részéről elhangzott, 
hogy a helyi lakosság közreműködését 
a bűnesetek felderítésében sok esetben a 
retorziótól való félelem gátolja. Volt már 
arra példa, hogy a bűnözők a bejelentőn 
álltak bosszút.
mezőgazdaság

Pap Imre falugazdász a gazdálkodás 
helyzetéről, a földárak alakulásáról tájé-
koztatta a testületet. A gazdák helyzete az 
igen jelentős támogatási összegek ellenére 
nehéznek mondható. Az elmúlt év rendkí-
vül aszályos volt, aminek következtében 
az utóbbi évtizedek legalacsonyabb ter-
mésátlagait takarították be a gazdálkodók. 
E mellé még a felháborítóan alacsony 
felvásárlói árak is társultak. Sok esetben a 
termés szinte eladhatatlan volt. A bevéte-
lek elmaradása miatt a legtöbb gazdálko-
dó számára a tavalyi év veszteséges volt.

A településen tovább folytatódott a 
birtokkoncentráció. A már kialakult 8-
10 középbirtok tovább növekedett, és a 
nehézségek ellenére hosszú távon élet-
képesnek mutatkozik. A gazdálkodók 
elöregedése is tendencia a településen, 
közülük egyre többen eladják vagy bérbe 
adják földjeiket. A szőlőültetvények 
tovább fogynak a támogatott szőlőkiter-
melés miatt. A mezőgazdasági területeken 
elsősorban az erdőtelepítést támogatja az 
állam. Tiszaalpáron évente kb. 50 hektár 
új erdő telepítésére kerül sor, főként a 
gyengébb minőségű termőtalajokon.

Tavaly helyreállították a Tisza gátját, 
ami biztonságosabbá teszi a réti gaz-
dálkodást. A település e legértékesebb 
termőterületének jelentős része már nem 
a helyi gazdák tulajdonában van, hanem 
a Kiskunsági nemzeti Park gazdálkodik 
rajta.

A földárak vonatkozásában lényeges 
változás nem történt az elmúlt években. 1 
hektár átlagos minőségű szántóföld 3-400 
ezer forint között cserél gazdát. A kínálat 

viszont alacsonynak mondható. A tele-
pülés állattenyésztése egy-két nagyobb 
gazdaságot leszámítva szinte teljesen 
megszűnt, ami nagy problémát jelent a 
gazdálkodás jövőjét tekintve.

Dr. Vancsura István polgármester a 
munkanélküliség felszámolásában nagy 
szerepet szánna a földművelésnek, hiszen 
ipar vagy gyár idetelepülésére igen kicsi 
az esély. Arra a kérdésre várt választ a 
falugazdásztól, hogy van-e igény földre 
a településen.

Pap Imre válaszában elmondta, hogy 
a létfenntartási földművelésre nincs igény 
Tiszaalpáron. A régebben indított szo-
ciális földprogram is megbukott annak 
idején, mert a használók nem művelték 
meg a földeket. Inkább a nagyobb gazdák 
bérelnének földet a rétben a KNP-től.
Szúnyogirtás

Az előző évekhez hasonlóan idén is 
lesz légi szúnyogirtás. A képviselő-testü-
let egyelőre a kétszeri alkalom megren-
delése mellett döntött, de nem hagyták 
figyelmen kívül azt a tényt, hogy árvizes 
időszakban jobban szaporodnak a szú-
nyogok. Amennyiben szükség lesz rá, 
újabb irtási munkálatokat rendelnek el.
Óvodavezetői pályázat

2010. augusztus 15-ével lejár Szabó 
Gabriella vezető óvónő magasabb veze-
tői megbízatása, ezért nyilvános pályázat 
keretében a testület pályázatot írt ki az 
óvoda vezetői állásra. A képviselő-testü-
leti döntés határideje: július 31.
Szennyvíz-kezelés

2010. július 1-jén lép életbe az az 
önkormányzati határozat, amely a tele-
pülési folyékony hulladékkezelést szabá-
lyozza. Az önkormányzat közszolgáltatás 
útján gondoskodik a szennyvíz össze-
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmat-
lanításáról. Az ingatlanok tulajdonosai 
a szolgáltatás kötelező igénybe vételé-
vel kötelesek a háztartásukban keletke-
ző folyékony hulladékot elszállíttatni és 
ártalommentesen elhelyeztetni. Tilos a 
szennyvizet közterületre (árkokba, termő-
földekre stb.), valamint járdára, úttestre, 
közterületre kivezetni. 2010. december 
31-ig a hulladékkezelési és szállítási díj 
összege: 2375 Ft/m3. A rendelet teljes 
szövege a polgármesteri hivatalban meg-
tekinthető.

2. oldal                                              2010. június

Önkormányzati hírek

köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni Fekete Ervinnek, Szemerédi Zoltánnak, Vedres Balázsnak, a Matic Kft dolgozóinak: Barna Vince, 
Dósa Tibor, Dömötör Tamás, Hajagos Tamás, Popper Zsolt, Rokolya Imre és Spinda Sándor, hogy március 22-én a Mátyás kir. u. 2. 
sz. alatti önkormányzati bérlakásban keletkezett tüzet önfeláldozóan, szakszerűen eloltották még a tűzoltók megérkezése előtt. Ezzel 
megakadályozták, hogy a tűz a lakóépület más részére és az orvosi rendelőre is átterjedjen. Külön köszönetemet fejezem ki a MATIC 
Kft-nek és dr. Vancsura Zoltánnak a poroltók rendelkezésre bocsátásáért.

Dr. Vancsura István polgármester
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Felavatták a trianoni emlékművet
(Folytatás az első oldalról)

A koszorúzást követően a Horthy 
Sándor vezette helyi Népdalkör előadá-
sában meghallgathattuk az Árpád Apánk 
című dalt, majd Reményik Sándor - 
kolozsvári költőnk 1920-ban írott versét, 
melyet Dósa László adott elő. A verset 
Nagy György Sándor (a legidősebb elő-
adó) szavalata követte, aki József Attila 
Nem, nem, soha című versét öntötte 
érzelmekbe számunkra. Az elszakított 
Felvidékről érkező Gömöry Imre, Gaál 
György, és Szalay András plébános úr 
pár perces beszédében megemlékezett a 
90 évvel ezelőtt történtekről, illetve az 
Erdélyországból érkező Lőrincz Levente 
és dr. Lakner Zsolt elhelyezte az emlék-
műben azt a magyar földet, melyet 90 
éve szakítottak el tőlünk. A Trianoni 
határon túlról hozott magyar földek 
összetartozásunkat fejezik ki. Ignácz 
Diána Kárpátaljáról sajnos nem tudott 
megjelenni az eseményen családi okok 
miatt, de a szövegében - melyet Tolnai 
Endre felolvasásával ismerhettünk meg 
- kitért, hogy milyen nehézségek árán 
lehet a magyar állampolgárságot meg-
kapni. Nemzetünk nem lehet ennyire 
elutasító azzal szemben, akit vérrokon-
ság és hazaszeretet köt a magyarság-
hoz. Az elszakított területekről érkező 
vendégek beszédei között több zenés 
verset és éneket is meghallgathattunk a 
Népdalkörtől, illetve Wass Albert - szám-
űzött költőnk Üzenet haza című versét is. 

A testvértelepülésünkről – Tordáról érke-
ző Dobai István polgármester, Kovács 
István, Barna János és Pósa Nándor is 
szavakba foglalta azokat a gondolatokat 
a régmúlt eseményről, melyeket 90, 50, 
20 éve még el kellett hallgatniuk. Ezután 
Juhász Gyula Trianon című versét Tímár 
Bélánétól hallgathattuk meg, akit özvegy 
Dragonné Ilonka néni követett, aki a 
„Hiszek egy”- ről foglalta össze gon-
dolatait, azzal a zárszóval, mely a vers 
végét is jelképezi: „Hiszek Magyarország 
Feltámadásában!”A „Hiszek egy”-et 
ezt követően a Népdalkör előadásában 
is meghallgathattuk. A műsor végéhez 
közeledve egy újabb Wass Albert vers, 
a Gyertyaláng hangzott el Olajos Mária 
szájából, melynek előadása igencsak 
hatásos volt, hiszen az ünnepségen részt 
vevők közül többen könnyes szemmel 
hallgatták végig az előadást. A Népdalkör 
és az Általános Iskola közreműködésével 
hallgathattuk meg a Szép vagy, gyönyö-
rű vagy Magyarország… című éneket, 
melyet Szórát János klarinéttal is kísért, 
ezt követte az ősi magyar Nagyboldog 
Asszony himnusz, melyet a helyszínen 
résztvevők közül mindenki büszkén és 
teli torokból énekelt, ezzel is bocsánatot 
kérve az anyaország részéről kegyetlenül 
kitagadott (2004. dec. 5-i Népszavazás) 
Trianoni határon kívül élő nemzettest-
véreinktől. A műsor zárása előtt Kiss 
Ákos Jenő kiskunfélegyházi versmon-
dó-előadóművész által szavalt Sajó 

Sándor vers méltó felvezetése volt az azt 
követő Székely Himnusznak. A műsor 
végét jelző Szózat előtt Tolnai Endre, 
az Emlékmű ötletgazdája, és az ünnep-
ség narrátora megköszönte a részvételt 
mindazoknak, akik részt vettek a műsor-
ban és kilátogattak az avatásra. Elmesélt 
egy történetet, hogy hogyan került elő 
egy okirat abból az Emlékműből, melyet 
az I. világháború után állítattak elődeink. 
Ennek mintájára az Emlékműbe került 
egy hasonló okirat, pár fontos informáci-
óval az Egyesületről, és az Emlékműről 
egy kis történelemmel együtt. A műsor 
közben eleredő eső Tolnai Endre szavá-
val élve „Isteni felszentelés” volt, mely 
nem szegte kedvét sem az ünnepségen 
megjelenteknek, sem a résztvevőknek, 
így elmondható, hogy érdemes és tanul-
ságos volt kilátogatni a rendezvényre, 
hiszen ez egy olyan fontos pillanata volt 
községünknek, mely igencsak ritkán ada-
tik meg számunkra! 

Az emlékmű alapján (Recski munka-
táborból való szikla) található feliratozá-
sokat a helyi Matic Kft.- ben végezték, 
ezen kívül a szobor tetején elhelyezkedő 
koronakereszt és hármas halom pedig a 
falu szülöttje - Kapás Géza keze munkáját 
dicséri. 

Az emlékművet bárki megtekint-
heti az önkormányzat mögött található 
Emlékparkban, más történelmi emlék-
műveinkkel együtt!

Írta: Víglási Krisztina Klára

Iránymutatás az agrártermelőknek
Több eredményes szakmai egyezteté-

sen van túl a Magyar Agrárkamara a Vám 
és Pénzügyőrség Országos Parancsnok-
ságával annak érdekében, hogy segítse 
az agrártermelőket a környezetvédelmi 
termékdíj kötelezettség teljesítésében.  

A környezetvédelmi termékdíjról 
szóló 1995. évi LVI. törvény értelmé-
ben azok az agrártermelők, akiknek a 
mezőgazdasági termelésből származó 
árbevétele nem haladja meg az 50 mil-
lió forintot, átalány formában tesznek 
eleget a termékdíj kötelezettségüknek. 
Az átalány alá 2010. április 20-ig kellett 
bejelentkezni. 

Azok a termelők, akik valamilyen 
oknál fogva az átalány alá még nem 
jelentkeztek be, vagy korábbi évek kö-
telezettségeit nem, vagy csak részben 

teljesítették, ennek pótlását egyszeri, 
átmeneti intézkedés keretében 2010. 
június 30-ig tehetik meg. A VPOP sa-
ját hatáskörben az önkéntes jogkövető 
magatartás ösztönzése érdekében a ne-
vezett időpontig a legnagyobb méltá-
nyosság gyakorlásával, mulasztási bír-
ság kiszabásának mellőzésével fogadja 
a 2010-re vonatkozó bejelentkezéseket, 
és az esetleges korábbi kötelezettségek-
hez tartozó pótbejelentkezést, pótbeval-
lást, pótbefizetést a fentebb megjelölt 
termelői körből. 

Kiket érintenek ezek az intézkedé-
sek? Mindazon termelőket (ősterme-
lőket, családi gazdálkodókat, állatte-
nyésztőket, vagy más gazdaságokat is) 
akik termékeiket maguk csomagolják 
és értékesítik, vagy saját célra felhasz-

nálják. Így a műanyag zacskót, zsákot, 
fóliát, műanyag, vagy faládát, raklapot 
használókat pl. zöldség gyümölcs ter-
melőket, takarmány, vagy vetőmag elő-
állítókat ugyan úgy, mint a bálazsineget, 
bálahálót használó állattenyésztőket, ha 
a bálázott takarmányt, alomszalmát sa-
ját gazdaságban felhasználják, vagy a 
többletet értékesítik.  

A fentieken túl felhívjuk minden 
termelő figyelmét, hogy az elmulasztott 
kötelezettségek késedelmes teljesítése 
nem mentesít a késedelmi pótlék, vagy 
az  önellenőrzési pótlék, és utólagos 
termékdíj megfizetése alól, amely jog-
következmények tekintetében az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
előírásai az irányadók.

Magyar Agrárkamara
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Gyermeknap
Csodálatos erejét mutatta meg újra a 
szülők közössége az újfalui óvodában. 
Gyermeknapot ünnepeltünk 2010. május 
28-án. Olyan programokat állítottunk 
össze, mely gyermekek-
nek, felnőtteknek egyaránt 
jó kikapcsolódást és bol-
dog együttlétet teremtett.
Már kora reggel megér-
keztek a főzést előkészítő 
szülők: a Kecső család  és 
a Haticza család, akik  a 
főzéssel kapcsolatos min-
den apró részletről példá-
san gondoskodtak.
Nem sokkal később lovas 
kocsik sora várta a gyer-
mekeket az óvoda udva-
rán. Fogathajtók voltak: 
Popper József (nagypapa), 
Tar Mihály (gazdálkodó), 
Bársony Anett (egykori óvodásunk). A 
színes szalagokkal kidíszített járműveket 
csillogó szemmel, izgatott arccal vették 
birtokba óvodásaink. Utunk a Bokrosi 
út melletti focipályára vezetett, ahol a 
Fornetti által felajánlott ízletes péksü-
teményekkel várták a gyermekeket, fel-

nőtteket. Az előkészítő munkálatokban 
nagyon sokat segített Dósáné Haticza 
Krisztina. A Tréning Munkakutya Sport 
Egyesület tagjai Dósa László vezetésével 

pillanatok alatt ámulatba ejtették a kicsi-
ket, akik tapssal jutalmazták a látottakat. 
Kitűnő példát láthattunk arról, hogy egy 
kutya milyen fontos szerepet tölthet be 
mint társ, és mint óvó-védő-segítő partner 
az ember életében.
A bemutató után élményekkel gazdagod-

va tértünk vissza az óvodába, ahol új cso-
dák várták az apróságokat. Aracs Eszter 
bábszínész színes-vidám, professzionális 
bábelőadása kacagást és derűt varázsolt 

minden résztvevő arcá-
ra.
A délelőtt versenyjá-
tékokkal folytatódott, 
ahol a Margaréta cso-
port és a Harangvirág 
csoport egyaránt meg-
mutathatta erejét és 
ügyességét. A napot a 
finom marhapörkölt, 
Zsótér Andrea  által 
készített aprósütemény, 
Michellerné Papp Detti 
által felajánlott ízletes, 
finom szamóca és a 
fakopáncs gyermekna-
pi ajándék tette még 

emlékezetesebbé. 
Köszönetünket és elismerésünket fejez-
zük ki minden szülő számára, aki áldoza-
tot, munkát, időt szentelt egy kis közösség 
javára, csak azért, hogy önzetlenül adjon, 
és gyermekörömöt arasson.

Novák Imréné

Iskolai versenyeredmények
Jól szerepeltek az általános isko-

lások a Titok német nyelvi verseny 
országos döntőjében. A Budapesten 
megrendezett vetélkedőn Szabó Tibor 
(7. o.) nyolcadik, Kálmán Csilla (7.o.) 
kilencedik, Almási Attila (6.o.) tize-
dik, Papp József (6.o.) 15. helyezést 
ért el. Felkészítőjük: Komár Pálné 
volt.

A város- és Faluvédők Szövetsége 
Értékmentő Országos Rajzpályázat 
nyertesei: 8-10 évesek: Vedres Balázs 
2.o. különdíj, 10-12 évesek: Ollári 
Gábor 5.o. különdíj. Felkészítő: Barcsik 
Edit. 15-16 évesek: Réczicza Anita 
különdíj.

A csongrádi Bársony István 

Szakközépiskola Föld napi rajzpályá-
zatán elért eredmények: 5-6. évfolyam: 
Ollári Gábor 4. helyezés (fk. Barcsik 
Edit), 7-8. évfolyam: Ivicz Netta 2. 
helyezés, Szűcs Nikoletta 5. helyezés 
(fk. Barcsik Edit).

A lakiteleki általános iskola köl-
tészet napi mesemondó versenyén 
Sebők Barbara (4.o.) első helyezett, 
Vedres Balázs (2.o.)második helyezett 
lett. Felkészítők: Ürmösné Csányi Éva 
és Lucza Regina. A népdalversenyen 
Csóka Alexandra (4.o.) 1. helyezést, 
Dósa Ágnes (2.o.) 3. helyezést ért el. 
A zsűri és az SZMK különdíját Nemes 
Dorina kapta. Felkészítők: Lucza 
Regina és Barcsik Edit.

A Mozaik Tanulmányi versenyen a 
2. a osztályosok közül az országos dön-
tőbe jutottak: Csernus Huba Csanád, 
Deák Csenge, Réczicza Zoltán, Sánta 
Márk András.

A Szolnokon megrendezett országos 
forduló eredményei: matematika – 948 
induló:  Deák Csenge 43., Réczicza Zol-

tán 94. hely, általános műveltség - 652 
induló: Sánta Márk András 17., Deák 
Csenge 32. hely, anyanyelv - 877 indu-
ló:  Deák Csenge 55., Réczicza Zoltán 
56. hely, környezetismeret – 749 induló: 
Deák Csenge 34. , Sánta Márk András 
44. hely

Ivicz Ivett osztályfőnök

MEGHÍVÓ
2010. július 3-án szombaton, 19 órától 
a Kádár Lajos Közösségi Ház udva-
rán GRILL PARTY-t rendez az iskola 
szülői munkaközössége. A megszokott 
tartalom és hangulat alapfeltétel! Bő-
vebb információ: Sósné Czinege Ediná-
nál (Baranyi Pékség) és Pappné Gyön-
gyinél (Mini 100 Forintos).

Köszönet
Köszönetünket szeretnénk kifejezni 

Bársony Istvánnak, hogy a Tavaszkö-
szöntő keretében lehetőséget kaptak a 
helyi kézművesek termékeik bemutatásá-
ra. Kérésének eleget téve beköltöztünk a 
skanzenba, és árusítással egybekötött be-
mutatót tartottunk. Örülünk annak, hogy 
sok látogatót vonzott e színes program, 
és megismerhették azt, hogy hogyan ké-
szülnek az egyes kézműves termékek. Kö-
szönjük a finom ebédet, amit a helyszínen 
fogyasztottunk el.

Kálmán Jánosné üvegfonó, Kanalas 
János kosárfonó, Zaletnyikné Almási Má-
ria gépi (riseliő) hímzés, Bene Ágostonné 
csuhéfonó (Kiskunfélegyháza).



Ünnepeink:
június 11. Jézus Szentséges Szíve
június 12. Boldogságos Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve
június 15. Árpád házi Boldog Jolán szer-
zetesnő
június 21. Gonzága Szent Alajos szerzetes
június 24. Keresztelő Szent János születése
június 29. Szent Péter és Szent Pál apos-
tolok
július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Szentháromság Vasárnapján (május 30-
án) a Jótanács Anyja Templomban hatan, 
a Szent István Templomban tízen járultak 

a hittanos diákok közül első alkalommal 
szentáldozáshoz. Isten kegyelme segítse és 
őrizze őket a Jézushoz való hűségben!

Június 13-án a délelőtti szentmisén 
került sor a Te Deum-ra, a hittanos diákok 
tanévzáró előadására. Ekkor osztottuk ki a 
hittan bizonyítványokat is.

Június 22-én kedden kerékpártúrát szer-
vezünk a felső tagozatos és bérmálkozó fia-
talok számára Lakitelekre, a Népfőiskolára. 
Indulás 8-kor az újfalui plébánia elől, illetve 
8,15-kor az alpári ABC elől.

E hónap elején befejeződött az alpári 
plébánia felújításának első üteme. A máso-
dik ütemre remélhetőleg a jövő évben sor 
kerülhet. A végleges állapot látványterve a 
képen látható.

Hálásan fogadunk el adományokat, 
melyeket az 51700179-10209406 számú 
bankszámlára lehet közvetlenül a Fókusz 
Takarékszövetkezetben, vagy postai úton 
csekken befizetni. A csekk a plébánián és a 
templomban vételezhető.

Kéri Vencel plébános
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Egyházi sorok

Emlékkiállítás

Június 25-ig lesz megtekinthető a 
művelődési házban az a kiállítás, melyet 
Bodor Ferenc születésnapja alkalmából 
rendezett az önkormányzat.

A tavaly elhunyt polgármester 
műkedvelő festő, szobrász is volt. A 
tárlaton közel 30 általa készített alko-
tást láthatnak az érdeklődők, melyeket 
a rá szeretettel emlékező családtagok, 
barátok, ismerősök adtak össze azzal 
a céllal, hogy tisztelegjenek emléke 
előtt.

A megnyitóra felkért atyai barát, 

Munkácsy Károly szobrászművész 
betegsége miatt csupán elküldeni tudta 
méltató szavait, amelyek bensőséges 
kapcsolatról és szeretetről árulkodtak:

„ Láttuk Bodor Ferit munka köz-
ben, műveinek megvalósításakor. 
Teljes szívvel, lélekkel, nagyon elmé-
lyülten tudott alkotni. (…) Igaz ember 
volt, szenvedélyes lokálpatrióta, forró 
szívű magyar, európai emberként gon-
dolkodó, cselekvő ember.”

Bodor Ferenc május 29-én lett 
volna 50 éves.

évfordulók
250 évvel ezelőtt 1760-ban készült 

el az alpári templom első orgoná-
ja, amely Nagy József helybeli tanító 
közbenjárására az általa összegyűjtött 
adományokból készült.

245 éve, az 1765. esztendő pünkösd 
utáni második vasárnapján hatal-
mas szélvész érte el a falut, amelynek 
következtében a learatott és összegyűjtött 
búzakévék és keresztek széthányódtak, 
a szénaboglyák szétszóródtak, a tiszai 
malmok elszakadtak. A szél egy révre 
várakozó szekeret is belefordított a 
Tiszába.

240  évvel ezelőtt, 1770-ben épült 
meg az alpári plébánia.

52 évvel ezelőtt, 1958. június 27-
én alakult meg az Alpár és Vidéke 
Takarékszövetkezet 122 taggal.

TAT
Június 21-én kezdődik a 17. 
Tiszaalpári Alkotótábor. A záró ki-
állítás július 1-jén 17 órakor lesz az 
általános iskola tornacsarnokában.

A 2009-ben beadott LEADER 
pályázaton az önkormányzat a 
„Tiszaalpári hagyományőrző rendez-
vények” témakörben 530.000.- Ft 

támogatást nyert. Ezt az összeget elő-
finanszírozással a bábfesztivál, vala-
mint a szeptemberi tekerőlantos talál-
kozó megrendezésére használják fel.

Felhívás
A Tiszaalpári napok kereté-

ben gobelin kiállítást szervez az 
önkormányzat. Jelentkezni lehet 
tiszaalpári lakosoknak saját készí-
tésű kézimunkákkal. Határidő: jú-
lius 31.

Jelentkezés személyesen a mű-
velődési házban Bársony Istvánnál, 
vagy telefonon: 06/20/269-9604

Pályázati siker



6. oldal                                              2010. június

Horgász jubileum
Horgászversennyel ünnepelte megala-

kulásának és fennállásának 60. évfordu-
lóját az Alpári Tisza Horgász Egyesület 
2010. május 15-én. Óriási érdeklődés 
előzte meg a versenyünket mind a helyi, 
mind pedig a vidéki egyesületi tagjaink 
körében. A vártnál talán többen, mintegy 
140 fő nevezte magát jubileumi rendez-
vényünkre. Nagy örömmel vettük a 32 
gyermek jelentkezését, valamint a szá-
mos hölgy és a 65 év felettiek megtisztelő 
érdeklődését. 

Kellemes tavaszi reggel fogadta a 
május 15-én reggel a horgászokat, csa-
ládtagjaikat és a kedves érdeklődőket. 7 
órakor Barta Lajos elnök köszöntötte a 
tisztelt egybegyűlteket. Majd ismertette 
jubileumi versenyünk fő célját: 
az alapítás és az alapítók sike-
res munkájának közös ünnep-
lése egy barátságos hangvételű 
horgászversennyel, valamint a 
horgász egyesületünk támoga-
tóinak megismertetése a tisztelt 
tagsággal. Különleges megtisz-
teltetés volt köreinkben üdvö-
zölni Bodor Lajos bácsit, aki 
részt vett egyesületünk 1950-es 
megalakításában és annak mun-
kájában a következő személyek-
kel együtt: Bódi Gyula, Boros Béla, 
Kókai Mihály, Mernyó György, Molnár 
Gyula, Tóth Mátyás, Varga Mihály.  

Ezt követően elhangzottak a verseny-
szabályok, melyeket a napirend ismer-
tetése követett. A sorsolással együtt egy 
pohár szíverősítővel kínáltuk felnőtt hor-
gásztársainknak. A sorsolt helyek sikeres 
elfoglalása után 8 órakor kezdetét vette 
a verseny. Az egyre szelesebb időjárás 
nem szegte kedvét a horgászainknak. A 
szél enyhülésével egyre inkább elkezdett 
csepegni az eső, amely később állandó-
sult. Ez már sajnos távozásra bírt néhány 
horgásztársat.

A két nappal azelőtti telepítés ellenére 
sajnos kevés ponty akadt horogra. Bár 
volt néhány ígéretes kapás, szakítás. A 
zord időjárás ellenére az összlétszám 80 
százaléka végig horgászta a versenyt. 
Az utolsó percekig nyílt volt a halfogó 
küzdelem, melyet végül 12 órakor dupla 
puskalövés zárt le. 

Miután újra összegyűltünk a strand-
nál, bemutatásra kerültek az egyesületi 
tagjainknak a HE támogatói: FVM Bács-
Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatal 
Vadászati és Halászati Felügyelőség, 
Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun 

Megyei Szövetsége és Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata, akik szíves 
anyagi, valamint tevőleges segítségükkel 
rendszeresen segítik az Alpári Tisza HE 
munkáját. Elismerésül egy-egy jubileumi 
emlékplakettel köszöntük meg a támoga-
tásukat. 

Ugyancsak fontosnak gondoltuk 
plakettel díjazni a rendszeres hozzá-
járulásukért az alábbi támogatóin-
kat: Profi Horgászcikk Kereskedés 
Kiskunfélegyháza, Festék és Háztartási 
Bolt,Tiszaalpári Szeszfőzde, Százforintos 
Bolt, Tüzelő és Építőanyag Értékesítés, 
Bartók Iparcikk Szaküzlet, Matic Kft, 
Alkotmány utcai Horgászbolt, Mihalik 
Tibor és Borsi Sándor.

Az Alpári Tisza HE-ben végzett 
eredményes munkájáért plakettet vehe-
tett át: Patai Ferenc, Bontovics István, 
Kiss Sándorné, Bende Imre, Góg József, 
Domokos Antal, Czímer Illés, Szabó 
János, Török Tibor, Faragó Ferenc, vala-
mint Juhász János.

Akik a munkájukkal segítik évek óta 
egyesületünket: Nemes József, Fekete 
Ferenc, Kecső Ferenc, Bársony István 
és Szentirmai Tamás szintén plakettet 
vettek át. Emléklappal köszöntük meg a 
halőri munkát Tasi Vilmosnak, Kerekes 
Józsefnek és Zoboki Györgynek.

Emléklapot kaptak még: Dr. Csernus 
Tibor, Szűcs Gyula, Besszer Péter, Varga 
Mihály, Schindler János és ifj. Barta 
Lajos. Rendezvényeink biztosításáért és 
a takarítási napon való részvételért külön 
köszönet illeti a tiszaalpári polgárőrö-
ket: Bakos Istvánt, Berkes Bélát, Szabó 
Jánost, Víglási Sándort és ifj. Víglási 
Sándort. A rendezvényünkön elhangzott, 
hogy rendkívül jó kapcsolat alakult ki a 
felügyelő szervek, valamint az egyesület 
között, melynek fenntartása és ápolása 
továbbra is közös célunk az alpári holt-
ág, a horgászok és a természetvédelem 
érdekében. 

Nagy József, a BÁCS-HOSZ elnö-
ke egy kupával jutalmazta egyesületün-
ket. Kiss Sándornét pedig az éveken át 
önzetlenül végzett pénztárosi munkáért 
pénzjutalomban részesítette és elmond-
ta, hogy munkája elismeréséül a május 
8-án megtartott megyei küldöttgyűlésen 
Patai Ferenc elnök urat is pénzjutalom-
ban részesítette a BÁCS-HOSZ vezető-
sége.

A verseny végeredménye a követke-
zőképpen alakult: 

A gyermekek között a legeredménye-
sebben szerepeltek: Réczi Ákos 1. helye-
zés, Dömötör Dániel 2. helyezés, Takács 
János 3. helyezés.

Ifi versenyzőink között a követke-
ző végeredmény született: 1. 
helyezett Hatvanyi Ferenc lett, 
2. Faragó Csaba, 3. Sándor 
Ernő.

Női versenyzőink közül a 
legjobban szerepeltek: 1. helye-
zett Kiss Sándorné lett, 2. Ajtai 
Jánosné, 3. Szabó Erzsébet.

A 65 év felettiek  közül a 
legtöbb halat szákjukba terelő 
versenyzők: 1. helyezett Góg 
József, 2. Bodor Mihály, 3. 
Mihalik Tibor.

A felnőttek közül rendkívül izgalmas 
versenyben a következő végeredmény 
alakult ki:

1. helyezést ért el 2040 grammos 
összfogásával Hanó Mihály, 2. Réczicza 
Tamás 1860 grammal, 3. Nagy László 
1670 grammal. A legnagyobb halat kifo-
gó horgász 1860 grammos ponty fogásá-
val Réczicza Tamás lett.

A szakadó esőtől és az erős széltől 
ponyvák menedékébe kényszerült főző 
mestereink pörköltjeinek fenséges illa-
ta közepette zajló díjazások után végre 
mindenki a bográcsokhoz járulhatott 
ebédjéért. A pörköltek kiválóan sikerül-
tek köszönhetően az időjárással daco-
ló Nemes József, Fekete Ferenc, Patai 
Ferenc és Domokos Antal bográcsozó 
tudásának. 

Végezetül minden tiszteletünk és 
megbecsülésünk a horgásztársaknak és 
hozzátartozóiknak, akiket nem riasztott 
el a vízpartról az időjárás, és átázva, 
átfázva is mindvégig kitartottak. Minden 
horgászt és érdeklődőt szeretettel várunk 
az augusztus 20-án megrendezésre kerülő 
halfogó erőpróbára!

Kővágó András
Alpári Tisza HE titkár
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Sakk diákolimpia
Április 17-én Tiszaalpáron rendez-

ték meg a sakk fiú egyéni diákolimpia 
megyei döntőjét. A várt 100 fős létszám 
nem jött össze, 68-an ültek a sakktáblák 
mellé. A szabályok megengedték, hogy 
a fiú mezőnyben lányok is induljanak. 

Tiszaalpári polgármester megnyi-
tó beszédében köszöntötte a megjelent 
versenyzőket és az őket elkísérő tanáro-
kat, szülőket. Külön köszöntötte a Bács-
Kiskun Megyei Sakkszövetség vezetőit, 
megköszönve nekik, hogy településünk 
rendezheti meg a sakkversenyt.

A versenyt hat korcsoportban bo-
nyolították le: 8,10,12,14 éves korosz-
tályban, hétfordulós svájci rendszerben, 
a 16, 18 éveseknél körmérkőzéses for-
mában. Tiszaalpár színeiben a 8 és 10 
éves csoportban volt induló.
8 éves korcsoport, 15 induló:
1. Reményi Szabolcs (Dunavecse) to-
vábbjutott az országos döntőbe
12. Molnár Detre (Tiszaalpár)
10 éves korcsoport, 21 induló:
1. Márta Dominik (Kiskunhalas, Faze-

kas) továbbjutott az országos döntőbe
19. Molnár Döme (Tiszaalpár)
12 éves korcsoport, 12 induló:
1. Kaczúr Flórián (Kiskunhalas, Belvá-
rosi) továbbjutott az országos döntőbe
14 éves korcsoport, 13 induló:
1. Eltigami Omár (Harta, Ráday P.) to-
vábbjutott az országos döntőbe
16 éves korcsoport, 5 induló:
1. Varga Klára (Kiskunfélegyháza, Móra 
F.)
2. Bálint Richard (Baja, III. Béla) to-
vábbjutott az országos döntőbe
3. Krümmer Csaba (Baja, MN ÁMK)

Varga Klára lány-kategóriában már 
továbbjutott. Az utána következő he-
lyen a „szétlövés” többszörösen nem 
hozott eredményt, végül az úgyneve-
zett „hirtelen-halál” villámjáték döntött 
Bálint Richárd javára. Krümmer Csaba 
az országos döntő rendezőinek külön fi-
gyelmébe lett ajánlva, engedélyes meg-
hívásban még reménykedhet, akkor ő is 
képviselheti megyénket.
18 éves korcsoport, 2 induló:

1. Csernai Barbara (Baja, III. Béla) 
továbbjutott az országos döntőbe

A versenyen az 1-3. helyezettek 
érem, a 4-6. helyezettek oklevéldíjazás-
ban részesültek. A versenyen résztvevő 
összes játékosnak a rendezők emlékla-
pot ajándékoztak.

A díjátadó ünnepség keretein belül a 
megyei bajnokságokban szereplő csapa-
tok jelenlevő vezetői is átvették a baj-
nokságban kiharcolt eredményeik után 
járó díjakat.
Megyei I. osztály (3 induló): 3. Kiskun-
halasi Sakk Sport Egyesület (érem, ok-
levél).
Megyei II. osztály (4 induló): 1. Kiskun-
félegyházi Sakkozók Baráti Köre (érem, 
oklevél), 
3. Kiskunhalasi Sakk Klub (érem, okle-
vél).
Bács-Kiskun Megye Önkormányza-
ti Bajnokság (7 induló): 3. Tiszaalpári 
Sport Egyesület (kupa, érem).

Gálfi Mihály

A felnőtt csapat lejátszott mérkőzései-
nek eredményei:
ASE – Dunavecse 3:0
Harkakötöny – ASE 6:1
ASE – KLC 4:1
Csólyospálos – ASE 1:2
ASE – Tabdi 2:0
5 mérkőzés, 4 győzelem, 1 vereség: 12 
pont, 12:8-as gólarány. Csak gratulálni 
lehet a fiúknak. Ezzel a hajrával bár-
melyik csapat elégedett lenne. A huszá-
ros végjáték az utolsó forduló (Bugac 
–Tiszaalpár) eredményétől függetlenül 
biztos bent maradást jelent a megyei 
II. osztály északi csoportjában, sőt a 
tabellán is két hellyel előrébb került a 
csapat. Különösen az utolsó hazai mér-
kőzésen mutatta meg a csapat az igazi 
arcát, pedig igen rossz előjelekkel indult 
a meccs. A mérkőzés előtt egy nappal 
három alapemberünket az árvíz sújtotta 
Borsod megyébe vezényelték, Magyar 
Attila, Borsi Sándor és Németh Sándor 
nélkül kellett kiállnunk. Az itthon mar-
adottak helyettük is játszottak, és nagy 
erőbedobással, jó játékkal biztosan hoz-
ták a kötelezőt. Nyugodtam mondhatom, 
mindenki jól teljesített ezen a napon. 

Volt még egy üde színfoltja a mérkőzés-
nek. Kálmán Jánosné népi iparművész 
egy általa készített gyönyörű díszüveget 
ajánlott fel a legjobbnak ítélt játékos-
nak. Ez a játékos Borsi Sándor lett az 
egész éves munkája alapján. Távollét-
ében a csapat kapitánya, Tamási János 
vehette át az ajándékot a hozzá tartozó 
„munícióval”.
Ifjúsági csapatunk eredményei:
ASE – Dunavecse 2:0
Harkakötöny – ASE 1:4
ASE – KLC 1:1
Csólyospálos – ASE 2:2
ASE – Tabdi 2:0
Az ASE - Dunavecse mérkőzés félbe-
szakadt, mert a dunavecseiek létszáma 7 
fő alá csökkent, így a játékvezető lefújta 
a mérkőzést.
5 mérkőzés, 3 győzelem, 2 döntetlen ve-
reség nélkül: 11 pont, 11:4-es gólarány. 
Nyugodtam kijelenthetem, hogy az ifi 
csapat a megye bármelyik ifi csapatával 
felvehetné a versenyt. Ha jó passzban 
vannak, bárkit képesek lennének le-
győzni. Gratulálunk nekik, miattuk ér-
demes a mérkőzésekre kijárni.
A serdülő csapat eredményei:

ASE – Kiskunfélegyházi Honvéd TK II. 
0:2
ASE – Kiskunfélegyházi Honvéd TK I.  
0:6
ASE - Kecskeméti LC-Ladánybene 0:3
Kerekegyháza – ASE 0:3
A Kerekegyháza nem állt ki a mérkő-
zésre, így a 3 pont és a 3: 0-s gólarány 
minket illet.
A serdülő csapatot még nagyon fiatal 
játékosok alkotják, így tőlük nem vár-
hatunk még nagy eredményeket. Nekik 
időt kell biztosítani, hogy felnőjenek 
mind magasságban, mind pedig a fel-
adatokhoz.
Utánpótlás-nevelés:
Mindkét korcsoport, az U-9-es és az U-
12-es tornája is a rossz idő miatt elma-
radt. Folytatás ősszel.
Összességében elmondhatjuk, hogy na-
gyon szép májust zártunk a labdarúgást 
illetően. A korosztályos csapataink mel-
lett a serdülők is befejezték a bajnoksá-
got. A felnőtt és ifjúsági csapat Bugacon 
fejezi be a bajnokságot 13-án vasárnap. 
Az ő szereplésükről a következő szám-
ban számolunk be.

Martus Pál elnök

Labdarúgás
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Negyedik alkalommal került megren-
dezésre a Sakkmajális községünkben, 
a hagyományoktól eltérően most nem 
május elején, hanem az utolsó hétvégén. 
Martus Pál a Tiszaalpári Sportegyesület 
elnöke köszöntötte a sakkozókat és jó 
játékot kívánt, a versenybírói teendőket 
Kemény Csaba látta el. Kilenc felnőtt 
és nyolc ifjúsági sakkbarát ült a táblák 
mellé, hogy eldöntsék ki a legjobb. 
Ifjúságiak:
1. Juhász Péter (Csongrád) 6.0 pont /
sakk-könyv+oklevél+csokoládé/
2. Danis Patrik (Tiszaalpár) 6.0 pont/
sakk-könyv+oklevél+csokoládé/
3. Kocsis Bálint (Csongrád) 5.0 pont/
sakk-könyv+oklevél+csokoládé/

4. Hegedűs Levente (Csongrád) 5.0 
pont/sakkújság+oklevél+csokoládé/
5. Molnár Döme (Tiszaalpár) 2.5 pont/
sakkújság+oklevél+csokoládé/
6. Molnár Detre (Tiszaalpár) 2.0 pont/
sakkújság+oklevél+csokoládé/
7. Ferenczi Bálint (Csongrád) 1.5 pont 
/emléklap+csokoládé/
8. Petrás, Mihály (Csongrád) 0.0 pont/
emléklap+csokoládé/
Felnőttek: 1. Cs. Kovács László (Csong-
rád) 6.5 pont/bor+oklevél/
2. Nagy Ferenc (Tiszaalpár) 6.0 pont/
bor+oklevél/
3. Bársony András (Tiszaalpár) 4.0 pont/
bor+oklevél/ 
4. Vakulya János (Tiszaalpár) 4.0 pont 

/bor+oklevél/
5. Palásti József (Csongrád) 3.5 pont/
bor+oklevél/
6. Gálfi Mihály (Tiszaalpár) 3.5 pont /
bor+oklevél/
7. Dr. Vancsura István ifj.(Tiszaalpár) 
3.5 pont/emléklap/
8. Sebők József (Tiszaalpár) 3.0 pont 
/emléklap/
9. Kocsis István (Csongrád) 1.0 pont /
emléklap/
Az Önkormányzati bajnokságban csa-
patunk bronzérmes lett és ezen a verse-
nyen vehették át a csapat tagjai az érme-
ket és a serleget. A díjakat Martus Pál 
adta át a versenyzőknek.

Gálfi Mihály

Sakkmajális

Felszámolták a tiszaalpári régi szeméttelepet
Felszámolták majd rekultiválták 

Tiszaalpár külterületén a régi hulladék-
lerakót, mely környezetvédelmi eljárás a 
Homokhátsági Regionális Települési Hul-
ladékgazdálkodási Projekt részeként va-
lósul meg. A munkálatok eredményeként 
megszűnnek, illetve csökkennek azok az 
egészségre is ártalmas, káros környezeti 
hatások, amely a nem megfelelő műszaki 
védelemmel kialakított szemétlerakó ál-
tal keletkezett talaj-, illetve levegőszeny-
nyezettsége okoz. A kivitelezési mun-
kálatokat a BILFINGER-REPÉT-KÉSZ 
Konzorcium végzi. 

rekultivációs feladatok a tiszaalpári 
szeméttelepen

A Tiszaalpár nagyközséghez tartozó 
régi szeméttelep hulladékkal borított te-
rülete megközelítőleg 27 905 m2 volt, 
melyen ca. 100 000 m3 rekultiválandó 
hulladék helyezkedett el. A rekultiváci-
ós munkálatok során megközelítőleg 1 
650 m3 szemetet kellett megmozgatni, 
átdeponálni, így a szemét összetolásával, 
tömörítésével összefüggő és kisebb lett 
a rekultivált felszín, illetve alacsonyabb 
magasságot tudtak kialakítani. Ennek 
következtében a végső rekultivált terület 
20 631 m2 lett. 

A tömörített hulladékot kiegyenlítő 
réteg és takaró réteg fedésével illesz-
tették a tájba. Az építési munkálatok 
Tiszaalpáron 1 hónapot vettek igénybe, 
azonban az utómunkálatok részét képezi 
a rekultivált terület füvesítése, növényte-
lepítése. A gyepesített felület megakadá-
lyozza a fedőrétegek szél, illetve csapadék 

által okozott erózióját, így összességében 
tehát csökkennek azok a káros környezeti 
hatások, melyeket a talaj, illetve a levegő 
szennyezettsége okoz. 

A rekultivált területen zajló folyama-
tok nyomon követésére 10 éven keresztül 
- többek között - folyamatos monitoring 
vizsgálatok elvégzésére van szükség. Így 

kiépítésre kerül 3 db monitoring kút, me-
lyek a talajvízbe jutó csurgalékvíz szállí-
totta szennyezés ellenőrzését szolgálják.

A lakosságnak már nincs lehetősége 
a háztartásokban keletkezett hulladékot 
elhelyezni a régi, megszokott helyen és 
módon. Hulladékszállítással, közszolgál-
tatással kapcsolatban felmerülő kérdé-
sekre a Csongrádi Víz- és Kommunális 
Kft. ügyfélszolgálati irodáiban tudnak a 
lakosságnak tájékoztatást adni.  

xxx
a Homokhátsági regionális telepü-

lési Hulladékgazdálkodási Projektről
A Homokhátsági Regionális Telepü-

lési Hulladékgazdálkodási Projekt kere-
tében 2002-2010 között Baranya, Bács-
Kiskun és Csongrád megye területén 
megvalósuló 11,2 milliárd forint összegű 
beruházás a térség 82 települését, 110 
ezer háztartását és 345 ezer lakosát érinti. 
A Projekt keretén belül megépült többek 
között 2 regionális szerepet betöltő hul-
ladékkezelő központ, 1 hulladékátrakó 
állomás, 3 hulladékválogató, 4 komposz-
táló telep, 13 hulladékudvar, kialakításra 
került 397 db szelektív hulladékgyűj-
tő sziget, valamint 83 hulladéklerakó 
rekultiválására kerül sor. A Homokhátsá-
gi Regionális Települési Hulladékgazdál-
kodási Projekt 75%-ban az Európai Unió, 
15%-ban a Magyar Állam, 10%-ban pe-
dig az érintett 82 önkormányzat támoga-
tásával valósul meg.
további információ:
Illés Tibor, intézményvezető, Csongrád 
Város Önkormányzata, a Homokhátsá-
gi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium Tulajdonközösség Geszto-
ra, Intézménye. Tel.: 63/571-960. E-mail: 
illestibor@csongrad.hu
Nagy Nikolett, PR menedzser, Double 
Decker PR Ügynökség Tel.: 1/457-8184; 
Fax: 1/457-8188. E-mail: nagy.nikolett@
doubledecker.hu
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Víz alatt a rét

Lapzártakor még nem tetőzött a Tisza 
alsó szakasza, de már teljesen víz alá került 
az alpári rét. A lakiteleki és a tiszaalpári 
önkormányzat, a bokrosi, lakiteleki és 
tiszaalpári vadásztársaságok és a gazdák 
egy héten keresztül próbálták megakadá-
lyozni a víz áttörését. Dr. Vancsura István 
polgármester úr tájékoztatásul elmondta, 
hogy a korábban berobbantott gát újjá-
épített része szakadt át. A Vásárhelyi 
Terv keretében felújított gátszakasz már 
a 7 m-nél alacsonyabb vízmagasságot 
sem bírta el, így arra lehet következtetni, 
hogy az építéskor nem végeztek minő-
ségileg megfelelő munkát. A kivitelező 
SZEVIÉP vállalatot egyébként megke-
resték az érintettek az átszakadt gát miatt, 
de ők nem reagáltak a megkeresésre, és a 

védekezésben sem nyújtottak segítséget. 
Az áradás az apróvad-szaporulatot szinte 
teljes mértékben elpusztította, és a felnőtt 
példányok közül is rengeteg elhullot-
tat lehet találni. A helyi vadásztársaság 
két alkalommal szervezett vadmentést. 
A vasárnapi mentőakcióban több mint 30 
vadász, természetvédő és segítő szándékú 
ember vett részt. Kilenc motorcsónakkal 
több mint 40 őzgidát, őzbakot és vad-
malacot mentettek ki a vízből, „akiket” 
aztán a vadászház környékén engedtek 
szabadon. Néhány zsombékon rekedt pár 
napos őzet is sikerült biztonságba helyez-
ni. Őket a kecskeméti Vadaspark fogadta 
be. A földművelő gazdákat is nagy kár 
érte, az elvetett, gyomirtózott földjeiken 
idén nem lesz termés.

köszönetnyilvánítás
Az egyesület tagjai köszönik minda-

zoknak a szervezeteknek és egyéneknek 
a támogatását, akik hozzájárultak és seg-
ítséget nyújtottak az avatás – megem-
lékezés sikeres lebonyolításához. Külön 
köszönjük a környező településekről 
érkező szervezeteknek a személyes jelen-
létet és az emlékezés virágait. Annak 
ellenére, hogy lakóhelyükön ugyaneb-
ben az időben megemlékezések folytak, 
mégis megtiszteltek bennünket  jelen-
létükkel és koszorúikkal. (Tiszakécske, 
Lakitelek, Kiskunfélegyháza - Jobbik)

Köszönet mindazoknak, akik meg-
tisztelték az avatást és megemlékezést 
személyes részvételükkel!

Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület

Könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
Ságvári György: Magyar uniformisok a hon-
foglalástól napjainkig
Charles Phillips: A lovagi kultúra aranykora
Henry Cloud: Gyerekhatárok: Mikor mond-
junk igent és mikor nemet gyermekeinknek?
Preben Bang: Állatnyomok és -jelek
Rudolf Breuss: A rák és a leukémia gyógyí-
tása gyógynövényekkel
Szépirodalom:
Geronimo Stilton: Játékok könyve
Sütő András: Volt egyszer egy édesszájú medve
Meg Cabot: Locsifecsi királynő férjhez megy
Vavyan Fable: A halál zsoldjában
Jeffrey Archer: A dicsőség ösvényein
A.M. Jenkins: Night Road: Éjjeli utazás

Nyilván nem csak engem érint az a prob-
léma, ami két héttel ezelőtt a házunkban tör-
tént. Május 25-én kora délután édesanyám 
hazaérvén a munkahelyéről megrendítő dol-
got tapasztalt. A hálószobája ablakát isme-
retlen tettesek befeszítették és az egész la-
kást feldúlták. A szekrényekből kiforgatták 
az összes ruhánkat, a tálalószekrényből az 
edényeket kiszedték, az iratokat, személyes 
holmijainkat átforgatták pénz és ékszer után 
kutatva. Az ebédlőben annyira otthonosan és 
kényelmesen mozogtak, hogy a felbontatlan 
csokoládéhoz is kedvet kaptak és belekóstol-
tak. Ez még nem volt elég, mert a bonbon-
ból is jóízűen majszoltak, míg raboltak. Az 
emeletet sem hagyták figyelmen kívül. Le-
ült egyikőjük az ágyamra, ezt abból vettem 
észre, hogy felhajtotta a lepedőt ott, ahová 
ült, és kényelmesen tévézett.  Az ablakba és 

az ajtó elé borsot szórtak, hogy ne tudjanak 
a később kiérkező rendőrök szagot rögzíte-
ni. A nyomozók elszörnyülködve mondták, 
hogy itt lenne az ideje Tiszaalpáron egy 
rendőr őrsöt alakítani, mert lassan nagyobb 
a bűnözés, mint a közeli Kiskunfélegyhá-
zán. Szerintem ez elgondolkodtató. Úgy 
érezzük, hogy akkor a lakásunkat megbecs-
telenítették, megszentségtelenítették. Már 
soha többé nem fogunk tudni úgy belépni 
az otthonunkba, hogy akár egy pillanatra 
ne jutna eszünkbe az a nap, amikor minde-
nünket feldúlta néhány mihaszna semmire-
kellő, aki rendes és tisztességes munkába 
járó embereket károsít meg időről időre. Jól 
tudja mindenki, hogy kik ezek az emberek. 
Mégis valami oknál fogva eddig még meg-
úszták, és csak azt lesik, hogy melyik lesz a 
következő ház Tiszaalpáron, amit át kellene 

forgatni némi pénz és ékszer reményében. 
Engem nem hagy azóta sem nyugodni ez a 
dolog. Biztosan minket is figyeltek már rég-
óta, ki, mikor, hova megy el tőlünk. Vártak 
a kedvező alkalomra. Ez is összejött nekik. 
Azt akarom, hogy a következő már ne sike-
rüljön. Ehhez kérem a tiszaalpáriak segítsé-
gét. Ha bárki tud, lát valamit, jegyezze fel, 
szóljon a rendőröknek és együttesen gön-
gyölítsük fel ezeket az ügyeket, mert azt már 
mégse lehet hagyni, hogy ez a néhány, vagy 
akár jó néhány rabló rettegésben tartson egy 
egész falut. Hiszem azt, hogy a jók vannak 
többen és képesek vagyunk ezeket az embe-
reket kidobni magunk közül, hogy végre el-
számoltassák őket és megkapják jogos bün-
tetésüket. Addig viszont mindenki nagyon 
vigyázzon az értékeire és egymásra is.

Egy károsult

édesszájú betörők
Olvasói levél
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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:
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!!

akciós tűzifavásár!
akác 2100 Ft/q
Bükk 1800 Ft/q

 

Kuglizva, hasítva,
méterben

kis és nagy tételben,
ingyenes

házhozszállítással.
 

alpár-Fa Bt.
tiszaalpár, ady e. u. 4.

06-20-912-1009



ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

aPrÓk KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106, 06-20/2699-604
Teleház: tel.: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor: 06-20/5396-690
Török Roland: 06-20/539-6658
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594
Könyvtár: 598-816
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Kiskunfélegyházán kertes csa-
ládi ház eladó. Érd.: 06-30/648-
4286 (16 óra után)

Bontásból ablakok, ajtók, szú-
nyogháló keretek eladók. Tel:: 
06/20/565-8508

Négyrészes világosbarna 
színű szekrénysor eladó. Tel.: 
06/30/431-9452

Keresem azt a 45-55 éves höl-
gyet, aki nagyon magányos. 
Tel: 06/30/521-8236

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

Alpáron eladó kétszobás családi 
ház, 300-as telekkel. Irányár: 
3,8 millió Ft. Tel.: 06/30/370-
3276 és 424-412

Foxi kiskutyák, kisbálás szal-
ma, kiskunfélegyházi egyszínű, 
fésűs galambok eladók. Tel.: 
06/30/306-7511

Hatfiókos fagyasztószekrény 
eladó. Irányár 22 ezer Ft. Tel.: 
06/20/559-4078

Idős személy gondozását vál-
lalnám saját otthonomban. Érd. 
este 7 óra után 424-017

Gorenje fagyasztóláda 325 l-es és 
keveset használt elektromos fűnyí-
ró eladó. Tel.: 06/76/424-074

Tiszaújfalun gázfűtéses csa-
ládi ház sürgősen eladó. Tel.: 
06/30/360-1317

anyakönyvi hírek
Házasságott kötöttek: Papp Eszter és Katona Balázs, Nagy 
Éva és Miklós Zoltán.
akiket nagyon vártunk: Tégla-Kovács Áron (Hegyi Éva), 
Schindler Fanni (Enyődi Krisztina).
akiktől elbúcsúztunk: Szentpéteri-Horváth Endre PAX (1931), 
Konfár Józsefné Nagy Veronika (1932), Ruszanyuk Ilona PAX 
(1933), Bársony István (1933), Pelikán Ferenc  (1927), 
Varga János (1952), Becsei József (1938)

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

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.

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

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: 30/362-4971

E + B Nyári tábor gyerekeknek
A tavalyihoz hasonlóan az idén is több 
turnusban tartunk kis csoportokban anya-
nyelvi-angol és kézműves foglalkozáso-
kat. Színes programokkal, közösségépítő 
feladatokkal készülünk családias légkör-

ben a gyermekek fogadására. Sok-sok szeretettel várjuk a 
jelentkezőket a már ismert telefonon: 30/573-3750

V. Edit és Bea


