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Az idei évben is színes, változatos és 
gazdag programok fémjelezték a falunapi 
rendezvényeket. A sort augusztus 19-én 
a művelődési házban megnyitott gobelin 
kiállítás kezdte meg. 20-án korán reggel 
kezdődött a horgászverseny, majd a lovas 
egyesület háziversenye. 

Méltón megemlékeztünk a magyar-
ság fennállásának évszázados, hagyomá-
nyos nemzeti ünnepéről is.  A Jó Tanács 
Anyja Plébániatemplomban ünnepi 
szentmisét mutatott be Kéri Vencel 
atya. A mise után a Templom-dom-
bon található Árpád-szobornál gyűltek 
össze az ünnepelni vágyók, hogy részt 
vegyenek a nemzeti szalaggal átkö-
tött új kenyér szentelésén, majd annak 
magukhoz vételén.  Dr. Vancsura István 
polgármester beszédében hangsúlyozta, 
hogy évszázadok óta élnek magyarok 
a Kárpát-medencében, és nem sikerült 

elpusztítani, elűzni őket. Megemlékezett 
Szent István királyunk érdemeiről is. A 
Szent István-i értékek, intelmek közül 
kiemelte a család szeretetének és a gyer-
mekek nevelésének fontosságát. Az idén 
velünk együtt ünnepeltek testvértelepü-
lésünknek, Tordának küldöttei is. Dobai 
János, a helyi közösség elnöke a tordaiak 
üdvözletét tolmácsolta a polgármester-
nek, a képviselő-testületnek és minden 
tiszaalpári polgárnak. Hangsúlyozta a 
magyarság összefogásának szükséges-
ségét, és nem kis büszkeséggel számolt 
be a szerbiai júniusi nemzeti tanácsi 
választások sikeréről. Különösen büsz-
kén említette, hogy a legjobb ered-
ményt Tordán született, ahol a Magyar 
Összefogás listájára szavazópolgárok 
több mint 90 %-a szavazott. A megem-
lékezést a Bársony Mihály Népdalkör 
színesítette dalaival.

A program délután a motoros pályán 
folytatódott a quadok és a crossmotorok 
versenyével. Este az iskola sportcsarno-
kában megnyílt Hevesi Dénes absztrakt 
festményeinek kiállítása. 

A harmadik nap a versenyek napja 
volt: sakkozók, íjászok és főzőemberek 
mérték össze a tudásukat. A gyerekeknek 
ingyenes ugrálóvár és játszóház biztosí-
tott izgalmas délutánt. A mozgássérül-
tek helyi csoportja humoros ügyességi 
versennyel szórakoztatta az érdeklődő-
ket. Esteledve a zene vette át a szere-
pet. Műsort adott a Tiszavirág Cigány 
Hagyományőrző Zenekar, a Tordai Petőfi 
Sándor Művelődési Egyesület, a KASZSZ 
Musical Társulat és a MEGHAT zenekar. 
A rendezvényt tűzijáték és utcabál zárta 
le, ahol ifj. Barna Sándor és együttese 
szolgáltatta a zenét.

(Képes beszámoló a 9. oldalon)
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Az augusztus 12-i képviselő-testü-
leti ülésen kilenc napirendi pont várt 
megvitatásra. Előterjesztés készült a 
helyi választási bizottság póttagjaira, 
amelyet a testület zárt ülésen vitatott 
meg. Tárgyalta a testület  az óvodai és 
az iskolai évkezdés előkészítésére, az 
óvoda alapító okiratának, valamint az 
iskolai pedagógiai programjának módo-
sítására benyújtott előterjesztéseket. 
Megvitatták és elfogadták a képviselő-
testület és bizottságai I. féléves mun-
kájáról szóló beszámolót, és javaslatot 
terjesztettek elő a II. féléves munkára. 
A legtöbb időt azonban az előző ülésről 
áthúzódó napirendi pont, az önkormány-
zati ingatlanok helyzetének áttekintése 
vette igénybe. A testület valamennyi 
önkormányzati ingatlan hasznosítási 

lehetőségét megvizsgálta. Figyelembe 
vették azt is, hogy a településen az 
ingatlanok iránti kereslet alacsony, ami 
miatt az ingatlanárakat is alacsonyak. 
A kihasználatlan ingatlanok állag- és 
értékmegőrzésének biztosítására azon-
ban költségvetési keret nem áll rendel-
kezésre, így célszerű az értékesítésük.

A testület az alábbi önkormányzati 
ingatlanok értékesítését javasolja:
- Bethlen G. u. 87. alatti ingatlan mögöt-
ti és a Felső temető mögötti művelés 
alól kivett kertek
- Alkotmány u. 16. szám alatti lakóépü-
let (jegyzői lakás)
- Alkotmány u. 18. szám alatti épület 
(társasházzá nyilvánítás után)
- Móricz Zs. u. 22 és 24. szám alatti 
telkek 

- Imre tér 1. sz alatti lakóépület
- Ady Endre u. 62. szám alatti üzemi 
épület
- Ady Endre u. 66-68. szám alatti beépí-
tetlen telkek
- Petőfi u. 31. szám melletti üres építési 
telek
- Petőfi és Kossuth utcák csomópontjá-
nál lévő beépítetlen telek
- a Szolnoki úton lévő kis, szétszórt 
kertek
- a szennyvízleürítő melletti szántó
- a Fodor-major melletti legelő
- a Petőfi utcában lévő szántó (vesszős)
- a felső-dabasi dűlőben lévő cserjés, 
fás rét
- a szeméttelep rekultivációjához tarta-
lékolt szántó és szeméttelep
- legelő a szeméttelepi út mellett.
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Önkormányzati hírek

2010. szeptember 6-án a művelődési 
házban tartott közgyűlésen megalakult 
a tiszaalpári Víziközmű Társulat. Ezzel 
egy olyan nagy ívű beruházás vette kez-
detét, amelyre a község életében még 
nem volt példa. A Víziközmű Társulat 
feladata lesz az érdekeltségi területen 
belül a vízgazdálkodási közfeladatok 
ellátása. 

A tervek szerint 7 db vízgyűj-
tőt (öblözetet) építenek ki 6 db köztes 
átemelővel és 1 db végátemelővel, ezek 
előre gyártott vasbeton elemekből kút-
süllyesztéses eljárással készülnek. 

Kiépítésre kerül egy 500 (480+20) 
m3/nap kapacitású, zárt szennyvíztisz-
tító telep, ahol a szennyvíz mechanikai 
tisztítását követően eleveniszapos bioló-
giai tisztítást alkalmaznak.

Az érdekeltségi hozzájárulás összege 
mind természetes-, mind jogi szemé-
lyek, jogi személyiséggel nem rendelke-

ző gazdasági társaságok és egyéb szer-
vezetek esetén: 

246.971,-Ft / érdekeltségi egység.
Az érdekeltségi egységet a napi víz-

fogyasztás mennyisége alapján állapít-
ják meg:
- egy érdekeltségi egységnek 0,5 m³/nap 
alatti vízfogyasztás,
- két érdekeltségi egységnek a 0,5-3 m³/
nap közötti vízfogyasztás,
- három érdekeltségi egységnek 3 m³/
nap fölötti vízfogyasztás felel meg.

A természetes személyek kétféle-
képpen tehetnek eleget fizetési kötele-
zettségüknek: lakástakarékossági betét-
befizetéssel 96 hónapos futamidővel 
(2010.- Ft/hó, ennek megkötésére 2010. 
augusztus 31-ig volt lehetőség) vagy 
2 részletben, legkésőbb 2010. decem-
ber 31-ig történő befizetéssel a Társulat 
számlájára.

Jogi személyeknek, jogi személyi-

séggel nem rendelkező gazdasági társa-
ságoknak és egyéb szervezeteknek: egy 
összegben legkésőbb 2010. december 
31-ig kell befizetniük a Társulat részé-
re.

A közgyűlésen megválasztották az 
intéző bizottság és az ellenőrző bizottság 
tagjait:

- intéző bizottság: elnök Kovácsné 
Bársony Katalin Tünde (Petőfi u. 29.), 
elnökhelyettes Kádár Attila (Petőfi 
u.58.), tagok Martus Pál (Dózsa u. 
72.),  dr. Taricska Tibor (Gárdonyi u.4.), 
Kacziba Sándor (Bokrosi 19.)

- ellenőrző bizottság: elnök Kiss 
Lajos (Dózsa u. 72.), tagok Farkasné 
Pintér Klára (Ady E. u. 50.), Kiss Sándor 
(Deák F. u. 37.).

(Az alakuló közgyűlés részletes jegy-
zőkönyve a Polgármesteri Hivatalban 
munkaidőben megtekinthető.)

Megalakult a VízközMű társulat

Közlemény
Az  Új Magyar-
ország Vidék-
fejlesztési Prog-
ram, Európai 

Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Alap  támogatásá-
val megújult a Templom-domb és környéke. Az ünne-
pélyes átadásra szeptember 26-án 16 órakor kerül sor.

Kedves Olvasóink! A mostani lapszámunkhoz 
a szokásosnál is több írásos anyag érkezett. Saj-
nos a megnövelt oldalszám ellenére sem tudtuk 
valamennyit ebben a számunkban közölni, de a 
következőben már olvashatják ezeket az íráso-
kat is. Szíves megértésüket köszönjük.

a Hírmondó szerkesztősége
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Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság elnöke 2010. október 3-ra tűzte ki 

az önkormányzati képviselők és a polgármesterek választá-
sát. A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig 
lehetett bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. Ezúton 
tájékoztatjuk Önöket a nyilvántartásba vett jelöltekről.

A Helyi Választási Bizottság a következő polgármesterje-
lölteket vette nyilvántartásba:

A Helyi Választási Bizottság a következő egyéni listás te-
lepülési önkormányzati jelölteket vette nyilvántartásba:

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Tiszaalpár Nagyközségben 
a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők vá-
lasztására 2010. október 3. napján kerül sor. 

A Helyi Választási Bizottság a cigány kisebbségi önkor-
mányzati választásra a következő kisebbségi képviselőjelöl-
teket vette nyilvántartásba:

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők válasz-
tásán az a választópolgár vehet részt, akit a kisebbségi válasz-
tói jegyzékbe - 2010. július 15-ig - kérelmére felvett a helyi 
választási iroda vezetője.

Tiszaalpár, 2010. szeptember 3.

dr. Menyhárt Anett
HVI  vezető

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Jelölt
neve

Jelölő szervezet
vagy független jelölt

Bársony István 

Győri István 

Hanó Mihály 

Dr. Vancsura István

Független 

Független 

Független 

Független

Jelölt
neve

Jelölő szervezet
vagy független jelölt

Ajtai Elemér 
ifj Barna Sándor 

Bartók István 
Dr. Berényi Ferencné 

Csernák Csilla 
Dr. Csernus Tibor 

Dósa László 
Dömötör Tamás 
Erős Erzsébet 
Győri István 
Győző Gyula 

Hatvanyiné Boros Ildikó 
Horváth László 
Juhász Ferencné 
Kacziba Sándor 

Kézsmárki László 
Kiss Imre 

Lucza Regina Dóra 
Maróti Pál 

Novákné Lovas Erzsébet 
Dr. Puliusné Sárdi Mária 

Szabó János 
Szigetiné Varga Hajnalka 

Dr. Taricska Tibor 
Dr. Tógyer László Sándor 

Dr. Vancsura Zoltán 
Viglási Edit

Független 
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Független 
Független 
Független 
Független 
Független 
Független 

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Független 

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség  
Független 
Független 
Független 

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség  
Független 

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Független 
Független 
Független 
Független 
Független 
Független 
Független 
Független
Független

Jelölt
neve

Ajtai Elemér

MCF a MAGYARORSZÁGI
CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA/

BÁCS-KISKUN MEGYEI ROMA
IFJÚSÁGI EGYESÜLET

Jelölő szervezet
vagy független jelölt

Ajtai Elemérné

MCF a MAGYARORSZÁGI
CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA/

BÁCS-KISKUN MEGYEI ROMA
IFJÚSÁGI EGYESÜLET

Csóka Tamás
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS

CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 

Horváth Heléna
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS

CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

Jakab Gyöngyi

MCF a MAGYARORSZÁGI
CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA/

BÁCS-KISKUN MEGYEI ROMA
IFJÚSÁGI EGYESÜLET 

Szepesi Istvánné

MCF a MAGYARORSZÁGI
CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA/

BÁCS-KISKUN MEGYEI ROMA
IFJÚSÁGI EGYESÜLET

Tót Károlyné
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS

CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

Tóth Gyula
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS

CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 
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polgárMesterJelöltek beMutatkozása
Kedves Tiszaalpáriak!
Tisztelt Választópolgárok!

Köszönöm Önöknek azt a mérhetetlen támogatást, bá-
torítást, amelyben a személyes találkozásaink, beszél-
getéseink során részesítettek.
Köszönöm, hogy bizalmukba fogadtak és megosztot-
ták velem gondjaikat, gondolataikat.
Köszönöm, hogy számítanak rám, bíznak bennem.

Elérkezett az idő, hogy Önökkel együtt településün-
ket lendületes, fejlődő, a korral haladó és jó megítélésű 
faluvá formáljuk.
Mit szeretnék?
• Átlátható önkormányzati működést, folyamatos tájé-
koztatást.
• Helyieknek helyi munkát, új munkahelyeket.
• Közbiztonságot.
• Valós segítséget a rászorulóknak.
• Jobb tömegközlekedést.
• Befektetést az oktatásba, mert az befektetés a jövőbe.
• Támogatni az idősek és gondozásra szorulók ellátását.
Erre a közös munkára hívom Önöket is.
Kérem, tiszteljenek meg szavazatukkal!

Bársony István független polgármesterjelölt

„Tiszta kézzel, becsülettel, Tiszaalpárért…”

Tisztelt Választópolgárok!
Hanó Mihály vagyok, törzskönyvező technikus. 46 éves, 

nős, 2 fiú édesapja. Az egyik egyetemista, a másik vadte-
nyésztő technikus. 9 éve dolgozom területi képviselőként 
egy értékesítési üzletágban. Három éve vezetem a Tiszaalpári 
Mozgássérült Egyesületet, és a Megyei Egyesület vezetőségi 
tagja vagyok. Nagyon szeretem Tiszaalpárt, és az embere-
ket, ezért elhivatottságot érzek magamban, hogy a község 
polgármestere legyek. Főbb céljaim a következők:
- Költségcsökkentés, takarékosság
- A csatornázás megvalósítása, a rászorulók támogatásával 
- Az önkormányzati bevételek növelése (A Holt-Tisza bérleti 
szerződésének felülvizsgálata, a piactér és piac újjáélesztése)
- Munkahelyteremtés (ötleteim a szórólapomon olvashatók)
- Turizmus fellendítése a tanösvény és egyéb nevezetessé-
geink népszerűsítésével
- Közbiztonság javítása erős összefogással és a kényes te-
rületek bekamerázásával
- A bokrosi út szélesítése

Önökkel együtt teremtsünk szociális biztonságot és 
nyugodtabb életet, hogy mindenki a sajátjának érezhesse 
községünket. Nemzeti érzelemmel fűtve, de felelősséggel 
vállalom, hogy teljes erőmmel és minden képességemmel 
dolgozom a falunkért. Amennyiben önök is egyetértenek 
a fenti céljaimmal, kérem, október 3-án szavazzanak rám. 
Köszönöm a bizalmat és a több mint 600 ajánlószelvényt.

Hanó Mihály független polgármesterjelölt

TISZTELT TISZAALPÁRI LAKOSOK!
Köszönöm, hogy megtiszteltek ajánlószelvényeikkel,

kérem, hogy szavazatukkal is támogassanak!

gYŐrI IstVáN
polgárMester és kÉpVIselŐJelölt

/Független/
1953. január 5-én születtem Kiskunfélegyházán. Iskolai 

végzettségem: gépésztechnikus. Feleségem pedagógus. Két 
felnőtt fiam tanárként dolgozik. A rendszerváltás óta részt 
veszek a közéletben képviselőként.1998– 2002 között alpol-
gármesterként. 

Meg lehet-e állítani az önkormányzat vagyonfelélését? 
A jelenlegi faluvezetés két kézzel szórja a közvagyont? Vá-
laszom: IGEN.

Képes-e az önkormányzat arra, hogy ne csak szűk gaz-
dasági elit érdekeit képviselje? Válaszom: IGEN.

Az információt pontosan és időben el lehet-e juttatni a 
lakossághoz? Válaszom: IGEN.

Lehet-e úgy emelni a szolgáltatások színvonalát, hogy 
a lakosság anyagi terhei ne emelkedjenek? Válaszom: 
IGEN.

A szennyvíz-csatornahálózat tervezett beruházása a la-
kosság „zsebének” megfelelően valósul meg? Nem!

Olyan megújult képviselőtestülettel szeretnék dolgozni, 
akik felelős döntéseket hoznak.

 A polgármester a határozottságával képviselje a falu la-
kosságának érdekeit, őszintén és mindenről adjon tájékozta-
tást, ne politikai döntéseket hozzon!

kedves Tiszaalpári Választópolgár!
Nagy Tisztelettel köszönöm a bíztató szavakat, a több száz 
ajánlószelvényt, amellyel támogatta a polgármester jelöltté 
válásomat. Kérem, a bizalmat október 3-án majdan szava-
zatával is erősítse meg. Az elmúlt nyolc hónap kiváló ta-
nulóidőszak volt számomra. Az ígéretek egy részét sikerült 
megvalósítani. Az előkészített beruházások – óvoda, nagy-
vár járdafelújítása – befejeződtek, vagy rövidesen befeje-
ződnek - településközpont beruházása -, illetve elkezdődnek 
– szennyvízberuházás -.
Hogyan tovább a következő években? Mik a legfonto-
sabb feladatok?
- munkahelyteremtés – a helyi adottságok kihasználásával,
- takarékos költségvetés – ésszerű gazdálkodás,
- települési önellátás megszervezésének elindítása,
- felzárkózás a szomszédos településekhez,
- közbiztonság megteremtése – mert nincs!
- vállalkozások segítése – iparűzési adó csökkentése, vagy elengedése,
- civil szervezetek, sport támogatása,
- a szennyvízberuházás zökkenőmentes megvalósítása,
- kül- és belterületi utak felújítása, javítása,
- a fentiek megvalósításához pályázati források beszerzése.
Megválasztásom esetén a felsorolt feladatok megvalósítá-
sát, s a napi „hivatali” munkát jó szívvel vállalom. Ehhez a 
munkához a polgármesterrel együttműködő társakra, az új 
gondolatokra fogékony képviselőtársakra lesz szükség, mint 
az ismert operettben: „új műsorhoz új férfi kell.”
Tisztelettel: Dr. Vancsura István független polgármester jelölt



2010. augusztus 3-án került sor 
az új Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda ünnepélyes megnyitására.  
Tiszaalpár ezzel egy olyan épület-
komplexummal gazdagodott, mely 
hosszú időre megoldja az óvodás-
korú gyermekek korszerű ellátá-
sát. A beruházás 200 millió forint 
pályázati pénzből és 20 millió forint 
önrészből tevődött össze. A projekt 
az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg. A TÁMOP 
3.1.4. pályázat előkészítésében még 
Bodor Ferenc egykori polgármester, 
a jelenlegi képviselőtestület, vala-
mint Szabó Gabriella volt óvoda-
vezető sokat munkálkodott. Ezúton 
köszönjük valamennyiüknek azokat 
a lépéseket, erőfeszítéseket, melye-
ket az új óvoda megteremtéséért tet-
tek. Az épület a XXI. század elvá-
rásainak is megfelel, jól felszerelt, 
kényelmes és tágas, 125 kisgyermek-
nek ad otthont. Az öt csoportszoba 
mellett helyet kapott fejlesztőszoba, 
nevelői szoba, orvosi szoba, sószoba, 
melegítőkonyha, mosogató helyisé-
gek is. Az udvar korszerű játékokkal 
felszerelt. Bányai Gábor, a megyei 
közgyűlés elnöke megnyitó beszédé-
ben elmondta, hogy Magyarországon 
sokan szeretnék, ha gyermekeik ilyen 
szép körülmények között nevelked-
hetnének. Kiss Mária óvodavezető 
szerint a „Tündérrózsa” elnevezés 
remélhetőleg olyan óvodát fémje-
lez, amelyben gyermekeink valóban 
varázslatos, mesés közegben tölthe-
tik majd mindennapjaikat.

Vancsura István polgármester meg-
említette, hogy az intézmény további 
2 csoporttal bővül, ha az épület mel-
lett lévő szolgálati lakást átalakítják. 
Kéri Vencel plébános megáldotta és 
felszentelte az épületet.

A megnyitó fényét emelte az a 
12 kisgyermek, akik csillogó szem-
mel és kedves gyermekhanggal, dal-
lal, verssel, tánccal köszöntötték a 
jelenlévőket. Almási Szabó Tibor 
énektanár vezényletével az óvónői 
testület Bárdos Lajos kórusműveket 
adott elő. Segítőkész, hozzáértő, igé-

nyes munkáját ezúton köszönjük meg. 
Az óvoda átadását megelőző napok 
lázas munkával teltek el. Csupán egy 
hét állt rendelkezésre a beköltözésre. 
Hihetetlen társadalmi összefogást, len-
dületet, segítségadást tapasztalhattunk 
meg a szülői oldalról. Olyan önzetlen 
felajánlásokat kaptunk, melyek nélkül 
nem ünnepelhettünk volna méltókép-
pen. Felsorolni is nehéz azt a sok 
támogatást, melyet megtapasztalhat-
tunk.

A segítségek sora a bútorok, esz-
közök átszállításával kezdődött, majd 
sor került régi játékok újrafestésé-
re, felújítására. Függönyök, textíli-
ák ajándékozásával, megvarrásának 
felajánlásával szebbé varázsolhattuk 
az utcai front ablakait. Az óvodá-
nak ajándékozott magyar nemzeti-
szín zászló, Tiszaalpár zászlója, és az 
európai uniós zászló méltón ékesíti 
az épület homlokzatát. „Muskátli és 
szőlővirágerdő” díszíti a gyönyörű 
épület valamennyi ablakát, több nagy-
lelkű szülő, nagyszülő jóvoltából. Az 
előtérben, aulában, tornacsarnokban, 
nevelői szobában elhelyezett csoda-
szép virágkompozíciók elkészítője 
szintén egy szakmájában profesz-
szionálisan ügyes kezű szülő volt. 
Cserepes virágok serege özönlött a 
családi házakból.

A csoportszobákba, folyosók fala-

ira felszerelt polcok, képek, techni-
kai eszközök felhelyezése, több órás 
türelmes, áldozatos munkát kívánt, 
melyben apukák, nagypapák segéd-
keztek. Nagyon sokat köszönhe-
tünk azoknak a művészeknek, akik 
a Tiszaalpári Alkotótábor tagjaiként 
munkáikban lenyomatot készítettek 
községünk legszebb tájairól, épüle-
teiről, s alkotásaik most közkinccsé 
válva díszíthetik óvodánk falait. A 
képek jelentős részének keretezési 
munkája egy helybéli képkeretező 
nagylelkű felajánlásának köszönhe-
tő. Balainé Pintér Franciska „Anya 
gyermekével” c. szobrának felújítása, 
régi fényébe való visszaállítása, több 
napos mestermunkát igényelt.

Ezúton köszönjük mindazoknak a 
segítségét, akik időt, pénzt és fáradsá-
got nem kímélve hozzátették jó szán-
dékukat, önzetlenségüket a még szebb 
és barátságosabb óvodai környezet 
megteremtéséért. Külön köszönetün-
ket fejezzük ki az iskola konyhai 
dolgozóinak, akik ízletes falatok elké-
szítésével még színvonalasabbá tették 
az állófogadást.

Az óvoda dolgozóinak legfonto-
sabb feladata, hogy az épület szépsé-
gét, adottságait megtöltse tartalom-
mal, kimagasló pedagógiai munkával, 
és elkötelezettséggel.

Novák Imréné
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Szakmai megújulás a tiszaalpári oktatási intézményekben
Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-

zata az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében a TÁMOP 3.1.4/08/2-
2009-0037 „Kompetencia alapú okta-
tás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben Tiszaalpáron” című 
pályázatával 31.475.480.-Ft összegű 
támogatást nyert az oktatás moderni-
zációjára.  A pályázati támogatást a 
kompetencia alapú oktatás bevezeté-
sére és fenntartására, a tanári szerepek 
átalakítására, megújulására, a digitális 
tananyagok és tartalmak egyre jelentő-
sebb használatára, valamint intézményi 
innovációkra fordították a projektben 
részt vevő intézmények. A pályázati 
program legnagyobb nyertesei a gyer-
mekek voltak, akik játékos formában, 
tevékenykedve, élményszerűen sajátít-
hatták el az ismereteket az életkori 

sajátosságaiknak megfelelően. 
A pályázat 2009. június 2. és 2010. 

augusztus 31. között két feladat-ellátási 
helyen, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtárban, valamint a 
Napközi Otthonos Óvodában valósult 
meg.

Az óvodában két csoportban a komp-
lex fejlesztési óvodai programcsomagot 
vezették be. Az iskolában 9 tanuló-
csoportban szövegértés-szövegalkotás, 
matematika és életpálya építés területe-
ken került sor kompetencia alapú okta-
tási programcsomagok bevezetésére. 

A projekt 2010. augusztus 30-án 
szakmai konferenciával zárult az Árpád 
Művelődési Házban.  A rendezvényt dr. 
Vancsura István polgármester nyitotta 
meg, majd Gibárszki Sándorné projekt-
menedzser számolt be a 18 hónapos 

szakmai tevékenységről. A nagyszabású 
vállalkozásban 42 pedagógus, 50 óvo-
dás és 190 iskolás gyermek vett részt; 
akkreditált továbbképzéseken összesen 
123 tanúsítványt szerzett 36 pedagógus; 
az iskolában 2 három hetet meghaladó 
projektet, 3 témahetet és 2 modulá-
ris programot szerveztek; 3,5 millió 
Ft-ért szereztek be taneszközöket; 4 
óvodai és 11 iskolai saját innovációt 
valósítottak meg és tettek közkinccsé 
az Educatio honlapján. A rendezvény a 
szakmai vezetők és a bevont pedagógu-
sok bemutatóival zárult. 

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósult meg. 

Egyházi sorok
Ünnepeink: 

- szept. 8. Szűz Mária születése
- szept. 14. Szent Kereszt felma-
gasztalása
- szept.21. Szent Máté apostol és 
evangélista
- szept. 24. Szent Gellért püspök és 
vértanú
- szept. 29. Szent Mihály, Szent Gá-
bor és Szent Rafael főangyalok
- szept. 30. Szent Jeromos áldozó-
pap, egyháztanító.

Szeptembertől kezdve hétköznap 
az esti szentmisék 18,00 órakor kez-
dődnek.

Szeptember 6-ával megkezdődött 
a hitoktatás az iskolában. Kérjük a 
kedves szülőket, hogy vegyék ko-
molyan a templomban tett ígéretüket 
– gyermekük megkeresztelésekor, il-
letve esküvő alkalmával – miszerint 
gyermeküket vallásosan nevelik, te-
hát járatják hittanra, hogy megismer-
jék Jézus életét és tanítását.

Az alpári plébánián ismét van-
nak irodai fogadó órák. Kedden és 
pénteken de. 9-11 óráig, szerdán 
és csütörtökön du. 14 órától az esti 
szentmiséig.

Évforduló
Egyéves születésnapot ünnepel az 
Eperke Családi Napközi Tiszaalpáron. 
Az eltelt időszakban a szülők elégedet-
tek voltak a rugalmas szolgáltatásokkal, 
a kiscsoportos, játékos foglalkozások-
kal, a házias ételekkel. Az egyesület ezt a 
bizalmat igyekezett megszolgálni azzal, 
hogy pályázott a térítési díjak mérsék-
lésére. A pályázati támogatás felhaszná-

lásával az alábbi kedvezményes árakat 
tudják a kedves szülőknek kínálni: 4 fő 
bölcsődés korosztályú (1-3 éves) gyer-
mek egész napos ellátására (4x étkezés-
sel) 25.000.- Ft helyett 20.000.- Ft/hó, 3 
fő 3-4 éves korú gyermek egész napos 
ellátására 15.000.- Ft/hó. A kedvezmé-
nyeket legalább egy éves igénybevé-
tellel tudja napközi garantálni. Bővebb 
információ: Palóczné Márti 06/30/718-
0864 és Mészárosné Gémes Brigitta 
06/70/606-4208.

az épített környezet
megóvása jegyében…

A Ha-Ho Szakkör tervei között 
még az előző tanévben szerepelt, 
hogy az első világháborús emlék-
művön szinte olvashatatlanná vált 
hősi halottak neveit felújítsa. Az 
elképzelést a polgármester úr is tá-
mogatta. A megvalósításra a nyári 
szünet folyamán került sor a lelkes 
diákok segítségével. Így augusztus 
20-ára az idelátogatók már újrafest-
ve olvashatták a harcokban elesett 
hozzátartozóik neveit. Az előké-
születeket, valamint a festéket és az 
eszközöket a polgármesteri hivatal 
biztosította. 

Kővágóné Kálmán Klára 

A FAlunApoK
TáMogATóI
Dr. Vancsura István, dr. Csernus Ti-

bor, Czinege Manufaktúra, Benzinke 
Kft, Varázsbazár – Pinczel Sándor, 
dr. Menyhárt Anett, Fekete Ervin, 
Taricska Tibor, Gyurki Gábor, Patai 
Ferenc, Szabó (Cibere) Tibor, Mol-
nár Zoltánné, id. Papp József, Kovács 
Tamás, Novák Imre, Kecső Ferenc, 
Radics Gyula, Kelemen József, Ke-
lemen István, Papp József, Bársony 
István, Nagy József, Matic Kft, Köz-
ponti Áruház, Bársonyos Biztonság, 
Hatvanyi Ferenc és családja, Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat, Kele-
men József, Tiszatáj Vendéglő, Fókusz 
Takarékszövetkezet.
Köszönjük a felajánlásokat.



borfakasztó
szüreti bál

2010. szeptember 18-án a 
Fricska presszónál

Felvonulás: 15 órától 
jövőnkért tánccsoport és a

tiszaalpári lovasok,
fogatosok

közreműködésével. 
bál: 20 órai kezdettel

belépő: 500 Ft
Vacsora: 1000 Ft

Mindenkit
szeretettel várunk

76/424-152
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köszöNet
Zsigmond László vagyok, az Egri Szimfonikus Zenekar 

hegedűse, és a Szalaparti EGYMI tanára. Sokat gondolkod-
tam azon, hogy felgyorsult, s egyre változó világunkban a 
második alkalom mondható-e már hagyományosnak? Úgy 
hiszem, bátran állíthatom, hogy hagyományos koncertünket 
ünnepelhettük a tiszaalpári templom csodálatos légkörében. 
És ezúttal is nagy-nagy köszönettel tartozom kedves ven-
déglátóimnak, az Almási-Szabó családnak, Vencel atyának, s 
minden kedves vendégszerető tiszaalpári embernek.

És különösen köszönöm mindazoknak, akik jelen voltak a 
koncerten, figyelmes és nyitott szívükkel inspiráltak minket. 
A közönség jelenléte és odafordulása nagyon meghatározó az 
előadónak. Milyen más egy nyitott, zeneszerető közönségnek 
muzsikálni, mint egy unatkozó, kötelességtudatból koncertre 
járó kiégett közönségnek! Így szeretném megköszönni nagy-
községük lelkes és nyitott szívű/fülű polgárainak a forró tap-
sokat és a sok-sok kedves szót, amivel elhalmoztak minket.

És hadd köszönjek el így: találkozzunk a következő, har-
madik koncertünkön is!

Sikeres koncert
Idén augusztus 21-én Almási-Szabó Tibor kántor és Zsig-

mond László, az Egri Szimfonikus Zenekar tagja adott sikeres 
orgona-hegedű koncertet az alpári templomban. Tiszaalpár 
egyetlen komolyzenei koncertjére második alkalommal került 
sor. Bach legszebb orgonaművein kívül Händel, Buxtehude 
és Hubay Jenő egy-egy művét is bemutatták a közönség nagy 
örömére.

VIII. bársony Mihály
tekerőlantos találkozó

2010. szeptember 25. tiszaalpár
Program: 9.00 - 11.00 Lovas kocsis zenés felvonulás
14.00 - 18.00 Óvodások Mihály napi vására, kézműves fog-
lalkozások, kosárfonó bemutatók
14.00 - 14.30 Megnyitó - Bársony Mihály Népdalkör, az Ár-
pád Fejedelem Tánccsoport, Balla Tibor és tanítványainak 
közreműködésével
14.30 - 15.00 Padkaporos táncegyüttes
15.00 - 15.20 Óvodás műsor
15.20 - 16.00 Jövőnkért Néptánccsoport Tiszaalpár - (Jövőn-
kért Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény)
16.00 - 16.30 Kukoricafosztás tekerőmuzsikával
16.30 - 17.30 Bartina zenekar koncertje
17.30 - 18.30 Bársony Mihály Emlékműsor - közreműköd-
nek: a Bársony Mihály Népdalkör, Balla Tibor, Jövőnkért 
Néptánccsoport Tiszaalpár 
18.30 - 19.30 Tisza ’83 citerazenekar koncertje
19.30 - 20.30 Vacsora
20.30 -  Tekerős Fosztóbál 
A rendezvény helyszíne a Kádár Lajos Közösségi Ház, 
Tiszaalpár, Rákóczi utca 10/A. A programok ingyenesek. A 
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A rendezvény támogatója:

Információ: Tel.: 76/424-106, 76/424-133, 0620-2699-604, e-
mail: muvhaz@tiszaalpar.hu, www.tiszaalpar.hu

könyvbemutató
az árpád Fejedelem

általános Iskola és könyvtár 
tisztelettel meghívja  

önt és kedves Ismerőseit 

szeNCzI IbolYa
káDár laJos

élete és munkássága
a népi írói mozgalom

tükrében című könyvének
- vetítéssel egybekötött 

könyvbemutatójára.
közreműködik: a tiszaalpári 
bársony Mihály Népdalkör

A rendezvény helyszíne:
az Árpád Művelődési Ház

Ideje: 2010. szeptember 30. 17 óra

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



2010-ben is megrendezésre került az 
Alpári Tisza Horgászegyesület házi ver-
senye. Tisza árhullámának hosszantartó 
levonulása miatt egyesületünk vezetősé-
gének megfeszített munkájára volt szük-
ség ahhoz, hogy egyáltalán versenyeztetni 
tudtunk. A versenypálya kijelölésében, 
valamint annak megőrzésében önkéntesek 
segítségét is igénybe vettük.

Augusztus 20-án reggel az eddigiektől 
eltérően az újfalui posta lejárónál gyűltek 
össze horgásztársaink, családtagjaik és az 
érdeklődők. Itt ekkorra már kiállítottuk a 
trófeákat, valamint a helyezettek nyere-
ménytárgyait. A köszöntőt követő sorsolá-
son eldőlt, hogy 75 versenyzőnk honnan 
mérheti össze tudását.

A verseny félidejekor lemértük az ad-
digi fogást, mert rengeteg méreten aluli 

ponty került a hal-
tartókba, melyek 
élvetartása és visz-
szaengedése köteles-
sége mindenkinek! 
Délben a harang-
szóra befejeződött 
a horgászerőpróba. 
Rendkívül nagy ér-
deklődés közepette 
zajlott a halfogás, 
néha már-már bú-
csúi forgataghoz 
hasonló sokadalom 
járta a partot. Ennek 
szívből örülünk, mi-
vel nagyon sok csa-

lád hozza ilyenkor a gyermekét, rokonait 
és ismerősét a Tisza partjára.

A verseny végeredménye a következő-
képpen alakult:

Gyermekek között a legeredménye-
sebbek: 3. Réczi Ákos, 2. Ottó Tamás, 1. 
helyezést ért el: Szemerédi Anett.

Ifi versenyzőink között a végered-
mény: 3. Sándor Ernő, 2. Hatvanyi Fe-
renc, 1. helyezett lett Varga Gergő.

Női versenyzőink között az alábbi 
eredmény született: 3. Szabó Erzsébet, 
2. Almási Szabó Józsefné, 1. helyezett 
Hatvanyiné Boros Ildikó lett.

65 év felettiek közül a legtöbb halat 
szákjukba terelő versenyzők: - 3. Szűcs 
Gyula, 2. Demeter József, 1. lett id. 
Víglási Sándor.

 A felnőtteknél végig nyílt volt az 

elsőhely sorsa: 3. Bugyi Sándor 2650 
grammal, 2. Almási Szabó Zoltán 2660 
grammal, 1. helyezést ért el 4620 gram-
mos össz fogásával Almási Szabó Árpád.

A legnagyobb halat kifogó horgász a 
460 grammos kárászával Demeter József 
lett.

Jutalmaztuk még a legifjabb és a leg-
idősebb versenyzőnket, a 4 éves Madla 
Rita és a 71 éves Demeter József vehettek 
át ajándékokat az egyesület vezetésétől. 
Az önkormányzat különdíját Bársony Ist-
ván adta át id. Popper Józsefnek.

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni a támogatást: Bács-Hosz, Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata, Festék és 
Háztartási Bolt, Tiszaalpári Szeszfőzde, 
Százforintos Bolt, Tüzelő és Építőanyag 
Értékesítés, Bartók Iparcikk Szaküzlet, 
Matic Kft, Alkotmány utcai Horgászbolt, 
Pici ABC, Kecső Ferenc, Mihalik Tibor és 
Borsi Sándor. Az ebédre feltálalt szürke-
marhapörköltet készítették: Patai Ferenc, 
Nemes József, Fekete Ferenc és Domokos 
Antal.

Ezúton kérjük szíves elnézésüket 
azoknak a tagjainknak, akik adminisztrá-
ciós hiba következtében nem kapták meg 
a meghívóikat.

Következő rendezvényünk a novem-
ber 20-án megrendezésre kerülő horgász-
bál, melyre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt. A részleteket keressék a Hír-
mondóban.

Kővágó András
Alpári Tisza HE titkár
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Horgászverseny

Kék percek  - Rendőrségi közlemény
Az utóbbi időszakban ismételten gya-

korivá váltak a településen a besurranások. 
Az elkövetők nem egyszer – feltérképezés 
céljából – a kiszemelt házba becsöngetnek, 
megzörgetik az ablakot, redőnyt. Sajnos 
ezekről a próbálkozásokról legtöbbször 
csak napokkal később szerez tudomást a 
Rendőrkapitányság. Figyelemmel arra, 
hogy a településen – az elszaporodott bűn-
cselekmények miatt – az éjszakai időszak-
ban folyamatos a rendőri jelenlét, kérjük 
a lakosságot, hogy amennyiben a fentiek-
ben leírtakat észlelik, azonnal értesítsék a 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságot a 
107 vagy a 76/562-200 telefonszámokon.

Augusztusban az alábbi vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetése miatt indí-
tott eljárást a Kiskunfélegyházi Rendőrka-
pitányság: 3-án 22.30 és 04-én 00.30  kö-
zötti időben ismeretlen személyek az ajtót 

benyomva behatoltak egy Ady Endre utcai 
lakásba. Az ott egyedül élő idős személyt 
késsel megfenyegették, aki a megfélemlí-
tés hatására átadott 60.000 Ft készpénzt. A 
sértett sérüléseket nem szenvedett.

7-én 13.00 óra és 9-én 13.00 óra kö-
zötti időben a Szőlőhegyi körzet egyik ta-
nyájába a zsalugáter lefeszítésével bement 
és onnan 40.000 Ft értékben 40 doboz já-
rólapot és 10.000 Ft értékben egy padló-
vázát tulajdonított el ismeretlen személy. 
A lopással okozott káron felül 5.000 Ft 
rongálási kár is keletkezett.

10-én 18.30 és 11-én 08.30 közötti idő-
ben ismeretlen tettes a kerítésen átmászva 
és az ablakon bemászva behatolt egy Dó-
zsa György utcai lakásba, ahonnan ellopott 
360.000 Ft készpénzt, 2 db arany gyűrűt, 
valamint 1 db takarékbetétkönyvet. 

17-én a délelőtti órákban ismeretlen 

elkövető ellopta egy Alkot-
mány utcai üzletből az ott 
dolgozó pénztárcáját, benne 
a személyes irataival, vala-
mint 20.000 Ft készpénz-
zel. A lopással okozott kár: 
24.000 Ft. Az elkövetőt, a 
pihenőidejét töltő Török Ro-
land rendőr főtörzsőrmester, 
körzeti megbízott hamarosan 
elfogta és a Kiskunfélegyhá-
zi Rendőrkapitányságra előállította.

30-án 18.30 és 31-én 06.45 közötti 
időben egy Budai Nagy Antal utcai lakás-
ba ismeretlen tettes az ablakot betörve be-
hatolt és onnan eltulajdonított 130.000 Ft 
készpénzt. Ezen felül 15.000 Ft rongálási 
kárt is okozott.

a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság vezetése
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FaluNapok kÉpekbeN

a gobelin kiállítás megnyitója
két kerékkel a levegőben - motorcross verseny

a Jövőnkért alapfokú Művészeti Iskola táncosai
legkisebb kukta - főzőverseny

a Meghat zenekar koncertje a tiszavirág zenekar műsora
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60 éves a Római Katolikus Szeretetszolgálat
A Római Katolikus Egyházi Sze-

retetszolgálatot 1950. augusztus 29-én 
alapította a Magyar Püspöki Konfe-
rencia, hogy gondoskodjon a szerze-
tesrendek feloszlatása miatt ellátás 
nélkül maradt idős és beteg szerzete-
sekről és apácákról. A Szeretetszolgá-
lat – az állam vagy egyház megbízá-
sából - több településen hozott létre és 
működtetett egyházi jellegű otthono-
kat. Otthonok működnek: Budapest, 
Soroksár, Dabas-Gyón, Csákvár, Jász-
berény, Hejce Székesfehérvár, Verőce, 
Ipolytölgyes és Tiszaalpár.

 A Szeretetszolgálat immáron 60 
éve országos tevékenységet folytat: 
az ország minden részéből fogadja 
az ellátásra szoruló embereket, akik 
vallásos igényeiknek megfelelő kör-
nyezetben szeretnék nyugdíjas éveiket 
tölteni - immáron nemcsak szerzete-
seket, hanem világi híveket is. A Sze-
retetszolgálat küldetése: az elesettek, 
szegények, betegek, rászorulók szere-
tetteljes ápolása, valamint a testi-lelki 
szükségletekről való gondoskodás.

A Szeretetszolgálat értékrendjének 
négy fő vonulata van: személyközpon-
tú szeretetteljes gondozás-ápolás, mi-
nőségi gondoskodás, családias légkör-
tevékeny élet, szociális igazságosság. 
Az otthonok e szempontok tükrében 
szervezik és irányítják működésüket, 
teljesítik munkájukat, gondozzák la-
kóikat és törődnek dolgozóikkal.

A Zárda mellett működő PAX 
Idősek Otthona közel 25 éve gondos-
kodik családias légkörben időskorú 
lakóiról. Intézményünkbe az ország 
minden részéről, a szélrózsa minden 
irányából érkeznek lakók. A PAX ott-
honban olyan környezetet alakítottunk 
ki, amelyben lakóink maradéktalanul 
élvezhetik a természetből áradó nyu-
galmat, a személyes gondoskodásból 
fakadó kényelmet. Intézményünkben 
nagy figyelmet fordítunk arra, hogy 
lakóink életkorának és egészségi álla-
potának megfelelő, színvonalas élet-
körülményeket teremtsünk 

Egy-kettő, illetve három ágyas 
szobák állnak lakóink rendelkezésé-
re, és a mozgásukban korlátozottak is 
élvezhetik intézményünk kényelmét, 

amit többek között 
a személyfelvonó, 
a küszöb nélküli 
ajtók, az akadály-
mentes helyiségek, 
a biztonsági és ka-
paszkodó korlátok 
segítenek elő. Tö-
rekvésünk, hogy 
szolgáltatásainkat 
lakóink igényei-
hez, életkori sajá-
tosságaihoz igazít-
suk és elősegítsük 
a lakóközösség 
aktív, harmonikus 
életvitelét. Lakóink napi ötszöri étke-
zéséről az intézmény saját konyhája 
gondoskodik. A konyháról házias ízű 
ételek kerülnek asztalra. Az egészségi 
állapotnak megfelelő, diétás étkezést 
is biztosítunk. Az otthonban 24 órás 
szakképzett ápolói felügyelet mellett 
egészségi állapotnak megfelelő teljes 
körű ápolást, gondozást látunk el. Az 
ápolók és gondozók személyre szabott 
gondozási terv alapján dolgoznak. Az 
egészségügyi ellátás keretében, heten-
te két alkalommal az intézmény orvosi 
szobájában háziorvos rendel, valamint 
szakorvosok közül havi rendsze-
rességgel pszichiáter, bőrgyógyász, 
de lehetőséget biztosítunk különbö-
ző szűrővizsgálatokra (szemészeti, 
audiológiai, ortopédiai) is.

Gyógyszerellátás keretében a vonat-
kozó jogszabályoknak megfelelően gon-
doskodunk a háziorvos és a szakorvos 
által felírt gyógyszerek beszerzéséről. 
Az intézmény háziorvosa által össze-
állított alaplista szerinti gyógyszereket 
térítésmentesen biztosítjuk. Az otthon-
ban kiépített telefonhálózat működik, 
ami lehetővé teszi, hogy minden szoba 
saját telefonmellékkel rendelkezzen, 
ami egyben nővérhívásra is szolgál. Az 
intézmény közösségi helyiségeiben ka-
mera- és klímarendszer üzemel.

Mentálhigiénés gondozás kereté-
ben szakembereink egyéni és csopor-
tos beszélgetésekkel, foglakozásokkal 
segítik a bentlakók mindennapi életét. 
Ennek keretében délelőttönként külön-
böző foglalkozásokon vehetnek részt 

az érdeklődők (kézimunka, zene, elő-
adások, társasjáték, közös torna stb.). 
Színjátszó csoportunk rendszeresen 
vesz részt a megyei szintű Ki mit tud?, 
illetve az általunk megrendezett  „Te-
vékeny Élet” Fesztivál programjain.

Lakóink hozzátartozóit minden 
évben vendégül látjuk a már hagyo-
mánynak számító Családi Napon, 
melynek keretében – a lakók és gon-
dozók karöltve - színes műsorokkal, 
programokkal kedveskednek a látoga-
tóknak.

Az otthon lakói vallásukat szaba-
don gyakorolhatják a szomszédsá-
gunkban lévő Zárda Templomban. In-
tézményünkben imakör is működik.

Az intézménybe kerülés módja és 
feltételei:
- az intézményi elhelyezést az általunk 
kiadott nyomtatvány alapján kell ké-
relmezni
- a leendő lakó pszichiátriai vagy fer-
tőző betegségben nem szenved
- az ápolás szükséglete érje el a napi 
4 órát.

2010. március 1-jétől az intézményi 
térítési díj összege 93.000 Ft/hó, ami 
minden év március 1-től emelkedik a 
nyugdíjemelés mértékének megfelelő-
en. Egyszeri hozzájárulást nem kérünk. 
Ha Ön vagy hozzátartozója személye-
sen is szeretne meggyőződni a fentiek-
ről, bármikor lehetőséget biztosítunk 
intézményünk megtekintésére.

Elérhetőségeink: e-mail: 
paxotthon@szeretetszolgalat.hu, tele-
fon: 76/425-701

Parádi Lászlóné intézményvezető 
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Jól indult a fociszezon
A felnőtt csapat eddig lejátszott 

mérkőzései:
Jakabszállás – Tiszaalpár 4:2
Tiszaalpár – Helvécia 6:4
Lajosmizse – Tiszaalpár 1:4
Tiszaalpár – Csólyospálos 4:2

A sorsolást tekintve reményked-
tünk a jó kezdésben, de hogy ennyire 
jó lesz, arra mi sem gondoltunk! Már 
a jakabszállási mérkőzésen is voltak 
biztató jelek a csapat játékát illetően. 
Ezt követően három mérkőzésből há-
rom győzelmet szereztünk, ami 9 pon-
tot jelentett csapatunknak.

Tiszaalpár csapata rúgta egyéb-
ként a legtöbb gólt, összesen tizen-
hatot, ami mérkőzésenként négyet 
jelent átlagban. Ha ehhez hozzátesz-
szük a Magyar Kupa mérkőzésén a 
Hetényegyházának rúgott ötöst is, ak-
kor már 21, tehát nyerő! Vannak, akik 
megjegyzik, hogy jó, jó, de kaptunk 
is az öt meccsen tizennégy gólt. Erre 
azt mondjuk, hogy a győzelem kulcsa 
abban rejlik, hogy mindig legalább 
egy góllal többet kell szerezni, mint az 

ellenfél. A győzelmet pedig nem kell 
magyarázni.

Összegészében elmondhatjuk, 
hogy a csapat jól rajtolt, és bízunk a 
jó folytatásban is. Hajrá, fiúk, hajrá 
ASE!

Az ifjúsági csapat eredményei:
Jakabszállás – Tiszaalpár 5:5
Tiszaalpár – Helvécia 2:2
Lajosmizse – Tiszaalpár 0:3
Tiszaalpár – Csólyospálos 7:0

A dobogós hely elérése egy ki-
csit jobb rajtot követelt volna fiatal 
reménységeinktől. Igazán nem lehet 
tudni az okát a viszonylag gyenge kez-
désnek. A Csólyospálos ellen viszont 
már nagyon akarták a sikert, ami meg 
is látszik az eredményen. Bízunk a si-
keres folytatásban és nem adjuk fel a 
dobogós hely reményét. Összegezve a 
szereplésüket: 4 mérkőzés, 1 győze-
lem, 2 döntetlen, 1 vereség – 4 pont. 
14 rúgott, 10 kapott gól ellenében.

A serdülő csapat eddig egy mér-
kőzést játszott Tiszakécske ellen, ahol 
a 81. percben az ellenfélnek sikerült 

gólt szereznie. Ebben a korcsoportban 
10 csapat szerepel. Egyes csapatok 
számára nagy megterhelést jelent a 
serdülők szerepeltetése mind anyagi-
lag, mind a létszámproblémák miatt. 
Szerencsére Tiszaalpárnak egyik do-
log sem jelent akadályt.

Utánpótlás-nevelés: A szeptemberi 
iskolakezdéssel egyidőben indítottuk 
a tornára történő felkészítést az I-II., 
illetve a III-IV. osztályos tanulók ese-
tében Ivicz Lázár és Besszer Péter irá-
nyításával.

Jó hír, hogy egyesületünk 200.000 
Ft összegű pályázati támogatást nyert, 
amelyet a működésre lehet fordítani. 
A szerződést aláírtuk, várjuk a pénz 
átutalását. Várjuk a korábban beadott 
LEADER pályázat kedvező elbírálá-
sát is, amelyben 4,5 millió Ft-os támo-
gatást igényeltünk az öltöző tetőcseré-
jére. 

Az egyesület elnöksége nevében 
jó egészséget, jó szurkolást kívánok a 
tiszaalpáriaknak:

Martus Pál elnök

A „királyos játék” bajnokai
A Kádár Lajos Közösségi Ház már 

második alkalommal adott otthont az 
augusztus 21-én rendezett sakkver-
senynek. A kellemes nyári napon, 
régi és új sakkbarátok találkoztak, 
hogy összemérjék szellemi erejüket 
a hatvannégy mezős harcmezőn. Ti-
zennégy felnőtt és hét gyermek ne-
vezett be, hogy eldöntsék, ki lesz a 
királyos játék királya. Az izgalmas 
partik és kemény csaták után a kö-
vetkező végeredmények születek:

Felnőtt: 1. Varga Béla 2. Cs. Ko-
vács László 3. Farkas László

Ifjúsági: 1. Danis Patrik 2. Molnár 
Döme 3. Herczeg Bálint

Különdíj: Lantos Alexandra.
Az első három helyezettet vala-

mennyi kategóriában éremmel dí-
jaztuk. Az egy szem hölgyversenyző 
pedig különdíjat és könyvjutalmat 
kapott.

A kifáradt és megéhezett társasá-
got Szoráth Jánosnak, „a sakkcsapat 

szakácsának” marhalábszár pörkölt-
je mattolta a verseny végén. Ezúton 
szeretném megköszöni mindenkinek 
a segítséget a verseny sikeres lebo-
nyolításában. 

Lajosmizsén augusztus 28-án ke-
rült megrendezésre a Lajosmizsei 
Sakk Kör - Kiskunsági Regionális 
Sakkiskola alkalmi csapata közötti 
sakk és játékos verseny. A Kiskun-
sági Regionális Sakkiskola alkalmi 
csapatába válogatták be Danis Pat-
rikot, aki a hatodik táblán játszott. 
A sakkverseny egy hosszú és négy 
rövid játszmából állt, összesen öt 
pontot lehetet szerezni. Ezek alapján 
állapították meg az egyéni helyezé-
seket.

Végeredmény: 1. Márta Dominik 
(Tóth L. SE Kecskemét) 5 pont, 2. 
Zsigrai Ildikó (Tóth L. SE Kecs-
kemét) 5 pont, 3. Danis Patrik 
(Tiszaalpár) 5 pont.

Gálfi Mihály

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:
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!!
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A Nyomtató Nyomdaipari Kkt. vállalja szórólapok,
plakátok, nyomtatványok, kiadványok, könyvek nyomtatását.

Érdeklődni lehet: tiszakécske, béke u. 102. tel./fax: 06-76/441-519, geza35@vnet.hu
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kedves Tiszaalpáriak!
Ifj. Barna Sándor vagyok. 29 éves, tősgyökeres tiszaalpári lakos. Végzettségem növény-

termesztési mérnök, valamint okleveles agrármérnök. Megszerzett tudásom családi gazdasá-
gunkban próbálom kamatoztatni. Gyermekkorom óta közösségi ember vagyok. Hiszem, hogy 
a tiszaalpáriak jó képviselője lennék, ezért a célért küzdök már évek óta.
2006 őszétől a pénzügyi és gazdasági bizottságban tevékenykedem. Tanácskozási joggal részt 
veszek a képviselő-testület ülésein a FIDESZ helyi szervezetének delegáltjaként (elnöke-
ként).
Céljaim:
- Továbbra sem kívánok függeni sem az önkormányzattól, sem intézményeitől.
- Nem csak a testületi üléseken akarok képviselő lenni, szívesen feláldozom szabadidőmet is 
településünkért és az itt élő emberekért. A magam egyszerű, józan módján akarok képviselni 
időset, fiatalt. 
- A közös célokban segítem a megválasztott polgármestert.
- Lehetőségeim szerint támogatni fogom - mint ahogy eddig is tettem - a településen folyó 
munkát.
- Tiszteletdíjamat felajánlom a község boldogulására (polgárőrségnek, rendőrségnek, a nyug-
díjas kluboknak, iskolának, óvodának).
Ha elfogadják szolgálatom, kérem  szavazatukkal támogassák képviselővé választásom.
köszönettel: ifj. barna sándor önkormányzati képviselőjelölt

(fizetett politikai hirdetés)

Tisztelt tiszaalpári választópolgárok!

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazok-
nak, akik a sok kopogtató céduláikkal hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a soron következő önkormányza-
ti választáson képviselőként indulhassak. Nagyon 
bízom abban, hogy az elmúlt nyolc év munkájával 
értem el a lakosság további bizalmát.

Az utolsó négy évben a pénzügyi bizottság 
elnöke vagyok. Úgy gondolom, döntéseinkkel 
nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy a szűkös 
költségvetésünk ellenére településünk megtartot-
ta gazdasági stabilitását. Nagyközségünk további 
fejlődésének érdekében szeretnék munkámmal 
tiszta szívvel hozzájárulni az előttünk álló felada-
tok elvégzéséhez.

A jó szándékú, becsületes munkavégzéshez 
nem szükséges a feltűnés, az ígérgetések, a nagy 
hangzatos szavak, mert ezek mögött mindig ke-
vés az érdemi munka. Ezen elveim figyelmezteté-
sével kívánok önöknek jó egészséget, hangulatos 
választást.

Maradok tisztelettel: kacziba sándor
(fizetett politikai hirdetés)

Tisztelt
Választópolgárok!

A Fidesz helyi szervezete
kéri Önöket, hogy támogassák:

lucza regina Dóra 
ifj. barna sándor 
győző gyula 
kacziba sándor 
kiss Imre 
képviselő-jelölteket, valamint: 
bársony István 
független polgármester-jelöltet.

(fizetett politikai hirdetés)
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tIsztelt tIszaalpárI
VálasztÓpolgárok!

Ezúton köszönöm meg a bizalmukat, melynek 
eredményeként az elmúlt években tagja lehettem 
a képviselő testületnek. Az eddigi önkormányzati 
munkám során – mint  települési képviselő és alpol-
gármester – ígéretemnek megfelelően elsősorban a 
tanult hivatásomon keresztül megszerzett tudásom-
mal igyekeztem közösségünk érdekeit szolgálni. 
Ezt a munkát sikeresnek értékelem és bízom abban, 
hogy a megkezdett munkát az Önök támogatásával 
az elkövető időszakban is tovább folytathatom.

Tiszaalpár életében az elmúlt 4 évben jelentős vál-
tozások következtek be, de az előttünk álló felada-
tok még az eddigieknél is nagyobb erőt és kitartást 
követelnek.

Kérem Önöket, hogy amint már jelöltté válásomhoz 
igen nagy számban biztosítottak támogatásukról, 
úgy a választás napján részvételükkel és szavaza-
tukkal is tegyék lehetővé, hogy szolgálatomat az 
Önök bizalmából tovább folytathassam.

köszönettel: dr. Csernus tibor
(fizetett politikai hirdetés)

Tisztelt Tiszaalpári Választópolgárok!

Kérem Önöket, hogy a közelgő önkormányzati 
választáson, mint helyi képviselőjelöltet
szavazatukkal támogatni szíveskedjenek.
Különösen azok támogatására számítok,

akik a Jobbik Magyarországért Mozgalom
törekvéseivel, célkitűzéseivel egyet értenek.

tisztelettel: erős erzsébet képviselőjelölt
(fizetett politikai hirdetés)

kedves tiszaalpári Választópolgárok!

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni 
azért, hogy megtiszteltek bizalmunkkal, és 
ajánlószelvényeikkel támogattak.
Bízom benne, hogy  október első vasárnapján 
szavazataikkal mindezt megerősítik!

tisztlettel: Dr. taricska tibor
független képviselőjelölt

(fizetett politikai hirdetés)

Az E + B Családi Napközi és Játszóház kinyitotta kapuit Tiszaalpáron is.
Kisiskolás gyermekeknek

5-6 fős napközis csoportokat indítunk.
Személyre szabott, élményszerű tanulás, idegen nyelvi oktatás,

kreativitást fejlesztő foglalkozások és fakultatív programok
szerepelnek a terveink között.

Fél napos és alkalmi gyermekfelügyeletet is vállalunk.
A játszóház miatt rugalmas időbeosztással dolgozunk.

Igény szerint lehetőség nyílik úszásoktatásra, lovaglásra,
edzésekre beiratkozásra, kézművességre.

A tanulók szállítását biztosítjuk. A kis létszámok jobban előtérbe helyezik
a gyermekek egyéni fejlődését.

a hatalmas mozgástér, az eszközök, játékok, új módszerek,
a művészetek sokszínűségének alkalmazása egy lelkileg kiegyensúlyozottabb,

dinamikusabb fejlődést tesz lehetővé a gyerekeknél.

Ezekre a „kalandokra” várunk minden érdeklődőt szeretettel: Edit, Brigi és Bea
Elérhetőségeink: 76/424-254, 30/573-3750. vigiedit@gmail.com
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tűzifavásár!
akác 2200 Ft/q
bükk 1900 Ft/q
Kuglizva,
hasítva,

méterben
kis és nagy
tételben, ingyenes
házhozszállítással.

 alpár-Fa bt.
Tiszaalpár, ady E. u. 4.

06-20-912-1009

Pálinkás hírek
A jövedéki törvény
változását követően

2010. szeptember 27-től a
Tiszaalpár,

bethlen gábor u. 81.
szám alatti pálinkafőzdémben

évi 86 literig adómentesen,
700.- Ft pálinkaliterenkénti

bérfőzési díjért,
előzetes bejelentés alapján,

27 éves szakmai tapasztalattal
vállalom gyümölcs-,

szőlő- és borcefre bérfőzését.
Továbbra is várom

megtisztelő jelentkezésüket.
Tisztelettel: Magony Gáspár

tel.: 06/76/424-509, 06/30/303-1456

lakItelekeN a pICCaDIllY
HaszNált És úJ ruHázatI

CeNtruM szeretettel VárJa
a tIszaalpárI VásárlÓkat Is!

kínálatunk:
- bébi és gyermek ruhák és cipők 0-15 éves korig

- baba kiegészítők: babakocsi, baba pihenőszék, relaxációs pihenő,
utazóágy, autós ülés, játékok stb.

- férfi és női ruházat és cipő minden méretben

Üzletünkben korlátozott számban baba bizományi értékesítés működik.
Csak előzetes egyeztetéssel! Szombatonként 20 % kedvezményt adunk minden használt ruhából.

(A bizományos és az új ruhákra a kedvezmény nem vonatkozik!)

szoláriumunkban mélybarnítós csövekkel várjuk a barnulni vágyókat.
6 perc 350,- Ft, 60 perces bérlet 3000,- Ft

Nyitva tartás: hétfő – péntek 8-12 14-18, szombat 8-12
ÁLLANDÓ AKCIÓKKAL VÁRUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT.

Jerkusné Bea 06-30/394-8770
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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

Használt gáztűzhely (vezeté-
kes), mosogató, német üveg 
elejű kályha, páraelszívó eladó. 
Érdeklődni lehet: Móra Ferenc 
u.1. Tel: 76/421-662

Bútorok eladók: íróasztalok, 
franciaágy, ülőgarnitúra, cipős, 
komód, kisszekrények, régi és 
gyermek szekrénysor, fürdő-
szoba berendezés, új gáz víz-
melegítő. Érd: 30/573-3750, 
76/424-254 este.

Lakatos munkát vállalok! 
Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 62. 
Tel.: 06-30/5703603

5 db radiátor központihoz, 1 db 
heverő, 1 db kályha, 1 db gáz-
palack. Érd.: 06-30/583-06-63

Tiszaalpáron gázkonvektoros 
4 szobás családi ház eladó. 
Érdeklődni telefonon: 06-
30/396-86-62

Tiszaalpáron Honfoglalás út 

17 sz. alatti 140m2-es családi 
ház (víz, villany, gáz, telefon, 
fúrott kút) 1572 m2 területtel 
eladó! Érd. 06-20/351-41-39, 
76/424-082 

Jó állapotban lévő tiszaalpári 
házat vásárolnék! 70/526-42-
82

Eladó kerékpár, 26-os női, 
rekamié, keverőtárcsás mosó-
gép. Újmajor 1.  Érd.: 76/715-
770

Tiszaalpáron a templommal 
szemben 967 m2 beépíthető 
telek ELADÓ! 10-12 éves szo-
banövények: jukka, datolya-
pálma, sefléra, leánder. Érd.: 
76/424-082 vagy 20/351-41-39  
Sz. Tóth Lászlóné

Eladó Tiszaalpár (Alpár) köz-
ponthoz közel 2 szobás 611 m2 
területtel, frissen festett családi 
ház. Azonnal beköltözhető. Gáz 
bekötve. Érd.: 20/490-2144

anyakönyvi hírek
Házasságot kötött: Németh Sándor és Ignácz Ivett.
akiktől elbúcsúztunk: Kolompár Zoltán (1954), 
Sándorfi György Józsefné Magyar Terézia (PAX) (1926), 
Petrezselyem Károlyné (PAX) (1919), Harmati József 
(1952), id. Góg Mihály (1927), id. Barna Istvánné Túri 
Terézia (1917).

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 hétfőtől pén
tekig munkaidőben Bársony Istvánnál. A hirdetések szövegét 
hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem 
őrzünk 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

Minden csütörtökön 18 órától ingyenes 
meditáció a művelődési házban.

Czimerné Marika
spiritual terapeuta, parapszichológus


