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Október 3-án választásra került sor 
Tiszaalpáron is. Mint az egész ország-
ban, úgy nálunk is az urnákhoz járultak 
a választópolgárok, hogy polgármestert, 
képviselő-testületet, megyei közgyűlést 
válasszanak. Reggel hat órakor a tele-
pülés 6 szavazókörében megkezdődött 
a szavazás. A választópolgárok három 
szavazólapot kaptak. Ezeken a polgár-
mesterre, az önkormányzati képvise-
lőkre, a megyei közgyűlés pártlistá-
jára lehetett szavazni. A jogszabályi 
változások miatt idéntől csökkent a 
képviselő-testületi tagok száma, a 13 
fő helyébe már csak 8 fős testület volt 
választható községünkben. Az önkor-
mányzati választásokkal egyidőben 
tartották vasárnap a települési kisebb-
ségi választásokat is. Tiszaalpáron 1 
szavazókörben a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat tagjaira lehetett vok-
solni. Szavazatot azonban csak azok 

adhattak le, akik 2010. július 15-ig 
kérték felvételüket a cigány kisebbségi 
választói névjegyzékbe. A választásra 
jogosultak 43,86 %-a döntött úgy, hogy 
él szavazati jogával. Ezt azt jelenti, 
hogy 4120 névjegyzékbe vett választó-
polgárból mindössze 1807 adott le sza-
vazatot. Az érvénytelen szavazólapok 
száma 17 darab volt.

A polgármesterjelöltekre leadott 
érvényes szavazatok száma: Bársony 
István (független) 535, Győri István 
(független) 175, Hanó Mihály (függet-
len) 87, dr. Vancsura István (független) 
958.

A képviselőjelöltekre leadott érvé-
nyes szavazatok száma: Ajtai Elemér 
(független) 166, ifj. Barna Sándor 
(FIDESZ) 597,  Bartók István (függet-
len) 1008, dr. Berényi Ferencné (füg-
getlen) 324, Csernák Csilla (független) 

498, dr. Csernus Tibor (független) 664, 
Dósa László (független) 448, Dömötör 
Tamás (független) 235, Erős Erzsébet 
(Jobbik) 206, Győri István (függet-
len) 483, Győző Gyula (FIDESZ) 
325, Hatvanyiné Boros Ildikó (füg-
getlen) 253, Horváth László (függet-
len) 396, Juhász Ferencné (független) 
71, Kacziba Sándor (FIDESZ) 579, 
Kézsmárki László (független) 442, Kiss 
Imre (FIDESZ) 223, Lucza Regina Dóra 
(FIDESZ) 239, Maróti Pál (független) 
393, Novákné Lovas Erzsébet (függet-
len) 199, dr. Puliusné Sárdi Mária (füg-
getlen) 533, Szabó János (független) 
348, Szigetiné Varga Hajnalka (függet-
len) 32, dr. Taricska Tibor (független) 
950, dr. Tógyer László Sándor (függet-
len) 476, dr. Vancsura Zoltán (függet-
len) 858, Viglási Edit (független) 180. 

A részletes választási eredmények 
megtekinthetők a 2. oldalon.

Önkormányzati választások

munkában a választási bizottság



A régi felállásában utolsó ülését 
tartotta Tiszaalpár képviselő-testülete 
szeptember 20-án.

Az ülésen sor került az önkormány-
zat I. félévi költségvetéséről benyújtott 
előterjesztés, valamint a költségvetési 
rendelet módosításának elfogadására.

Döntöttek logopédiai szakszolgálat 
igénybevételéről. Elfogadták a kunszál-
lási KERI-SZER-VÍZ Bíbók Hungary 
Kft. 549 ezer Ft-os árajánlatát az óvoda 
öntözőberendezésének kialakítására.

Az EDF DÉMÁSZ Zrt. árajánlatot 
a tett az önkormányzatnak a 2011. évi 
közvilágításra. Mivel a villamos ener-
gia árát az ideihez viszonyítva kWh-
ként 1,70 Ft-tal olcsóbban, 15,70 Ft/
kWh díjban állapították meg, a testület 
egyhangúlag elfogadta az árajánlatot. 

Bónuszként idén október 1-jétől ugyan-
csak ezen az áron biztosítják az áramot 
a közvilágításhoz.

Határozat született arról, hogy az 
önkormányzat elfogadja a szennyvíz-
csatorna-hálózat részletes megvalósít-
hatósági tanulmányát. Ez a feltétele a 
II. fordulós pályázat benyújtásának. A 
szennyvíztisztítási technológiai rend-
szer végleges tervezetét a nagy kapa-
citás mellett kis méretek jellemzik. Az 
energia igénye minimális, így az üze-
meltetési költsége várhatóan alacsony 
lesz. Tisztító kapacitása 480 + 20 m3 
naponta. Teljesen szag- és zajmentes 
technológiával készül. Mivel a forgó 
alkatrészt tartalmazó gépek száma 
kevés, a karbantartási költség is ala-
csony. Az egész létesítmény – a műtár-

gyak, a gépház és a szociális épületrész 
is – egy tömbbe épül félig földbe süly-
lyesztve. Költségeinek 80,95 %-át az 
EU-támogatás teszi ki, a fennmaradó 
összeg az önkormányzatot terheli. Az 
önkormányzati finanszírozás jelentős 
részét a megkötött lakástakarékpénztári 
szerződések fedezik, amelyekre várha-
tóan az OTP társulati hitelt előlegez. 
A becsült várható csatornahasználati 
díj költsége: 245,9 Ft/m3 a jelenlegi 
adatok alapján.

Az ülés végén dr. Vancsura István 
polgármester megköszönte a testületnek 
a négy éven keresztül végzett munkát, 
a képviselőknek, a bizottsági tagoknak 
az együttműködést és egy kis ünnepség 
keretében lezárták a négyéves politikai 
ciklust.
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Önkormányzati hírek

Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Irodájának tájé-
koztatója az önkormányzati választás eredményéről: A pol-
gármester dr. Vancsura István független jelölt lett. A 2010-
2014 évi ciklusra megválasztott települési önkormányzati 
képviselő-testület:

tájékoztató az önkormányzati 
választások eredményéről 

Név Jelölő szervezet(ek)

ifj Barna Sándor
Bartók István
Csernák Csilla
Dr. Csernus Tibor
Kacziba Sándor
Dr. Puliusné Sárdi Mária
Dr. Taricska Tibor
Dr. Vancsura Zoltán

FIDESZ
FÜGGETLEN 
FÜGGETLEN 
FÜGGETLEN 
FIDESZ
FÜGGETLEN 
FÜGGETLEN 
FÜGGETLEN

A 2010-2014 évi ciklusra megválasztott cigány kisebbségi 
önkormányzati képviselő-testület:

Név Jelölő szervezet(ek)
Ajtai Elemér

Ajtai Elemérné

Jakab Gyöngyi

Tót Károlyné

MCF FÓRUM 
ROMIFE
MCF FÓRUM 
ROMIFE
MCF FÓRUM 
ROMIFE
LUNGO DROM

További adatok, részletes eredmények a www.valasztas.hu, 
illetve a www.tiszaalpar.hu honlapokon érhetőek el.
Tiszaalpár, 2010. október 4.

dr. Menyhárt Anett, HVI Vezető 

Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-testülete ebben az 
évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat a felsőoktatásban már 
tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó fiataloknak 
nyújt anyagi támogatást. Pályázati adatlap igényelhető a 
Polgármesteri Hivatalban - ügyintéző: Rédainé Bontovics 
Klára - ügyfélfogadási időben, 2010. október 01-jétől. 
Benyújtási határidő: 2010. október 29.

Dr. Menyhárt Anett jegyző

Bursa ösztöndíjpályázat

Megemlékezés
az 1956-os forradalom évfordulójának
megünneplésére 2010. október 22-én

15 órai kezdettel kerül sor
az árpád téri kopjafánál.

a tiszaalpári önkormányzat
mindenkit elvár a megemlékezésre.

Köszönetet szeretnénk mondani a fogatosok-
nak, a lovasoknak, a Jövőnkért tánccsoportnak és 
mindazoknak, akik jelenlétükkel színesítették a 
szüreti felvonulást. 

Külön köszönet azoknak, akik vendégül látták a 
felvonulásban résztvevőket, a szociális otthonok-
nak és a vendéglátósoknak. Köszönjük!

A Fricska család
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Tiszaalpár Nagyközség Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata néven 
megalakult a helyi kisebbségi önkor-
mányzat. Az október 12-i alakuló ülé-
sen a megbízó levelek átvétele és az 
eskü letétele után egyhangúlag Ajtai 
Elemérnét választották meg elnöknek, 
Jakab Gyöngyit pedig elnökhelyet-
tesnek. A képviselő-testület összeté-
tele már azelőtt megváltozott, hogy 
megalakultak volna, ugyanis Tóth 

Károlyné képviselő lemondott mandá-
tumáról. Helyére a következő legtöbb 
szavazatot kapott Szepesi Istvánné ke-
rült.

Az ülésen jelen volt dr. Vancsura 
István polgármester úr is, aki jó mun-
kát kívánt az új testületnek, és kifejez-
te reményét arra, hogy a munkanélkü-
liség és a szociális kiadások terheinek 
csökkentésében együtt tud működni 
majd a két önkormányzat.

Megalakult a CKÖEgyházi sorok
Ünnepeink:
- okt. 1. Lisieux-i Szent Teréz szűz
- okt. 2. Szent Őrzőangyalok
- okt. 4. Assissi Szent Ferenc
- okt. 8. Magyarok Nagyasszonya
- okt. 15. Avilai Szent Teréz szűz, egy-
háztanító
- okt. 18. Szent Lukács evangélista
- okt. 23. Kapisztrán Szent János áldo-
zópap
- okt. 28. Szent Simon és Szent Júdás 
Tádé apostolok

Októberben hétköznap az esti misék 
előtt 17.30-tól a Rózsafűzért imádkoz-
zuk.

A sírszentelési igényeiket október 
23-ig jelezzék a plébániákon irodai 
időben. Sírszentelést november 1-jén, 
mindenszentek ünnepén (hétfőn) az al-
pári temetőben, november 2-án halottak 
napján az újfalui temetőben végezzük 
14 órától.

Ebben a hónapban az elmúlt évhez 
hasonlóan a nyilvántartásunk szerint 
lejárt sírhelyeken elhelyezzük a matri-
cákat. Kérjük, hogy rendezzék a lejárt 
sírhelyek újraváltását. Amennyiben le-
mondanak a sírhelyről, azt is jelezzék 
írásban a plébániákon.

szentmiserend:
Mindenszentek nov. 1. hétfő: 

alpáron 9.00, Újfalun 11.00 óra.
Halottak napja nov. 2. kedd: 

alpáron 9.00, Újfalun 11.00 óra.

leteszik az esküt a kisebbségi önkormányzat tagjai

Faluvédő hírek
Köszönetet mondunk azoknak a 

tisztelt polgároknak, akik a Tiszaalpári 
Faluvédő- és Szépítő Egyesület részére 
ajánlották fel a 2009. évi adójuk 1%-
át, 331.873 Ft-ot. Virágárusítás lesz 
a művelődési ház előtt október hónap 
minden péntekjén 8-11 óráig. Évelők,  
kétnyáriak ( árvácska, százszorszép, kri-
zantém). A kulturális örökség napjához 
idén hatodszor csatlakoztunk az iskola 
helytörténeti szakkörének csoportjával, 
Kővágóné Kálmán Klára tanárnő veze-
tésével. Az ország különböző helyeiről 
érkeztek látogatók hozzánk, többek kö-
zött Budapestről és Solymárról is. Eze-
ken a napokon ingyenes volt a belépő a 
kiállító helyeken. Az esős idő ellenére 
a két napon 117 fő látogató volt. Öröm-

mel vettük a helyi lakosok érdeklődését 
is. Sándorné Drozdik Olga, aki tavasz-
tól őszig idegenvezetőként dolgozott a 
Skanzenban, nagy segítséget jelentett 
a látogatók kalauzolásában. A minisz-
térium által kiadott rendezvényfüzetbe 
településünk is bekerült a résztvevők 
közé, így az egész országban olvashat-
ják községünk nevezetességeit.

Az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési pályázat keretében elkezdődött a 
faluközpont felújítása. Részletes tájé-
koztatás a következő számban lesz.

Faluvédő Klub összejövetelt tart 
2010október 21-én (csütörtökön) 16 
órakor. Szeretettel várjuk tagjainkat és 
minden érdeklődőt. 

A vezetőség

könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
Nagy Európa könyv
Florence Guichard: Leleményes állatok
Richard Templar: A gyereknevelés 100 
szabálya
Eva-Maria Dreyer: Vadnövények, bogyók 
és gombák
A digitális fotózás műhelytitkai
Traute Müller: Tunézia

szépirodalom:
Emil Kästner: Emberke meg a kislány
Danielle Steel: Kakukktojás
Ken Follett: A titánok bukása
Jeffrey Archer: A negyedik rend
Szalóczi Dániel: Csakrádfigyelős (versek)
Vörös pöttyös könyvek:
Libba Bray: Rettentő gyönyörűség 
Libba Bray: Lázadó angyalok
Becca Fitzpatrick: Csitt, csitt
Pokoli báléjszakák
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Járhatatlanok az utak a gazdák földjeihezagrárhírek
Az önkéntes kárenyhítési rend-

szerben résztvevők 2010. október 
20. napjáig mindenképpen utalják 
át az MVH számlájára a hozzájá-
rulást, mert akinek nem érkezik be 
október 30-ig, azok kimaradnak a 
kárenyhítésből. A kárenyhítéssel 
kapcsolatos hozamérték-számítás 
október hónapban a falugazdász 
közreműködésével történik.

A 2010. évi saját gazdaságban 
felhasznált gázolaj jövedéki adó 
elszámolása 2011. január 15. után 
lehetséges. Elszámolható szőlő, 
gyümölcs, szántó, legelő műve-
lése esetén 97 l/ ha. A jövedéki 
adóigénylés feltétele az érvényes 
földhasználat és a névre szóló 
számlák. Magánszemélyek papír-
lapon a falugazdász közreműködé-
sével nyújthatják be igénylésüket. 
Jogi személyek elektronikus úton 
a területileg illetékes falugazdász 
igazolása alapján nyújthatják be 
igénylésüket.

A 2010. évi területalapú támo-
gatás várható összege 49.100 Ft/ha, 
melyről brüsszeli jóváhagyás ese-
tén 25.000 Ft körüli összeg kerül 
előlegként kifizetésre október 20. 
után.

Az AKG-ban érintettek 2009-
2010. évi gazdálkodási naplójukat 
papírlapon naprakészen kötelesek 
vezetni, s az Interneten az Mgszh. 
részére november 30-ig megkülde-
ni.

A NATURA-2000 programban 
résztvevők a gazdálkodási naplót 
naprakészen kell, hogy vezessék, 
de azt elektronikus úton kell elkül-
deni.

Felhívom a gazdálkodók figyel-
mét a határidők pontos betartására, 
mert hiánypótlásra nem lesz lehe-
tőség.

Pap Imre 
falugazdász

Tel.: 06-30/265-16-11



- Mi foglalkoztatja ebben a pillanat-
ban leginkább, polgármester úr?

- A külterületi utak alig járhatók. 
Az idei szokatlanul sok csapadék nagy 
károkat okozott. Az amúgy is magas 
talajvizű helyeken a vízátfolyás, más-
hol a hatalmas kátyúk szinte lehetetlen-
né teszik az áthaladást. A gazdálkodók 
alig tudják megközelíteni a földjeiket. 
Egy részüket feltöltéssel lehet javítani. 
A bontásból származó anyagokat nem 
is engedem elvitetni, hanem az utak 
javítására használjuk fel. Más helyeken 
kétoldali vízelvezető árok építésével 
próbálunk meg javítani a helyzeten.

- Melyek azok az intézkedések, ame-
lyek nem várhatnak?

- Két olyan dolog van, ami számom-
ra elsőséget élvez és mindenképpen a 
sor elején szerepelnek a teendők között. 
Az egyik a közbiztonság megterem-
tése. A sorozatos betörések miatt nem 
tűr halasztást egy térfigyelő kamera-
rendszer kiépítése. Természetesen jó 
lenne, ha pályázati úton ez megvalósít-
ható lenne, de sajnos, eddig sem volt 
erre lehetőség, és az sem biztos, hogy 
ezután lesz. Így aztán az önkormány-
zatnak kell áldoznia rá. A másik dolog a 
helyi tájékoztatás szélesebb körű meg-
valósítása. A Hírmondó havonta jelenik 
meg, ebből adódóan az információi 
nem naprakészek. A település honlapja 
viszont alkalmas lenne a legfrissebb 
információk közzétételére is – csak meg 
kell szervezni. Szeretném, ha sikerülne 
megvalósítani azt is, hogy a kábelté-
vés rendszeren belül egy csatorna az 
önkormányzat rendelkezésére állna. A 
cél, hogy legalább heti két alkalommal 
a lakosok tájékoztatást kapjanak a helyi 
eseményekről: testületi ülésekről, az 
intézmények dolgairól és egyéb köz-
életi eseményekről. Ugyanakkor hirde-
téseket, közleményeket lehetne írásos 
formában közzétenni ezen a csator-
nán. Jó példa erre testvértelepülésünk, 
Torda, ahol már ez a rendszer működik 
és jól bevált.

- 50 %-ban megújult a képviselő-
testület. Még nem alakultak meg, de 
talán nem korai arról kérdeznem, mit 
vár el tőlük?

- Ahogy a választási programomban 

is megfogalmaztam, újfajta gondolko-
dásra van szükség a közéletben is. Az 
önkormányzat szemléletének gyökere-
sen meg kell változnia. Ha jól működő 
települést szeretnénk, akkor vállalkozni 
kell önkormányzati szinten is. Úgy gon-
dolom, hogy a vállalkozással a telepü-
lésüzemeltetést is hatékonyabban lehet-
ne működtetni és a munkanélküliséget 
is jobban lehetne kezelni. Egyszóval: 
amit várok és kérek a testülettől, az az, 
hogy a pártérdekek, a „zászlók” marad-
janak a falakon kívül, és a település 
érdeke legyen az első. A programomat 
a választók már elfogadták, remélem, a 
testület is támogatja majd.

- Hogyan tervezi a településüzemel-
tetés átszervezését?

- Egy 100 %-ban önkormányza-
ti tulajdonban lévő gazdasági társasá-
got szeretnék alapítani, amely ellátná 
a településüzemeltetési feladatokat. 
Gazdasági társaságként kedvezménye-
ket is igénybe vehetnénk, így például 
az ÁFA-visszaigénylést. Ugyanakkor 
külső munkákat is vállalhatnánk, ami 
szintén pénzt hozna a településnek. 
Nem titkolom azt a reményemet sem, 
hogy a szennyvíz-beruházási munkála-
tok egy részét is saját magunk végez-
hetnénk el, amennyiben nyer a pályá-
zat. A géppark egy része már megvan, 
esetleg bővítésre lesz szükség. Az a 
szándékom, hogy minél több pénz itt 
maradjon a településen. 

- Egyszer egy beszélgetés során 
vetette fel valaki, hogy a képviselő-
ket megválasztjuk, aztán semmit nem 
tudunk arról, hogy ki hogyan végzi a 
munkáját. Milyen jó lenne, ha a képvi-
selők bizonyos időnként fogadó órákat 
tartanának, ahol közvetlenül találkoz-
hatnának a választókkal, és tájékoz-
tatnák őket a felmerülő kérdésekben. 
Ez talán egy kis civil kontrollt is jelen-
tene.

- Ennek egy akadálya van. Az, hogy 
Tiszaalpáron nem egyéni, hanem listás 
képviselőválasztás van. A képviselők-
nek nincs szavazókörzetük, azaz nem 
tudjuk, ki a képviselőnk. Persze meg-
oldható lenne ez is, úgy, hogy a tele-
pülést területekre osztanánk, és minden 
képviselő egy terület „gazdája” lenne, 

őt lehetne keresni a problémákkal. Így 
közvetlenebb kapcsolat alakulna ki a 
választók és a képviselők között, és 
nem utolsó sorban a polgármester és a 
jegyző terhei is csökkennének.

- Nagy terhet ró a költségvetésre a 
szociális kiadások, a segélyek magas 
összege. Lát-e erre megoldást, polgár-
mester úr?

- A munkanélküliség tényleg nagy 
probléma a településen. Itt is új szem-
léletre van szükség. Maximálisan ki 
kell használni a település adottságait. 
Tiszaalpár mezőgazdasági település. A 
mezőgazdaságban - főleg a zöldség- 
és gyümölcstermesztésben - sok olyan 
munkafolyamat van, amely kézi mun-
kát igényel még ma is. Létrehozható 
lenne még egy gazdasági társulás az 
önkormányzaton belül, amely ezt a 
feladatot ellátná, és egyúttal munkale-
hetőséget teremtene a helyiek számára. 
A zöldségre és a gyümölcsre piacképes 
kereslet van, szerződni lehet előre is. A 
munkalehetőségek számának növeke-
désével arányosan csökkenne a segé-
lyek száma. A segélyezettek jogosult-
ságát is jobban meg kellene vizsgál-
ni. Véleményem szerint segélyre az 
jogosult, aki egészségi állapota folytán 
nem képes, nem bír munkát végezni. 
Jelenleg is van az önkormányzatnak 
közfoglalkoztatási programja főként a 
parkosításban. Ezt kibővítve még több 
embernek tudnánk munkát biztosítani.

-  Köszönöm a beszélgetést. Jó mun-
kát kívánok a program megvalósítás-
hoz.
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A jó működéshez vállAlkozni kell
Beszélgetés dr. vancsura istvánnal, Tiszaalpár újraválasztott polgármesterével



„Egy nemzet nagysága és erkölcsi 
fejlettsége híven tükröződik abban, aho-
gyan az állatokkal bánik” ((Mahatma 
Gandhi)

Az állatok világnapját a Tündér-
rózsa Napközi Otthonos Óvodában is 
megünnepeltük. Október 4-én kulturális 
programmal nyitottuk meg egész hetes 
projektünket. Az óvoda aulájában kis 
ízelítőt adtak a csoportok egymásnak 
ismereteikről, tudásukról. Az elhangzott 
dalokban, versekben fellelhetők voltak 
a gyermekekhez oly közel álló kedves 
állatok. Szó esett vízben, szárazföldön, 
levegőben élőkről. A levegő urainak, a 
madaraknak hangját hangkazettáról, ve-
télkedő formájában ismerhették, nevez-
hették meg. Szó esett az év madaráról, a 
fecskéről is. A hét többi napján minden 
csoport másként közelítette meg, fedez-
te fel a környezetünkben élő állatokat. 
A programok között volt helybéli lovas 
kocsis kirándulás tanyára, séta baromfi-
udvarba, utazás a Vadasparkba. A külön-
féle tevékenységek, játékok, a témával 
való foglalkozások a hét során átszőtték 
minden percünket. A projekt gyermek-

rajz-kiállítással zárult, amelynek témá-
ja természetesen az állatok. Az óvónők 
különféle technikákkal csalogatták ki a 
gyermekek látásmódját, megjelenítését, 
képzelőerejét. A kiállítás bárki számára 
megtekinthető október 15-ig a Tündér-
rózsa Óvoda aulájában. Assisi Szent 
Ferencet már évszázadokkal ezelőtt 
megihlette a madarak szépsége, sokszí-
nűsége. Elnézte sokaságukat, gyönyör-
ködött változatosságukban. Csodálta 

szelídségüket, ezért dicsérte a teremtőt. 
A mai kor emberének szemlélete sem 
lehet más. Szeressük, tiszteljük a körü-
löttünk lévő állatokat, élőlényeket, hi-
szen nélkülük sokkal szegényebb lenne 
a világ. Egész évben éljünk úgy, hogy a 
természettel, környezetünkkel, az abban 
található másfajú élőlényekkel megta-
láljuk a harmóniát, a békét, a humánus 
normát.

Kiss Mária vezető óvónő

Szeptember 25-én szombaton újra 
találkoztak a tekerősök és a zeneked-
velők Újfalun. A rendezvény az eltelt 
nyolc év alatt „kinőtte magát”, a hagyo-
mányápolás mellett a színvonalas szó-
rakoztatást is célul tűzte ki. 

Délelőtt zenés lovas kocsis fel-
vonulás csinált kedvet a programok-
hoz, hívogatta az érdeklődőket. A régi 
vásárok hangulatát idézte az óvodások 
Mihály napi vására, a kézműves és 
kosárfonó bemutatók. Ezzel egyidőben 
zajlott a meghívott és a helyi együttesek 
bemutatkozása. Fergeteges sikere volt a 
Tisza ’83 citerazenekarnak és a Bartina 
népzenei együttes műsorának. A kis-
kunfélegyházi Padkaporos táncegyüttes 
jelszava most is, mint mindig ez volt: 
„Jöjjenek hát kicsik és nagyok, éltessük 
a hagyományt, rúgjuk együtt a port!” 
Természetesen a helyiek is kitettek 
magukért: az óvodások kedves műsort 
adtak, a művészeti iskola tánccsoportjá-
nak előadása igényes és látványos volt, 
mint ahogy azt eddig is megszokhattuk. 
A Bársony Mihály Népdalkör nemcsak 

dalokkal emlékezett névadójára, hanem 
koszorút is elhelyezett Bársony Mihály 

sírján, aki idén ünnepelné 95. születés-
napját.

6. oldal                                              2010. október

Tekerős találkozó

az állatok világnapja

a kukoricafosztás társas hagyományát is felelevenítették a szervezők. Főleg a 
legifjabb korosztály jeleskedett a munkában, az idősebbek inkább dallal ser-
kentették őket.



                            2010. október                                               7. oldal

tiszavirág táBor

Mihály napi vásár
A Mihály napi vásár ezúttal is régi 

jó hagyományhoz megfelelően került 
megrendezésre a Kádár Lajos em-
lékházban. A délelőtt folyamán lovas 
kocsival, lovasokkal vitte a hírt a ren-
dezvényről a kikiáltó és a kisbíró, hogy 
a falu apraja-nagyja ott tudjon lenni e 
nagy eseményen.

Biztosak vagyunk benne, hogy min-
denki megtalálta számítását. A színpa-
don színvonalas műsorokat láthattak 
vendégeink. Az előadásokon láthattuk 
többek között nyugdíjas klubjainkat, 
iskolai alapítványi tánccsoportot, mű-
vészeinket a táncházból, és az óvodás 
Katica csoportot is. A szülők gyerme-
keikkel a kézműves foglalkozásokat is 
látogatták. Az általuk készített műve-
ket mindenki hazavihette: terméskép, 
őszanyó, csuhébaba, kereplő. A vásári 

hangulatot fokozta, hogy az óvodások 
tallérjaikat zsákbamacskára, pogácsára 
váltatták be. 

Vásárolhattak az óvónők által ké-
szített portékákból. A másik pavilon 
alatt mézeskalács, kókuszos sütemény, 
üdítő és kávé árusítása folyt. A bevételt 
természetesen az óvodások javára for-
dítjuk a továbbiakban.

Köszönetünket fejezzük ki annak a 
sok-sok szülőnek, akik adományaikkal 
(zsákbamacska, pogácsa, mézes és kó-
kuszos sütemény) hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, 
már csak az ízletes vacsora fogyasztása 
során eredt el az eső.

Fodor Árpádné Balogh Beáta
óvónő

2010. augusztus 02. és 06. között 
került sor iskolánkban a Tiszavirág 
tábor megrendezésére. A táborban 28 
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
vehetett részt. Az első és utolsó napnak 
a Kádár Lajos Közösségi Ház adott he-
lyet, ott nyitottuk meg és ott is zártuk tá-
borunkat. A nyitó napon Bondár Enikő, 
Tóthné Mátyus Mónika és Tóth László 
vezetésével önismereti és közösségépí-
tő játékokat játszottunk, elkészítettük 
tábori címerünket, activityztünk. Dél-
után dr. Halász Mátyásné vezetésével 
fedeztük fel a Holt-Tisza növény- és 
állatvilágát. Kedden reggel háromna-
pos kalandunk vette kezdetét, melynek 
első állomása a kecskeméti Vadaspark 
volt. Majd Fülöpházára, a Naprózsa 
erdei iskolába mentünk. Szobáink el-
foglalása és a finom ebéd után Lujzika 
néni gyógynövényekről tartott foglal-
kozásán vettünk részt, ahol uborkapa-
kolást, körömvirágkrémet is készítet-
tünk. Este az erdei tornapálya izgalmas 
feladatait próbáltuk ki, énekeltünk, 
fociztunk, játszottunk. Másnap délelőtt 
a buckatúra várt minket, délután pedig 
a természetismereti akadályverseny 
jobbnál jobb feladatait oldottuk meg. 
Csütörtökön reggel hazaindultunk. 
Útközben betértünk Tiszakürtre, ahol 
az Arborétum területén működő ka-

landpark kötélpályáin próbálhattuk ki 
fizikai állóképességünket. A Kalandos 
Kincsvadászat elnevezésű programon 
pedig logikánkat és az együttműködési 
készségünket tettük próbára. A prog-
ramszervező Balázs bácsi szerint a leg-
segítőkészebb és legegyüttműködőbb 
csoportja voltunk ebben az évben. Az 
utolsó nap délelőttjén kézműves foglal-
kozás várt mindenkit: batikolhattunk, 
sógyurmázhattunk, bőrből karkötőt 
készíthettünk. Kipróbálhattuk kreati-
vitásunkat arcfestésben is. Délután tá-
borzárót szerveztünk, melyen –nagy 
örömünkre - szülők is részt vettek.  Fi-
nom virslit és saslikot sütöttünk, rajzot 
készítettünk a tábori élményeinkről. 
A tábortüzet körülülve énekeltünk és 
átvettük a tábori emblémával díszített 
nyakláncot és oklevelet. 

A tábori programok megvaló-
sításáért köszönet kollégáimnak, 
Tóthné Mátyus Mónikának, dr. Halász 
Mátyásnénak, Maróti Pálnénak, Besze 
Márknak, Kalmárné Palásti Móniká-
nak, Dömötörné Tar Margitnak és Tóth 
Lászlónak. Reméljük, jövőre is hason-
ló, élményekben gazdag egy hetet tölt-
hetünk együtt

Bondár Enikő
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,

táborszervező

Egy rendhagyó
találkozás emlékére

41 éves találkozóra hívta Tar Marika az 
osztálytársait. S aki e nagy dologban társá-
nak szegődött és a legnagyobb segítséget 
jelentette számára, az Kurucz Magdi, az 
egykori osztálytárs és a férje, Illés Gábor, 
az Illés-tó és lakópark tulajdonosai voltak. 
Magdiék minden osztálytársat szeretettel 
hívtak és vártak egész napos vendégségbe, 
teljesen önzetlenül. Magdi és férje Mari-
ka közreműködésével örök érvényűnek 
tekintették John Wesley szavait: „Tégy 
meg minden jót, ami tőled telik. Amilyen 
eszközökkel tudod. Ahol csak tudod. Ami-
lyen módon csak tudod. Amivel csak tu-
dod. Ameddig csak tudod.” Így tettek ők. 
Mintha a nap is érezte volna, hogy sütnie, 
melegítenie kell ezeket az öregdiákokat. 
Napfény ragyogta be az Illés-tó környé-
két. Magdi, Gábor, a leányuk, Boglárka és 
a kis unoka is olyan szeretettel fogadtak 
bennünket, hogy erről csak a legek nyel-
vén lehetne beszélni. A szemnek és az íz-
lelő bimbóknak is kiválóan megfelelő hi-
degtálon a mangalica minden finomsága, a 
mézes, az ágyaspálinka, a hajósi fehér bor 
a nyelveket megoldva derűs hangulatot 
csalt a tó körül sétáló, emlékező, „meg-
fiatalodott” osztálytársakra. Délután a 
kemencében sült csülök, csirkehús, cipók 
nem csak az ízt, de a házigazdák minden 
szeretetét sugározták. A bőséges estebédet 
finom madártej és torta koronázta meg. A 
hajnalig tartó muzsikaszó még az én öreg 
lábamba is mozgást csalogatott. A csalá-
di képek nézegetése, egymás történetei-
nek hallgatása szívet melengetőek voltak. 
Eszembe jutott, hogy milyen keveset tu-
dunk egymás bánatáról, öröméről. De ez 
a nap megmutatta, hogy ennek az osztály-
nak a tagjait ez a csodálatos őszi napfény 
összekapcsolta. Azt hiszem, láttam egy 
csodát, ahol 24 öregdiák kisdiák lett újra. 
Mohamed mondta: „Egy ember igazi gaz-
dagsága az a jó, amit a világon tesz.” Kö-
szönöm az Illés házaspárnak és Tar Mari-
kának ezt a gyönyörű, feledhetetlen napot 
az osztálytársak és a magam nevében is. 
Tudni kell, hogy ez a mesébe illő ház nem 
Meseországban van, hanem Kecskemét 
mellett egy csodálatosan megálmodott és 
megvalósított helyen.

Kedves lányok és fiúk, akik nem jöt-
tetek el, igazán sajnálhatjátok, hogy ilyen 
élményből kimaradtatok. Örök köszönet-
tel a szervezőknek és a résztvevőknek:

Szederkényi Zoltánné Ceni néni és a 
férje, Zoli bácsi



A Tiszaalpári  Nyugdíjas Baráti 
kör kétnapos kirándulást szervezett a 
Zemplénbe augusztus 7-8-án. A hajnali 
indulás senkit sem viselt meg.  Az első 
állomásunk Tokaj volt, ahol megcsodál-
hattuk a Bodrog és a Tisza találkozását. 
Ezt követően Sárospatakra utaztunk, 
ahol a Bodrog partján a ritka, épségben 
fennmaradt és helyreállított vár, vala-
mint a Vörös torony, a Rákóczi-múze-
um értékeit láthattuk idegenvezető se-
gítségével.

Tovább haladtunk Sátoraljaújhelyre, 
ahol az ország leghosszabb libegőjéről 
csodálkozhattunk rá a Zempléni-hegy-
ség vadregényes panorámájára. Finom 

vacsora és kényelmes szállás várta a 
csapatot Széphalmon. E kis zemplé-
ni falunak Kazinczy adta a nevét, és a 
település mindent megtesz azért, hogy 
az odalátogatók szép emlékkel távoz-
zanak. Másnap reggel bebarangoltuk 
a Kazinczy Emlék- és Sírkertet, majd 
tárlatvezető segítségével megismerked-
tünk a nagy nyelvújító életével.

Csomagjainkat bepakolva útra in-
dultunk Füzérradványra – menet közben 
rácsodálkozhattunk a Füzéri vár látvá-
nyára. A füzérradványi Károlyi-kastély 
gyönyörűen felújított épületében több 
száz évet utazhattunk a múltba, és gyö-
nyörködhettünk a park több száz éves 
platánfáiban.

Tovább utazva Vizsolyon álltunk 

meg, ahol a híres Bibliát tekinthettük 
meg. 

Következő állomásunk Hollóháza 
volt, itt a múlt és a jelen nagysikerű al-
kotásaival találkozhattunk a porcelán-
múzeumban, és betekinthettünk a faze-
kas házba is. 

Hazafelé tartva Boldogkővárát 
néztük meg, ahová még a fájós lábú 
klubtagok is felkapaszkodtak némi se-
gítséggel, de a panoráma látványa min-
denkivel feledtette a fájdalmát.

Utolsó állomásunkon, Nyékládházán 
mindenki a saját ízlése szerint elfo-
gyaszthatta vacsoráját. Hazafelé nó-
taszóval és muzsikával igyekeztünk a 
hosszú  út fáradalmait elviselni. 

Sántháné

Már 9. alkalommal rendeztük meg a 
faluban ezt a környezettudatosságra neve-
lő, hasznos foglalkozást 2010. július 19-
24. között. Ez nemcsak mint ökoiskolai 
feladat szerepel az iskola életében, hanem 
az egyik legfontosabb fenntarthatósági 
szempont miatt is. A tábor korosztálytól 
független, mert az általános iskolásokon 
túl középiskolások és egyetemisták is 
részt vesznek benne.

A programban - mint ahogy a tábor 
neve is mutatja - elsősorban a település 
értékeinek megismerése, megvédése, ill. 
karbantartása a fő cél. Ebben az évben az 
Árpád fejedelem tanösvény egyes részei-
nek: Földvár (Várdomb), a Kosár és vesz-
szőfonó kiállítás és a Helytörténeti kiállí-
tás alapos áttanulmányozása adta az első 
délelőtt feladatát. A közös terepszemle 
után, ahol jegyzetelésre volt lehetőség, a 
csoportok bemutatták a helyszíneket mint 
idegenvezetők. Délután egy nagy szám-
háború csatától volt vidám a Várdomb. 

Másnap a község 
területén még meg-
található, néprajzi 
jellegzetességet hor-
dozó házakat keres-
tük meg Kővágóné 
Kálmán Klára ta-
nárnő segítségével. 
Láthattunk homlok-
zati díszítő eleme-
ket, kerekes kutat, 
kukoricagórét, do-
hánypajtát, léc- és 
deszkakerítéseket, 
zsalus és spalettás 
ablakokat. Délután 
Berkes Sándor ama-

tőr régiséggyűjtő kiállítását szemlélhették 
meg a gyerekek.

Szerdán hasznos munkával telt a dél-
előtt: a Skanzennek és környékének a 
rendbetételével. A gyomtalanításon túl 
a környék szeméttől való megtisztítása  
volt a cél. A szorgos kezek a Parókia és 
a Templomdomb környékét is megszé-
píttették. Ezen a délutánon a legnagyobb 
érték védelméről, az ember egészségének 
megóvásáról hallhattunk előadást dr. Mar-
tus Mónika doktornőtől. Legnagyobb el-
lenségünk az allergia, melynek a  fajtáiról 
és kivédéséről tartott tájékoztatót az isko-
laorvosunk. A helyi közterület felügyelő, 
Boris Ferenc elmondta a parlagfűirtás fon-
tosságát, törvényi hátterét. Közben figyel-
tük, hogy melyik utca, ház a legszebben 
parkosított, virágosított.

A csütörtökön ismét a tanösvény  -  ár-
víztől mentes - állomásainak alapos meg-
ismerése és takarítása volt a feladat: lösz-

fal, pincesor, Kiskunsági Nemzeti Park 
kutatóházának a környéke. Sajnos a rét 
és a holtág környéke még a víz miatt nem 
volt járható, ennek a rendbetétele majd egy 
őszi munka lesz. Ezután kirándulás követ-
kezett a Zárdába, ahol a nemrég felújított 
templomot és környékét ismerhették meg 
a gyerekek. Itt már a megújuló energiát 
– napenergiát- is használják a nővérek, 
és ennek sikerességéről is kaptunk infor-
mációt. A következő állomás a Czinege 
Manufaktúra volt, ahol a természetes 
anyagokból készült tárgyakról hallhattak 
előadást, meg is szemlélhették a gyerekek, 
sőt a vesszőfonást ki is próbálhatták. 

Pénteki napon a természetes környeze-
tünk élővilágával foglalkoztunk, annak is a 
helyi jellegzetességeit kiemelve: tiszaparti 
margitvirág, réti füzény, virágkáka, sün-
tök, tavirózsa, tiszavirágzás – ami az idén 
elmaradt az árvíz miatt-, a bakcsó, zöld-
küllő, gyurgyalag és az év madarai, a fecs-
kék. Beszélünk a vidráról és a hódról is, 
amelyek ismét élnek a környékünkön. Ezt 
egy kiskunfélegyházi kirándulás követ-
te, ahol a Kiskun Múzeumot tekinthették 
meg a gyerekek. Itt riportot készített ve-
lünk a Kiskunfélegyházi Sirius Rádió az 
elmúlt napokról, a tábor múltjáról.

A zárónapon egy nagy számháború 
csata búcsúztatta a tábort, amely az ön-
kormányzat, a Faluvédő és Szépítő Egye-
sület, az SZMK és a DÖK támogatásának 
köszönhetően ingyenes volt. Köszönettel 
tartozom Vajda Mártának, a helyi Falu-
védő és Szépítő Egyesület elnökének és 
Besze Márk kollégámnak, akik sokat segí-
tettek, hogy minél hasznosabb és élmény-
dúsabb lehessen ez a hat nap.
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Ismét értékőrző tábor 

Északi tájakon
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tisza-parti horgászparti

Bár a reggelek már csípősek, de 
napközben még pár órára visszalo-
pakodik a nyár. Ilyenkor az embert 
szinte hívogatja a természet az utolsó 
meleg napok ígéretével. Kihasználták 
a kellemes őszi napsütést a tiszaalpári 
polgárőr egyesület tagjai is. Október 
9-én horgászversennyel egybekötött 
családias hangulatú polgárőr napot 
tartottak Holt-Tisza partján. 

A versenyzők ez alkalommal csó-
nakból igyekeztek minél több halat 

kifogni, hiszen a csónakos horgászat 
sokkal változatosabb fogási lehető-
séget kínál. Most keszeg, kárász és 
ponty került a szákokba. Míg ők a 
halfogási tudományukat mérték össze, 
Fekete Ferenc és Bartha Lajos a par-
ton ugyancsak minden tudományukat 
latba vetve főzték a vaddisznópörköl-
tet. 

A horgászat meglepően jó ered-
ménnyel zárult. Összesen majdnem 
100 kg hal akadt horogra, amelynek 
többsége kegyelmet kapott, újra visz-
szakerült a vízbe.

a verseny eredménye
a következő lett:

1. Patai Ferenc (16120 gramm)

2. Baranyi János (14800 gramm)
3. id. Víglási Sándor  (9020 gramm)

Az első helyezett nemcsak a győz-
tesnek járó serleget vehette át, hanem 
a Kecső Ferenc által felajánlott ván-
dorkupát is. 

Annyira jól sikerült a horgászat, 
hogy tavasszal a gyermekek számára 
is szervezünk egy versenyt – mondta 
el Bartha Lajos a horgász szövetség 
képviseletében.

A délután további része kellemes 
beszélgetéssel, tréfálkozva telt el. 
Látszott, hogy jól összeszokott, ba-
ráti társaság ült az asztaloknál, akik 
figyelmes vendéglátónak is bizo-
nyultak.

Az Árpád Nyugdíjas Klub szeptembere
Szeptember 11-én ellátogatott 

Tiszaalpárra a városföldi nyugdíjas 
klub. Örömmel fogadtuk őket, hiszen 
régi hűséges barátként köszönthettük 
a tagokat.

Szeptember 18-án lelkesedéssel 
ültünk reggel 6 órakor buszra, és el-
látogattunk Tatára, a vizek városába. 
Nagyon kellemes város Tata, sok lát-
nivaló és nemzeti érték tulajdonosa. 
Kisvonattal és idegenvezetővel jártuk 
körül a várost, gyönyörködtünk a régi 
épületek szépségében. Körbejártuk a 
tatai várat, amely múzeumként mű-
ködik. A nap fénypontja az Esterházy-
kastély volt. Szomorúan vettük tudo-

másul, hogy ez a gyönyörű épület át 
van adva az enyészetnek anyagi fede-
zet híján. Kultúrával feltöltve, dalolva 
érkeztünk haza az esti órákban.

Szeptember 30. nagy nap volt a 
tánccsoport és a humor művelői szá-
mára. Budapestre a Láng Művelődé-
si Központba voltunk hivatalosak az 
országos Ki mit tud? vetélkedőjére. 
Klubvezetőnk barátnőjének, kedvenc 
Ibolyánknak a jóvoltából kisbusz 
szállította a csoportot. Rendkívüli 
nívós előadások voltak ellenfeleink. 
Ám mint általában, jól felkészült 
Tiszaalpár. Az elmúlt hetekben próba 
próbát ért és nem hiába. Teljes volt az 

összhang a 12 asszony között. Humo-
ristáink, Kissné és Tímárné is kitettek 
magukért. Pedig nagyon nehéz meg-
nevettetni több száz embert. Örömmel 
láttuk, hogy ez teljes egészében sike-
rült. Mindenki önfeledten kacagott. 
Az előadások végén klubvezetőnk 
büszkén vette át az elismerést, amely 
„kiváló” címzést takart.

Sajnáljuk, hogy anyagiak híján 
nem tud ez a humor kategória és a 
tánccsoport több helyen is megjelenni. 
A mozgalmas szeptember után most 
jön egy kis pihenő, majd felkészülünk 
a következő megmérettetésre.

Busa Mária klubtag

az első helyezett a serlegekkel.
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Szomszédolás

Egyesületünk tagjai a polgárőri te-
vékenységet önkéntes alapon, a saját 
munkájuk elvégzését követően kevés 
szabad idejükben, családi és magánéle-
tüket félre téve társadalmi munkában 
végzik. Bármiféle anyagi vagy más jel-
legű ellenszolgáltatás nélkül, gyakran 
saját járművel és saját pénzen vásá-
rolt üzemanyaggal állunk szolgálatba. 
Mindezt azért, hogy szolgáljuk a közös-
séget, kielégítsük a felmerült igényeket 
és a település lakóinak biztonságérzetét 
növeljük. Alapvető feladatunk a rendőr-
ségi munka folyamatos és eredményes 
segítése. Ez a feladat rendkívül sokrétű 
és hihetetlenül összetett tevékenység, 
amely ránk nézve nem kis veszéllyel és 
felelősséggel jár együtt. A működéshez 
szükséges anyagi fedezetet Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata és néhány 
szponzor biztosítja számunkra, amelyet 
ezúton is megköszönünk.

Az idei évben a rendőrség kissé mel-
lőzte munkánkat, így önállóan terveztük 
meg a bűnözés visszaszorítására szol-
gáló feladatainkat és céljainkat az önök 
érdekeit szolgálva.

Az elmúlt időszakban a tanyavilág a 
bűnözést tekintve erősen veszélyeztetett 
terület volt. A körzeti megbízottak sem 
tudtak minden esetben kijutni ezekre a 
területekre, így az éjszakai ellenőrzést 
itt a polgárőrség szervezte meg. Több 
olyan eset történt, amikor a késő éjsza-
kai órákban gyanús járművek menekü-
lőre fogták, vagyis megjelenésünknek 
köszönhetően meghiúsult a kitervelt 
bűncselekmény. Ezt a tevékenységünket 
továbbra is kiemelten kezeljük és foly-
tatni fogjuk.

Köztudomású az is, hogy az utóbbi 
időben elszaporodtak községünkben a 
trükkös lopások, csalások. Ezeket fő-
leg idős vagy beteg emberek kárára kö-
vették el. Visszaszorításuk érdekében 
tájékoztató - figyelem felhívó munkát 
folytattunk a településen. Ennek is kö-
szönhető az, hogy a lakosok sok esetben 
jelentettek egyesületünknek ilyen jelle-
gű eseteket. A lehetőségekhez mérten 
igyekeztünk minél előbb a helyszínre 
érkezni, hogy visszatartsuk, esetleg 
megfutamítsuk az elkövetőket. A beje-
lentések és az intézkedések hozzájárul-

tak ahhoz, hogy a házalók és a csalók 
nagy része kiszorult a településről. Ez 
nem jelenti azt, hogy teljesen megszűnt 
az ilyen jellegű bűnözés. Teljesen akkor 
lenne megszüntethető, ha önök jobban 
figyelnének magukra és egymásra. Az 
idegenekkel szemben viselkedjenek 
egészséges bizalmatlansággal, lakásu-
kat tartsák zárva, értékeiket ne muto-
gassák, illetve ne dicsekedjenek velük 
mások előtt.

Részt vettünk toplistás körözött sze-
mély felkutatásában és elfogásában is, 
adatokat gyűjtünk a bűncselekmények 
elkövetőiről, eltűnt személyeket kuta-
tunk fel, és ellátogatunk a külterületen 
élő magányos vagy beteg idős szemé-
lyeket, akiknek lehetőségeinkhez mér-
ten igyekszünk segítséget nyújtani.

A rendőri munkát nem végezhetünk, 
hiszen ezt a jogszabályok nem engedik 
meg, és feljogosítva sem vagyunk rá. 
A magunk eszközeivel próbálunk meg 
vigyázni a település lakóinak biztonsá-
gára. Kérjük ebben továbbra is együtt-
működésüket.

Patai Ferenc, az egyesület elnöke

Tiszaalpári siker született Tordán, ahol a kukoricatörő fesztivál főzőverse-
nyén kelemen józsef (gedi) 3. helyet szerzett pörköltjével. az alpári csa-
pat kukoricatörésben 4. helyezett lett.

Tájékoztató a tiszaalpári polgárőrség munkájáról

Kádár Lajos életéről és munkás-
ságáról szóló könyvét mutatta be az 
érdeklődőknek a művelődési házban 
Fábiánné dr. Szenczi Ibolya, a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság alelnöke. A 
szeptember 30-án megtartott előadás 
résztvevői nem csalódtak, sok újdon-
ságot és érdekességet is megtudhattak 
községünk valaha elismert, ma már szin-
te elfeledett szülöttéről. Hangszalagról 
hallhatták Kádár Lajos hangját, amint 
egy regényéből felolvas. Az előadást a 
Bársony Mihály Népdalkör tette színe-
sebbé. Műsorukban három olyan nótát 
adtak elő, amelynek szövegét maga 
Kádár Lajos írta. Köztük azt mindenki 
számára ismert dalt, amely így kezdő-
dik: ”Részeg vagyok, rózsám, mint a 
csap”.

Az előadáson az általános iskola 
nyolcadikosai közül is többen részt vet-
tek, hogy ismereteiket bővítsék. A helyi 
tantervben ugyanis nagy szerepet kap a 
hagyományok, a helyi értékek ápolása, 
így természetesen Kádár Lajossal, az 
íróval is megismerkednek a gyerekek. 

Könyv Kádár Lajosról



2010. október                                                11. oldal

labdarúgás
A felnőtt csapat lejátszott mérkőzé-

seinek eredményei:
Pálmonostora – Tiszaalpár 3:3
Tiszakécske – Tiszaalpár 3:0
Tiszaalpár – Nyárlőrinc 0:0
Tabdi – Tiszaalpár 5:2

A 4 mérkőzésből kettő döntetlen, 
kettő vereség, győzelem nincs. 5 rúgott 
gól 11 kapott gól ellenében! A csapat az 
eddigi szereplésével a kilencedik helyen 
áll a 16 csapatból álló tabellán. Ez a he-
lyezés elfogadható, de bízunk abban, 
hogy a játékosok „felszívják  magukat” 
és előrébb kerülnek a helyezést illetően. 
Az utóbbi időben sérülések és eltiltá-
sok miatt nem tudott a teljes csapat az 
edző rendelkezésére állni a mérkőzé-
sek során. Az eltiltások lejártak, a sé-
rülések szépen javulnak, így bízhatunk 
az újbóli jó szereplésben. Reményeink 
szerint már a Harkakötöny elleni hazai 
mérkőzésen – ami 10-én vasárnap lesz 
–, a csapat begyűjti a soron következő 
3 pontot. 

Az ifjúsági csapat eredményei:
Pálmonostora – Tiszaalpár 1:4
Tiszakécske – Tiszaalpár 0:1

Tiszaalpár – Nyárlőrinc 1:0
Tabdi – Tiszaalpár 1:3

Minden várakozást felülmúltak fiatal 
játékosaink. Ez az ő igazi arcuk. Négy 
mérkőzésből négy győzelem, döntetlen 
és vereség nélkül. 23 rúgott gól, 12 ka-
pott gól, rangsorban a harmadik hely. 
Fiúk, lesz még fényesebb is a bronznál! 
Nem is beszélve arról, hogy az egy ve-
reséggel élen álló Tiszakécske - bizto-
san kitalálják, hogy kitől származik ez 
az egy vereség -, és a két pont előny 
nem behozhatatlan. Újra azt mondom: 
Hajrá, fiúk! Hajrá ASE! csak így tovább 
a Harkakötöny ellen!

A serdülő csapat eredményei:
Tiszaalpár – Kunszentmiklós 2:4
Helvécia – Tiszaalpár 4:2
Tiszaalpár – Ladánybene 2:2
Kerekegyháza – Tiszaalpár 5:2

Amikor a jelenlegi ifjúsági csapa-
tunk a serdülő korcsoportban játszott, 
volt, hogy 10 gólnál is többel terhelte 
meg az ellenfél hálóját. A bajnokságot 
akkor a második helyen zárták, ezüstér-
mesek lettek. Az egy nagyon tehetséges 
korosztály volt. A mai serdülő csapatunk 

viszont még annyira fiatal játékosokból 
áll, hogy nekik időt kell biztosítani, 
hogy felnőjenek a feladathoz.

Az egy döntetlen a három vereség 
mellett még megengedhető ebben a 
csoportban. Igaz, hogy a 8 rúgott gól a 
kapott 11 góllal szemben rosszul fest. 
Ha viszont azt nézem, hogy mindegyik 
mérkőzésen 2-2 gólt rúgtak is, csak a 
végére elfáradtak, akkor ez már biztató. 
Hajrá, serdülők! Veletek kapcsolatban 
töretlen a türelmünk, majd ha felnőttök, 
megmutatjátok.

Utánpótlás-nevelés:
A tornákra történő felkészítés fo-

lyamatos, a napokban várjuk a tornák 
rendezésének időpontjait és helyszíne-
it. Kérésünk volt a szövetség felé, hogy 
községünkben legyen a három megren-
dezésre kerülő tornából kettőnek, de 
legalább egynek a rendezési joga.

Várjuk tehát a kiértesítést, a jó időt 
és a jó szereplést minden területen.

Jó egészséget, jó szurkolást kívánunk 
minden kedves sportszerető tiszaalpári 
embernek!

Martus Pál elnök

Megkezdődik a sakk csapatbajnokság
Kecskeméten 2010. szeptember 

18-án tartotta a Bács-Kiskun Megyei 
Sakkszövetség a csapatbajnoki érte-
kezletét. Tiszaalpár csapata a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzati baj-
nokságban szerepel a 2010/2011-es 
szezonban. 

A megyei I. osztályban nem in-
dult csapat, a megyei II. osztályban 
négy csapat indult. Ezek után el-
mondhatjuk, hogy az Önkormányza-
ti bajnokság a megye legerősebb és 
legnépesebb (hét csapat) bajnoksága. 
Kiskunhalas és Nagybaracska csapa-
tai indulnak először ebben a bajnok-
ságban.

Az értekezleten elkészült sorsolás 
alapján csapatunk a következő idő-
pontokban játszik:
2010. október 17.  9 óra: Tiszaalpári 
SE – Lajosmizsei Sakk Kör
2010. november 14. 9 óra: Tóth Lász-
ló SE III. Kecskemét- Tiszaalpári SE
2010. november 28. Tiszaalpári SE 
szabad

2011. március 13. 9 óra: Tiszaalpári 
SE - Kiskunfélegyházi Honvéd Test-
edzők Köre II.
2011. április 3. 9 óra: TÁKISZ SE II. 
Kecskemét- Tiszaalpári SE
2011. május 8. 9 óra: Tiszaalpári SE- 
Kiskunhalasi Sakk Sport Egyesület
2011. május 22. 9 óra: Nagybaracskai 
HÍD SE- Tiszaalpári SE

A bajnokságnak a következő ke-
rettel indulunk: Kemény Csaba, Nagy 
Ferenc, Varga Béla, Cs. Kovács Lász-
ló, Bársony András, Palásti József, 
Dragon János, Vakulya János, Gálfi 
Mihály, Farkas László, Dr. Vancsura 
István ifj., Gálfi Mihályné, Sebők Jó-
zsef, Gálfi Mihály ifj., Almási Attila, 
Danis Patrik.

Tiszaalpár csapata az erőviszonyo-
kat ismerve a 3-6. hely közötti ered-
mény megszerzését tűzte ki célul. Jó 
játékot és sok győztes partit kívánok 
minden csapattársamnak. 

Gálfi Mihály

tisztelt
Férfitársaim!

2010. november 04-én csütörtökön 
14-17 óráig a Tiszaalpár, Szent 
Imre tér 18. szám alatti rendelőben 
ismét lesz ingyenes UROLÓGIAI 
SZAKVIZSGÁLAT ÉS PSA SZŰ-
RÉS. A vizsgálatot dr. Járomi Péter 
urológus végzi.
Várjuk Önt, ha 45 év feletti, és sze-
retné megelőzni a prosztata meg-
nagyobbodása, gyulladása, daga-
nata okozta állapotot. Tünetmentes 
állapot mögött is lehet rosszindu-
latú daganat, emiatt az urológiai 
szakvizsgálatot a PSA szűréssel 
egészítjük ki. Megjelenésére akkor 
is számítunk, ha egyéb urológiai 
eltérést vagy szexuális zavart ész-
lelt.
Jöjjön el, hívja el barátját, testvér-
ét, édesapját is! Szánjon néhány 
percet önmagára!

Üdvözlettel: Dr. Taricska Tibor
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meditáció tiszaalpáron
A tisztelt lakosság figyelmébe szeret-

ném ajánlani és egyben szeretettel meg-
hívni Önöket a díjmentes meditációkra, 
melyeket a művelődési házban minden 
csütörtökön 18.00 órától tartok.

Minden ember életében elérkezik az 
a pillanat, amikor szeretné boldogab-
bá, kiegyensúlyozottabbá, tudatosabbá, 
egészségesebbé és szeretetteljesebbé 
tenni az életét.

A meditáció mélyen ható szelle-
mi-lelki egyetemes finomenergiát su-
gároz, mely tisztító, gyógyító hatás-
sal van. Megtisztulunk a mérhetetlen 
negativitástól, a rossz karmától, a tes-
ti-lelki szenvedéstől, a betegségtől és 
azok okaitól, de jótékony hatást fejt ki 
környezetünkre, hazánkra és világunk-
ra, s a benne lakó lényekre is.  Ha az 
élő szervezet - mint például egy ember 
- megbetegszik, ellenszert, orvosságot 
alkalmazunk gyógyításához, de meg is 
előzhetjük a rendellenességek kialaku-
lását, ha van hozzá tudásunk és felhasz-
nálható módszerünk. A legjobb módszer 
a szervezetünkben lévő, belső világunk-
ban működő erők tisztítását kiegyen-
súlyozását és a harmónia fenntartását, 
a romboló negatív erők megfékezését, 
valamint az építő pozitív erők megtalá-
lását és fejlesztését szolgáló egyetemes 
energia. Gyógyító erőt kapunk, mellyel 
leküzdhetjük testi, lelki betegségeinket 
és akadályainkat, lecsitíthatjuk a szenve-

dést és a negativitásokat, a legmagasabb 
rendű finom szellemi energia segítsé-
gével boldogságot, békét, gazdagságot, 
jólétet, a betegségtől való megszabadu-
lást, harmóniát hozhatunk létre önma-
gunkban és környezetünkben.

Minden lény boldogságra törekszik 
és arra, hogy a szenvedést elkerülje, de 
nem ismerik a boldogság és a szenvedés 
igazi okait, melyek a jó szándékú csele-
kedetek visszahatásai a cselekvőkre, így 
törekvésük ellenére szenvedést aratnak. 
Ha édes növény magját ülteted el, a  ter-
més is édes lesz! Ne kövess el egyetlen 
ártó szándékú cselekedetet sem! Jó szán-
dékú cselekvésben bővelkedj! Ismerd 
meg szellemed igazi természetét! Az 
ébredés szelleme szülessen meg azok-
ban, kikben nem született meg! Akikben 
megszületett, soha meg ne gyengüljön, 
mindig csak erősödjön!

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel 
várom azok jelentkezését a meditációk-
ra, akik megengedik önmaguknak, hogy 
békét, boldogságot, kiegyensúlyozott-
ságot teremtsenek önmaguknak meditá-
cióim során.

Tisztelettel:
Czimerné Marika

spiritual terapeuta, 
parapszichológus

A szív ragyogása egy természetes 
erő, olyan, mint a nap: kiapadhatatlan.

aUgUsztUs 20. HElvÉcián
Az Árpád Nyugdíjas Klub tánccso-

portja Helvécia község meghívására 
elutazott ünnepelni és táncrepertoárját 
bemutatni. Örömmel mentünk, hiszen ez 
a 12 asszony hóban és kánikulában egy-
aránt ugrál, pörög és forog a táncpróbá-
kon, hetente 2-3 alkalommal. Büszkén 
vittük Tiszaalpár hírét ebbe a községbe 
is. Sajnálattal vettük, hogy Tiszaalpár 
nem tart igényt erre a műsorra. Ünnep 
ünnepet követ, de soha helybeli meg-
hívást nem kap a csoport. Klubveze-
tőnk, Terike sokat dolgozik azon, hogy 
a tánccsoport tökéletes legyen. Kónya 
Gábor is, aki kis autójával mindenhova 
hűségesen követi a csoportot, és ha kell, 
ugyanazt a taktust többször lejátssza a 
magnóján. Helvécia lelkesen tapsolt a 
műsorunknak, bőséges vacsorával ven-

dégeltek meg bennünket. A polgármes-
ter úr megköszönte a jelenlétünket, és 
mindenkinek egy szál gerberát nyújtott 
át. Ilyenkor érezzük, hogy megérte télen 
fagyoskodni és nyáron izzadni a próbá-
kon. Köszönjük klubvezetőnknek ezt a 
szép délutánt. Sajnáljuk, hogy többszöri 
ajánlásunkra sem sikerült a polgármes-
teri hivataltól elismerést elérni. Három 
éve próbáljuk klubvezetőnk munkáját 
közvetve megköszönni – sikertelenül. 
Országos és megyei elismerést is kapott 
Terike, de községünk nem dotálja a mun-
káját. Bármerre megyünk az országban, 
örömmel kiált fel mindenki, hogy „itt 
vannak a tiszaalpáriak”. Mi azért hálá-
sak vagyunk. Köszönjük.

Busa Mária
klubtag

kedves tiszaalpári
lakosok!

Szeretném megköszönni
az önkormányzati

választás
előtti támogatást,

biztatást és a szavazataik 
által újból

megkapott bizalmat.

Tisztelettel:
dr. Puliusné Sárdi Mária

a tiszaalpári motorsport 
EgyEsÜlEt kÖszÖnEtEt 
monD a iii. tiszaalpári mo-
toros nap támogatÓinak: 

Dr. Vancsura István, Barna Sándor, 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat, MATIC Kft., Bartók István, Ár-
pád Népe Hagyományőrző Egyesület, 
Dragon József, Győri László, Novák 
Lajos, Kacziba Sándor, Pentatrans Bt., 
Juhász Imréné Élelmiszer Vegyesbolt, 
Bálint Imre Kézi,-gépi Autómosó és 
Gumiszervíz, Papp Józsefné 100 Ft-os 
Bolt, Bali Zoltán és családja, Víglási 
Edit, CBA Pici ABC, Gyurkiné Kurtej 
Irén, Bartucz István, Dósa István, Mol-
nár József, Zoboki Mihály, Magyar Pé-
kek 2009 Kft., Czinege István és csa-
ládja, Kézsmárki László és Kézsmárki 
Zoltán, Borsodi Söröző, Vincze Csaba, 
Hódi Krisztina, Cuki Kávézó, Festék és 
Háztartási Bolt, Gyurki Gábor, Gardrobe 
Turka, Barna Katalin és Klaus, Olajos 
Sándor és családja, Horgászbolt, Varga 
Istvánné Gyöngyi.

SZERETNÉNK KÖSZÖNETET  
MONDANI A RENDŐRSÉGNEK ÉS 
A POLGÁRŐRSÉGNEK, HOGY BIZ-
TOSÍTOTTÁK A MOTOROSOK FEL-
VONULÁSÁT, VALAMINT, HOGY A 
RENDET FENNTARTOTTÁK!

KÖSZÖNETET SZERETNÉNK 
MONDANI KECSŐ RÓBERTNEK, 
HOGY A TISZATÁJ VENDÉGLŐ 
BIZTOSÍTOTTA A NÉZŐK ÉS A MO-
TOROSOK ÉTEL ÉS ITAL FOGYASZ-
TÁSÁT!
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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:
november 09-én 13-14-ig
december 09-én 13-14-ig

Ettől eltérő időpontokban a
fenti telefonszámon időpont

egyeztetés alapján!!

kedves Tiszaalpáriak!
Nagy öröm és megtiszteltetés, de még nagyobb fele-

lősség Tiszaalpár Önök által megválasztott képviselőjévé 
válni. Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak az 597 
választópolgárnak, aki megtisztelt bizalmával és a nyolc-
tagú testület ötödik helyére beszavazott.

Külön köszönetet mondok azoknak, akik az utóbbi he-
tekben személyes beszélgetéseink során feltétlen támoga-
tásukról biztosítottak. Képviselői munkámat alázattal és 
legjobb tudásom szerint fogom végezni településünkért az 
elkövetkezendő években.

ifj. Barna Sándor önkormányzati képviselő
(fizetett politikai hirdetés)

kedves Tiszaalpáriak!
Megtisztelő volt szá-

momra az a több mint 
félezer szavazat, amelyet 
Önöktől kaptam polgár-
mesterjelöltként.

Tisztelettel megköszö-
nöm mindazok támogatá-
sát, akik az önkormányzati 
választáson programom-
nak bizalmat szavaztak. 

Bársony istván
(fizetett politikai hirdetés)
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Tűzifavásár!
akác 2300 Ft/q
Bükk 1950 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

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



16. oldal                                              2010. október

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

Bútorok eladók: íróasztalok, franciaágy, ülő-
garnitúra, cipős, komód, kisszekrények, régi 
és gyermek szekrénysor, fürdőszoba beren-
dezés, új gáz vízmelegítő. Érd: 30/573-3750, 
76/424-254 este

Eladó egy jó állapotban lévő ELGO elektro-
mos rokkantkocsi. Érd.: 76/890-383
Ház eladó! Tiszaalpár Kossuth Lajos u. 67. 
sz.

Tiszaalpáron eladó 2 szobás ház 300 telek-
kel, víz, gáz, villany van. Iá: 3,3 mill. Érd.: 
06-30/370-32-76 v. 424-412

37 cm-s színes Tv eladó. Nem távirányítós. 
Ára: 5000 Ft. Tel: 424-532

anyakönyvi hírek
akiket nagyon vártunk: Gyuris Fanni (Nagyapáti 
Mónika), Török Zorán (Békési Annamária), Berkes 
Jázmin Anita (Berkes Anita), Nemes Roland (Jordán 
Izabella), Szöllősi Andrea Bettina (Tóth Ágnes).
Házasságot kötött: Nyerlucz József Oszkár és Kátai 
Mónika.
akiktől elbúcsúztunk: Benkő György (1966), 
Kerekes József (1961), Szlávik Gizella (1977), Kocsis 
István (1959), Kiss Ferencné Barna Anna (1932).

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


