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Ünnepélyes keretek között került 
átadásra a felújított alpári faluközpont. 
A Faluvédő- és Szépítő Egyesület pályá-
zatának, valamint az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programnak és a 
LEADER programnak köszönhetően 
látványosan megszépült a település 
centruma. A közel 34 millió Ft-os 
beruházásból az Alkotmány utca felső 
szakaszán díszburkolatot kaptak a jár-
dák, parkolóhelyek kerültek kiépítésre, 
és a vízelvezetést is megoldották. Az 
Árpád téri parkban sétáló utakat alakí-
tottak ki, amelyeket az átadás alkalmá-
val be is jártak a vendégek. A járdák 
mellé és a parkba a terveknek meg-
felelően padokat helyeztek ki. Vajda 
Márta kertészmérnök irányításával az 
ősz elején mintegy 4000 dísznövényt 
és fát ültettek el ezen a területen a 
Corvinus Egyetem hallgatói és a tele-

pülésen foglalkoztatott közmunkások.
Az átadáson dr. Vancsura István 

polgármester ismertette a beruházás 
főbb állomásait, és megemlékezett 
elődjéről, Bodor Ferenc polgármes-
terről is, aki elindítója volt kezdemé-
nyezésnek. Jelen volt az átadáson az 
ARCHINEMUS Tervező Iroda részé-
ről Győri András tájépítész mérnök, a 
LEADER Helyi Akciócsoport képvi-
seletében Horváth Tamás és Németh 
Péter, aki a LEADER-programok fon-
tosságáról, szerepéről beszélt, melyek 
a fejlesztés motorjai vidéken. A kis-
kunfélegyházi kistérségben 24 telepü-
lés, köztük Tiszaalpár önkormányza-
ta is több alkalommal pályázott már 
különböző fejlesztésre. A legfrissebb 
hír, hogy a sportegyesület pályázata 
kedvező elbírálásban részesült, így 4 
millió Ft támogatáshoz jutott a sport-

élet. A LEADER pályázatok révén 
nagyon szép eredményt tud felmutatni 
Tiszaalpár, hiszen hét pályázatra eddig 
mintegy 65 millió Ft támogatást kapott 
a falu. A kivitelezőt, a Hírös-Térkő 
Kft-t Erdős László építésvezető, Madla 
János és Konfár Tibor képviselték.

Kéri Vencel plébános úr ünnepélye-
sen megáldotta az új létesítményt, majd 
Győri András, Horváth Tamás és Németh 
Péter átvágták a nemzeti színű szalagot, 
ezzel jelképesen átadva az új faluköz-
pontot az alpári polgárok számára. 

A szalag átvágá-
sa után a művelődé-
si ház nagytermében 
az általános iskolások 
és a Bársony Mihály 
Népdalkör műsorát 
tekinthették meg az 
érdeklődők.

MEGSZÉPÜLT A FALUKÖZPONT



Száznál több falubeli gyűlt össze a 
művelődési ház nagytermében a decem-
ber 3-án tartott közmeghallgatáson. A 
meghirdetett napirendi pontok közül 
kétségkívül a közbiztonság helyzete 
volt az, ami ilyen nagy számban moz-
gósította az embereket. Dr. Vancsura 
István polgármester köszöntötte a jelen-
lévőket, majd rövid tájékoztatást adott 
a választások óta eltelt időszak ese-
ményeiről. A nagy beruházások közül 
a szennyvíz projekt a 2. fordulójába 
érkezett. Elkészült a településközpont 
felújítása is. Az új 5 csoportos óvoda 
már nyár óta működik. A gyerekek 
szállítása megoldódott, igaz, hogy nem 
vásárolt, hanem bérelt busszal. Két cso-
portot még a régi óvodában kellett elhe-
lyezni, számukra az Ady Endre utcai 
szolgálati lakás átépítésével szeretne az 
önkormányzat hasonlóan jó körülmé-
nyeket biztosítani. Egyelőre azonban 
olyan magas árajánlatok érkeztek, hogy 
azokat a testület nem tudta elfogadni.

Az útfelújítások is megkezdődtek. 
Az önkormányzati földutak közül eddig 
egy készült el, az most már megfelel az 
igényeknek. A Bokrosi út rendbetétele 
már hosszú évek óta húzódik, az ugyan-
is nem önkormányzati, hanem állami 
hatáskörbe tartozik.

Az önkormányzat intézményei zavar-
talanul működnek, ellátják feladatukat. A 
gazdaságosság továbbra is fő szempont, 
ezért összevonások várhatók. Hogy mely 
intézményeket érintené az összevonás, 
arra a polgármester úr nem tért ki.

A közbiztonság helyzetéről Timafalvi 
László alezredes, a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság vezetője beszélt. Az 
elszaporodott bűncselekmények miatt 

Tiszaalpáron mindaddig folyamatos lesz 
a rendőri jelenlét, és addig folytatódik 
az ellenőrzés, a lakossági információk 
begyűjtése, amíg a garázdálkodókat nem 
sikerül felderíteni. A lakossági informá-
cióknak fontos szerepük van a sikeres 
bűnüldözésben, hiszen a nem jelentett 
ügyekben a rendőrség nem tud vizsgála-
tot folytatni. Valószínűleg a nem jelentett 
esetek miatt alakult ki az a helyzet, hogy 
statisztikailag a tavalyihoz képest nem 
nőtt a bűncselekmények száma Alpáron. 
Az alezredes úr a legfontosabbnak tartja 
a közbiztonsági nyugalom megteremté-
sét a településen, ehhez azonban min-
denki támogatására szükség van.

Kővári Lídia osztályvezető a 
Kecskeméti Rendőrkapitányság képvi-
seletében volt jelen a közmeghallgatá-
son. Ő főként a bűnmegelőzés fontossá-
gát hangsúlyozta. A bűnmegelőzés sok-
féleképpen lehetséges, akár polgárőrök 
képzésével, akár tájékoztató anyagok 
eljuttatásával a lakossághoz. De kül-
földön és Magyarországon is sok helyen 
működik már a SZEM mozgalom. A 
Szomszédok Egymásért Mozgalom a 
lakóközösségek együttműködésén ala-
pul. 20-30 házanként érdemes megalakí-
tani ilyen figyelő szolgálatot, amelynek 
feladata a jelenlét, a figyelés és a jelen-
tés a rendőrség felé. A lakosok maguk 
szervezik feladataikat, maguk határoz-
zák meg a megfigyelési időszakokat, a 
gyűlések időpontjait, és maguk választ-
ják vezetőiket. Közreműködésükkel az 
idegen személyek, személygépkocsik 
figyelemmel kísérhetők, esetleg jelent-
hetők. A nyaralás, kórházi ápolás, vagy 
bármely más ok miatt átmenetileg üre-
sen álló lakóházak esetében sokszor 

elegendő, ha a postaládákat naponta 
kiürítik, hiszen a betöréssel foglalkozók 
számára a teli postaláda jelzi, hogy nin-
csenek otthon. 

A mozgalom munkájának anyagi 
támogatására pályázati lehetőség vehe-
tő igénybe vagy az önkormányzatok, 
vagy a polgárőrség révén.

A tájékoztatók után a lakossági hoz-
zászólások következtek. A jelenlévőket 
legjobban érdeklő téma kétségkívül a 
közbiztonság volt. Többen jelen vol-
tak olyanok is, akikhez már korábban 
betörtek. A betörések száma olyannyira 
gyakorivá vált, hogy azt már arcátlan-
ságnak tartják a falubeliek. 

Szabó János Mátyás király utcai 
lakos elmondta, hogy ő is sértett. A 
betörés óta rácsokat szereltetett fel, las-
san börtön lesz a házából, mégis fél. 
Örül a rendőrök jelenlétének a faluban, 
de úgy látja, szívesebben gyűjtenek 
be bírságokat, ahelyett, hogy a betörő-
bandákat fognák el. Azt is sérelmezte, 
hogy a tetten ért, elfogott betörők két 
nap múlva már újra szabadlábon voltak. 
Nem érti, hogy történhet ez meg.

László János 10 éve azért költözött 
ide, Tiszaalpárra, mert nyugodt, békés 
falu volt. Ma már tarthatatlan a helyzet. 
A községben nagyban megy a betörés: 
felderítőkkel, biztosítókkal, végrehajtók-
kal. Ez már szervezett bűnözés. Ennek 
felderítése a rendőrség dolga. A falube-
liek annyit tehetnek, hogy rögtön érte-
sítik a rendőrséget, ha bármi gyanúsat 
észlelnek. Kéri, hogy mindenki tartsa 
nyitva a szemét, figyeljen a faluban akár 
nappal, akár éjszaka, és bármi gyanúsat 
lát, azonnal jelentse. A panaszkodás már 
nem elég, most már tenni kell.
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Közmeghallgatás: A panaszkodás már nem elég!

Dr. Menyhárt Anett jegyző, dr. Vancsura István polgár-
mester és a rendőrség képviseletében Kővári Lídia és 
Timafalvi László. A résztvevők csoportja
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Várnai Gábor szóvá tette, hogy ami-
kor hozzá egy éjszaka betörtek, hiába 
hívta a félegyházi rendőröket, azt mond-
ták neki, hogy majd reggel a helyiek 
intézkednek. Ő nagyon elégedetlen volt 
ezzel az eljárással, nemcsak azért, mert 
későn érkeztek ki hozzá, hanem mert a 
nyomokat sem rögzítették megfelelően. 
Úgy gondolja, ilyen hozzáállással nem 
lehet felszámolni a betörés-sorozatot.

Bontovics István úgy látta, hogy ő a 
speciális esete annak, amikor pontosan 
tudták, hogy hova, mikor kell betörni és 
mit lehet elvinni. A betörők tájékozott-
sága szerinte belső emberre vall.

A betörők tudják, merre járnak a 
polgárőrök, a rendőrjárőrök, és szinte 
a hátuk mögött mennek be a házakba. 
Nem elégedett a polgárőrök munkájával 
sem. Véleménye szerint szakmailag nem 
elég képzettek, ezért nem hatékonyak. 
Elvesztették az emberek bizalmát.

Csorba Jánosné 70 éves elmúlt. Több 
tucat csirkéjét loptak el a tolvajok, még 
a kutyáját is megmérgezték. De nem 
mert kimenni, hiába hallotta a zajt. 

Szabó János Bethlen Gábor utcai 
lakost már kétszer is meglopták. Egyszer 
maga eredt a tolvajok nyomába, mert a 

rendőrök nem léptek. Sikerült is meg-
találni a tetteseket, bíróságra is került 
az ügy: 50 óra közmunkára ítélték a 
tolvajokat, neki 100.000 Ft kártérítést 
ítéltek meg. Mikor érvényesíteni akar-
ta, megfenyegették, hogy kettévágják 
macsetével. Szerinte maffia működik 
Tiszaalpáron, akik meg is félemlítik az 
embereket.

A jelenlévők közül többen is han-
goztatták, hogy mindenki tudja, kik 
azok az emberek, akik a betörésekért 
felelősek. 

Nem értik, miért nem lehet őket 
elszámoltatni az idejükkel, a vagyoni 
gyarapodásukkal, akár az APEH bevo-
násával is. Más javaslatok is elhang-
zottak: a polgármesteri hivatalban el 
kell helyezni egy ládát, amibe bárki 
bedobhatja azoknak a nevét, akikről 
tudják, hogy benne vannak a betöré-
sekben, és ezeket szigorúan ellenőrizni 
kell. Hasznosnak bizonyulhat a polgári 
figyelőszolgálat is, és egy a belügymi-
niszterhez eljuttatott petíció, amelyben 
szigorúbb büntető jogszabályok felál-
lítását javasolnánk a vagyon ellenes 
bűncselekmények elkövetőinek.

Garaczi Sándorné a kérdező bizto-

sokkal kapcsolatos rossz tapasztalatáról 
számolt be. Elmondta, hogy sajnos nem 
lehet tudni, hogy igaziak-e vagy ők is 
csalók. 

Timafalvi alezredes megértően 
reagált a fenti panaszokra. A rendőri 
értesítések fontosságát hangsúlyozta. 
Közösek a célok, előre mutató javas-
latok kellenének az együttműködésre. 
A rendőrség részéről megteszik, amit 
megtehetnek: emelik a létszámot, a jár-
őrszolgálatok számát.

A kérdező biztosokkal kapcsolatban 
arra hívta fel a figyelmet, hogy legyen 
gyanús, ha a vagyoni helyzetről kér-
dezgetnek, kérjünk papírokat, amelyek-
kel igazolják magukat. Kihangsúlyozta, 
hogy nincs olyan hivatal (legyen az 
gáz, víz, villanyáram-szolgáltató stb.), 
amelynek a megbízottja készpénzt kér-
het bármiért (javítás, csere stb.). Ezek 
az emberek csak csekket hagyhatnak, 
vagy átutalást kérhetnek, készpénzt nem 
vehetnek fel.

Dr. Vancsura István polgármester 
hangsúlyozta, hogy a szennyvízcsatorna 
ügyében még nincs semmiféle felmérés, 
aki erre hivatkozik, az csaló, nem kell 
beengedni.

Minden kedves Olvasójának meghitt, gondoktól mentes

karácsonyt és sikeres új esztendőt kíván:

a Hírmondó szerkesztősége

László János: Panaszkodni már nem elég Várnai Gábor is a sértettek között volt
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A Tiszaalpári Víziközmű Társulat 
megkezdte működését. Az iroda az ön-
kormányzat épületében lett kialakítva. 
Domokosné Koncz Edit látja el részmun-
kaidőben az ügyintézői feladatokat. Ügy-
félszolgálati időben lehet személyesen 
megkeresni.
Ügyfélszolgálat: hétfő, kedd, szerda 8-14 
óráig
Elérhetőségei: Telefon: 76/424-133/103 
mellék. Fax: 76/424-102. E-mail: 
vizikozmu@tiszaalpar.hu

Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy 
az OTP Bank engedélye alapján a csa-
tornázáshoz kapcsolódó lakossági lakás-
takarékpénztári szerződések megkötését 
2011. február 15-ig meghosszabbítottuk.

A szerződések megkötésére lehetőség 
van a Víziközmű Társulat irodájában is 
ügyfélszolgálati időben.
Üzletkötők elérhetősége: Ignácz Zita 
06/30/466-5885, Domokosné K. Edit: 
06/30/387-5682.

Közlemény

Nyomravezetői díj
Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-

testülete az utóbbi időben Tiszaalpáron 
elkövetett betöréses lopások és rablások 
tetteseinek elfogása érdekében

ötszázezertől egymillió Ft-ig
terjedő nyomravezetői díjat ajánl fel.

Az összeg annak fizethető ki, aki 
olyan adatokat szolgáltat, amelyek se-
gítségével az elkövetők személye azo-
nosítható, és ismereteit az eljárás során 
tanúként ismerteti. Az eljáró hatóság a 
nyomravezető tanú védelmére a szüksé-
ges intézkedéseket megteszi, a nyomra-
vezető személyét bizalmasan kezeli. A 
Képviselő-testület a díjkitűzés visszavo-
násának jogát fenntartja. A bejelentés a 
rendőrség 107 (ingyenes) és 76/562-200 
telefonszámán tehető meg.

A TELEHÁZ
nyitva tartási ideje

megváltozott
Új időpontok: kedd: 12.00 – 20.00, szer-
da: 12.00 – 16.00, péntek: 12.00 – 18.00. 
Igénybe vehető szolgáltatások: számí-
tógép- és internethasználat, nyomtatás, 
szkennelés, fénymásolás, faxküldés,- 
fogadás, szórólapok és plakátok szer-
kesztése. Mindenkit szeretettel várunk!

Karácsonyi program
a művelődési házban

Ismét elérkezett a karácsonyvárás idősza-
ka. Szeretettel hívunk mindenkit a 2010. 
december 21-én (kedden) 15.00 órakor tar-
tandó Idősek karácsonya programunkra.
A helyszín a művelődési ház (Dózsa György utca 2.)

Örömteli készülődést és békés, boldog ünnepeket kíván Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata.

Belvíz-helyzet
A decemberi nagy mennyiségű 

csapadék nemcsak a mezőgazdasági 
területeken, hanem a belterületen is 
gondokat okoz. Az alacsonyabban fek-
vő részeken a pincékben, garázsokban 
áll a belvíz. Az önkormányzat a víz 
elvezetését az árkok kitakarításával, 
mélyítésével és új árkok építésével 
próbálja megoldani. A Petőfi utcában, 
a Nagylaposon és a Móricz Zsigmond 
utca végén már kitakarították a vízelve-

zetőket. A nyárlőrinci csatornát mint-
egy 200 méter hosszan kitisztították. 
Új árkokat ástak a Tavirózsa Otthon 
mellett, a Tündérrózsa Óvoda újonnan 
készült járdája mellett, a Csokonai utca 
jobb oldalán és végén. A Vak Bottyán 
utcáról a felgyűlt vizet elvezették a 
belvizes árokba, az alpári játszótérről 
pedig a közeli csatornába. A lakók jel-
zései szerint a vízszint ugyan csökkent, 
de még mindig magas.

Rendeletmódosítás
2010. augusztus 1-jei hatállyal mó-

dosította a képviselő-testület a köztisz-
tasági rendeletét. A legfontosabb válto-
zások:

5. §. (1) Állatok által közterületen 
okozott szennyeződés eltakarításáról 
az állat sétáltatója, illetve tulajdonosa 
haladéktalanul köteles gondoskodni.

5.§ (4) A tulajdonos vagy a haszná-
ló köteles gondoskodni: a) az ingatlan 
előtti járdaszakasz (járda hiányában 
egy méter széles területsáv, illetőleg ha 
a járda mellett zöldsáv is van, az úttes-
tig terjedő teljes terület),

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok 
és ennek műtárgyai, továbbá,

c) tömbtelken a külön tulajdonban 
álló egyes épületek gyalogos megkö-
zelítésére és a körüljárására szolgáló 
területek tisztán tartásáról; 

d) a csapadékvíz lefolyását akadá-
lyozó anyagok és más hulladék eltávo-
lításáról, 

e) a téli időszakban a biztonságos 
gyalogosközlekedés érdekében a sí-
kosság mentesség biztosításáról, 

f) a járda felett és az ingatlan előtti 
zöldsávban található fákról a gyalogos- 
és kerékpárforgalmat zavaró gallyak, 
ágak 2 méter alatti eltávolításáról

32. §. (1) Aki e rendeletben foglalt 
tilalmi rendelkezéseket megszegi, vagy 
az előírt kötelezettségeknek nem tesz 
eleget – amennyiben a jogszabály más-
ként nem rendelkezik -, szabálysértést 
követ el és vele szemben 30.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírság szabható ki, vala-
mint a közterület felügyelő 500 Ft-tól 
10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal 
sújthatja.

(2) A bírság megfizetése nem men-
tesíti az egyéb szabálysértési, bünte-
tőjogi, tovább a Ptk. 339. §. alapján 
érvényesíthető kártérítési felelősség; 
valamint a tevékenység korlátozására, 
felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a 
megfelelő védekezés kialakítására, a 
zöldfelület helyreállítására, valamint 
közterület-használati díj fizetésére vo-
natkozó kötelezettség teljesítése alól.” 

A rendelet teljes szövege megte-
kinthető a polgármesteri hivatalban.



A tantestület meghívására látogattak 
el december 13-án a települési és a cigány 
kisebbségi önkormányzat képviselői az 
iskolába. Gibárszki Sándorné igazgató 
elmondta, hogy az iskola megítélése a 
községben gyakran hiányos vagy téves 
információkon alapul, ezért úgy döntöt-
tek a pedagógusok, hogy egy nevelési 
értekezlet keretében megismertetik a köz-
ség vezetőivel és a szülők képviselőivel 
az intézményben folyó pedagógiai mun-
kát, elősegítve ezzel a jövőben is a konst-
ruktív együttműködést. A konferencián 
megjelent dr. Vancsura István polgármes-
ter, dr. Menyhárt Anett jegyző, Bartók 
István alpolgármester, ifj. Barna Sándor, 
dr. Csernus Tibor és Kacziba Sándor 
képviselők, Ajtai Elemérné, a CKÖ 
elnöke, Ajtai Elemér és Jakab Gyöngyi 
CKÖ-képviselők. A jelenlévők tájékoz-
tatást kaptak az integrációs pedagógiai 
programról (IPR), amelynek lényege a 
hátrányos helyzetű tanulók felzárkózta-
tása, esélyegyenlőségének elősegítése. A 
TÁMOP 3.1.4 pályázat teremtette meg 
nemcsak a szakmai, hanem az anyagi 
alapját is az intézményben folyó kompe-
tenciaalapú oktatásnak. Ennek keretében 
a gyermekek tevékenyen, játékosan és 
életközeli feladatokon keresztül szerzik 
meg az ismereteiket. Az Ökoiskola cím 
elnyerése azt bizonyítja, hogy az egész-
ségnevelés és a környezeti nevelés is 
fontos eleme a pedagógiai programnak. 
A hagyományőrző szakkör (Ha-Ho) és 
az énekkar a szűkebb környezetünk érté-
keinek felismerésére, megóvására, falu-

si hagyományaink ápolására nevel. A 
nyári szünet ideje alatt értékőrző tábor, 
a leendő elsősöknek fecsketábor műkö-
dik már évek óta. A hazánk szép helyeit 
megismerni vágyó gyermekeknek 10 éve 
szervez nyári táborozást a diákönkor-
mányzat.

A sok program megvalósítása mel-
lett a pályázati támogatásból fejlesztő és 
szemléltető eszközöket, játékokat is vásá-
rolt az intézmény több millió Ft értékben. 
Ugyancsak ebből a keretből van lehető-
ség arra, hogy az osztálytermek bútorza-
tát lecseréljék, és tanulóbarát környezetet 
alakítsanak ki.

Az iskolai és a községi könyvtár a 
TIOP 1.2.3 pályázat támogatásából kor-
szerű informatikai eszközökkel gyara-
podott mintegy 3 millió Ft értékben. Az 
iskola pedagógiai programjához kapcso-
lódva a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók számára heti rendszerességgel 
képzést tart, amelynek során a tanulók az 
Internet gyakorlati hasznával ismerked-
hetnek meg.

A pedagógusok (Bársony Andrásné, 
Deák Lajosné, Suba Jánosné, dr. Halász 
Mátyásné, Bondár Enikő, Tóthné Mátyus 
Monika, Szőke Éva, Kővágóné Kálmán 
Klára, Ivicz Lázárné, Dömötörné Tar 
Margit, Sztakó Ildikó) lelkesen készültek 
nevelési, oktatási, közművelődési mun-
kájuk bemutatására, és színes prezentá-
ciókkal támasztották alá azt. A megjelent 
önkormányzati képviselők érdeklődés-
sel kísérték a bemutatókat, értékelték az 
iskola falai között folyó munkát.
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Iskolapadba ültek a képviselőkA tűz a barátunk
vagy ellenségünk?

A kompetencia alapú nevelés alapja, 
hogy gyermekeink a környezet foglalko-
zásokon tanult ismeretanyagot a gyakor-
lati életben is láthassák. Jellemző életko-
ri sajátosságuk, a cselekvő szemléletes 
gondolkodás. Ezért iktatunk be minél 
több élményszerző, ismeretszerző sétát, 
kirándulást. November hónapban nagy 
túrákat tettünk az újfalui határban. Sok 
értékes „kincset” begyűjtöttünk: szép fa-
levelektől a kukoricacsutkáig. Tűzrakás-
ra alkalmas biztonságos, védett helyen 
tüzet raktunk, melegedtünk. Óvintézke-
déseket tettünk, szakszerűen eloltottuk.  
Ellátogattunk a Naturalpár Kft-hez, ahol 
a fűszerpaprika feldolgozásával kapcso-
latos munkafázisokat ismerhettük meg, a 
szárítástól a csomagolásig. Bodor Miska 
bácsi, aki végigvezetett az üzemen, az 
óvodás gyermekek értelmi szintjéhez al-
kalmazkodva szolgáltatta az ismereteket. 
Köszönet érte.

Az igazi nagy élményt azonban a 
csongrádi tűzoltóságra való látogatás 
szerezte. Gyermekeink megismerhették 
a hatalmas tűzoltó autót az összes tar-
tozékával együtt. Láthattuk, hogy olyan 
eszközökkel is föl van szerelve, melyek 
nemcsak a tüzek oltására, hanem közúti 
baleseteknél, természeti katasztrófák el-
hárításánál nyújtanak hasznos segítséget. 
Felpróbálhatták a hatalmas védősisako-
kat, kesztyűket, csizmákat. beülhettek a 
vezető- és utastérbe. Még szirénázott is 
az autó. Tudomásukra jutott az a tény is, 
hogy mennyire veszélyes e hivatás: meg-
sérülhetnek munkájuk során, vagy még 
ennél is rosszabb dolog történhet. Mind-
ezek után, már nem is olyan sokan akar-
tak tűzoltók lenni a gyermekek közül. 

Fodor Árpádné óvónő

Faluvédő hírek
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik részt vettek a település szépítésé-
ben, a tavaszi és az őszi munkákban, az 
ültetésben, takarításban, valamint segí-
tettek a központi parképítési munkála-
tokban.

Kellemes ünnepeket, eredmények-
ben gazdag új évet kívánunk tagjaink-
nak, támogatóinknak.

A vezetőség



A nő és az anya fogalma elválasztha-
tatlan, ők képviselik az élet folytonossá-
gát. Hiszen az utód életének első szakaszát 
az anya testében éli le. A magzat fejlődése 
óriási igényeket támaszt az anyai szerve-
zettel szemben, az anyai szervezet a saját 
rovására is kielégíti a baba szükségleteit. 
Miután a magzat eléri az érett állapotot, 
megszületik, elszakad az őt tápláló anyai 
érrendszertől, de az anyai szervezet még 
ezután is bőségesen gondoskodik róla. Az 
anya véréből az emlőmirigy tej formájá-
ban választja ki a csecsemő fejlődéséhez 
szükséges anyagokat. Ezért kiemelt fel-
adat a nők egészségvédelme. 

Az egészséget ellenőrizni kell, ez szű-
rővizsgálatokkal valósítható meg. Sajnos 
tapasztalat az, hogy a hajszolt hétköznap-
okban megfeledkeznek az emberek az 
egyébként ingyenes szűrővizsgálatokról. 
Csak egy közeli rokon, vagy ismerős ha-
lálhíre kapcsán fogadkoznak, hogy elmen-
nek orvoshoz. Pedig az adatok riasztóak: 
Magyarországon a 2. leggyakoribb halá-
lok a rákos megbetegedés, ezen belül a 
nők között első helyen a mellrák szerepel. 
Évente 2500 nő hal meg emlőrákban. A 
Magyarországon született leánygyerme-
kek közül minden kilencedik előbb vagy 
utóbb emlődaganatos lesz.

Minden nőnek meg kell tanulnia az 
önvizsgálatot. Havonta egyszer a menst-
ruáció után 1-2 héttel bal karját felemel-
ve jobb kezével és zárt ujjakkal köröző 
mozgással tapintsa át a bal mellét. Ezután 
a jobb mellét is vizsgálja meg ugyanígy. 

Arra figyeljen, hogy nem érez-e göböt 
vagy csomót. A hónaljárkot se hagyja ki. 
Ha elváltozást észlel, forduljon nőgyógy-
ászhoz. 40 év felett javasolt a mammog-
ráfiai szűrés, vagyis a mell géppel történő 
szűrése, amely néhány milliméteres elvál-
tozást is kimutat, amit még nem lehetne 
tapintani. A gép Kiskunfélegyházán a kór-
házban van. Bejelentkezés a betegirányí-
tónál (tel.:76/801-675).

Az emlődaganatok után igen gyakori-
ak a méhnyak rosszindulatú elváltozásai. 
A méhnyakszűrés 25-65 év közötti nők 
részére ajánlott évente. A szűrővizsgálat 
ingyenes. Tiszaalpáron minden év novem-
berében a védőnők szervezésében történik 
méhnyakszűrés az egészségházban. Idén 
2010. november 10-én és november 17-én 
160 nő vett részt a szűrésen. A vizsgálati 
leletekért forduljanak bizalommal a védő-
nőkhöz januárban.

Sok nő igénybe veszi a szűrővizsgá-
latot, ennek ellenére a nem szűrtek között 
évente 600 késői stádiumban felismert ha-
lálos kimenetelű esetet ismerünk. Évente 
600 nőnek nem kellene meghalni, ha idő-
ben észlelik az elváltozást.

A nők meghatározóak az emberi kap-
csolatok, a család szokásainak, életmódjá-
nak, kialakításában. A testi-lelki harmónia 
megalapozásában, közvetítésében. Ha a 
nők, anyák egészségesek testben és lé-
lekben, pozitív érzéseket, szeretetet, biz-
tonságot tudnak sugároznak családjukra, 
környezetükre.

Győri Lászlóné védőnő
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„A NŐK EGÉSZSÉGE, A CSALÁD EGÉSZSÉGE”

Köszönetet mondunk Pásztor Gyulá-
nak a MATIC Ipari Szolgáltató Kft. ve-
zetőjének és valamennyi dolgozójának, 
hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet EU Élelmiszersegély Programja 
keretében Tiszaalpár lakosai számára 
kapott élelmiszert már több alkalommal 

a helyszínre szállították és ezzel hozzá-
járultak az adomány értékéhez.

Köszönetünkkel együtt békés, bol-
dog karácsonyt és sikeres új évet kívá-
nunk. 

Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata

Köszönjük a segítséget

Egyházi sorok
Főbb ünnepeink:
- december 8. Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatása
- december 25. Karácsony – Jézus 
Krisztus születése
- december 27. Szent János apostol
- december 28. Aprószentek
Ünnepi miserend:
Alpár   Újfalu  Zárda
december 24. 24.00   22.00   24.00
december 25. 9.00    11.00      9.00
december 26. 9.00    11.00    16.00
Szent család 
vasárnapja 18.00
december 31. 18.00  16.00   16.00
január 1. 9.00  11.00   16.00

December 24-én a hittanos diákok 
karácsonyi misztériumjátékkal han-
golnak rá bennünket a szent ünnepre. 
A misztériumjáték az újfalui templom-
ban 14 órakor, az alpári templomban 
16 órakor kezdődik.

December 26-án, Szent Család va-
sárnapján tervezzük a jubiláns házasok 
megáldását (25., 50., 60. évf.), az alpári 
templomban a 9 órai, Újfalun pedig 11 
órai szentmisében. Akik ezt óhajtják, 
jelezzék a szentmisék után, ill. a plébá-
nián irodai időben.

December 7-től megkezdtük a 
szentmise-szándékok bejegyzését a 
2011. évre.

Kéri Vencel plébános

Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklő-

dőt, zenebarátot a tiszaalpári Jótanács 
Anyja templomban megrendezésre ke-
rülő ünnepváró kóruskoncertre, mely-
re 2010. december 18-án szombaton 
17,30 órai kezdettel kerül sor.
Az esten énekel:
A tiszaalpári Jubilate Deo énekkar 
(vezényel: Almási-Szabó Tibor)
A kiskunfélegyházi Szent István (új) 
templom kamarakórusa (vezényel: 
Szatmári Imre)
A műsoron elhangoznak a legnépsze-
rűbb adventi és karácsonyi énekek fel-
dolgozásai.
Hangolódjunk együtt az ünnepekre!

A belépés díjtalan, mindenkit sze-
retettel várunk! 

Ismeretterjesztő könyvek:
Révai Gábor: A kisközösségekről
Luigi Ceragioli: Alakformáló torna
Kádas Lajos: Táplálkozási fogalomtár 
(kézikönyv)
Caroline Gilbert: Textilkiegészítők
Szépirodalom:
Balogh Robert: Várból várba
Thomas Brezina: Az aranykígyó üvöltése
Thomas Brezina: A sztár amulettje

Meg Cabot: Airhead 2. – Nikki bőrében
Agatha Christie: Halloween és halál
Mesék 3 percben
Geronimo Stilton: A szfinx titka
Wass Albert: Eliza
Arany pöttyös könyvek:
Kate Morton: Felszáll a köd
Stef Penney: Gyengéd, mint a farkasok
Vörös pöttyös könyvek:
Maggie Stiefvater: Linger: Várunk

Könyvtári ajánló
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KÖZTÜNK ÉLNEK
A kántor, zongoratanár

Almási-Szabó Tibor kisgyermek kora 
óta szeret énekelni. A legnépszerűbb 
templomi énekeket énekeskönyv nélkül, 
hallás után tanulta meg. Aránylag későn, 
hatodik osztályos korában kezdett el zon-
gorát tanulni az alpári iskolában. A kezdeti 
lelkesedéshez kitartás is párosult, egészen 
az érettségi évéig heti két alkalommal járt 
Szőke Éva tanárnő zongoraóráira.

A kántorképző iskolát – szakközép isko-
lai éveivel szinte párhuzamosan – Budapes-
ten végezte a Harmat Artúr Központi Kán-
torképzőben. A képzés négy éven keresztül 
nyaranta egy-egy bő hónapot tett ki. 

-  Milyen emlékeket őriz erről az idő-
szakról?

- Hatalmas élmény volt nekem, falusi 
gyereknek belecsöppenni a főváros forga-
tagába. Lenyűgözött az ott tapasztalt kultu-
rális élet. Szinte minden héten hallgattunk 
koncerteket a Szent István Bazilikában, a 
Mátyás-templomban és több nívós helyen. 
Kántor-orgonaművész tanárainknak köszön-
hetően nem csak kívül-belül nézhettük meg 
a híresebb orgonákat, de meg is szólaltathat-
tuk őket. Egy átlagember ezeket jó esetben 
csak lentről láthatja. De ami a legfontosabb, 
az az, hogy kiderült: az érdeklődési köröm-
mel egyáltalán nem vagyok egyedül. Java-
részt korombeli fiatalokból tevődött össze 
a körülbelül 15 fős osztályunk. Mai napig 
tartó barátságokat kötöttem. 

-  A szavaiból érződik, hogy meghatá-
rozó volt ez az időszak az életében. Befo-
lyásolta a későbbi terveit is?

-  Érettségi után nem volt kérdés, hogy 
hasonló témakörű iskolát választok. Így 
kötöttem ki az egri Eszterházy Károly Fő-
iskolán ének-zene-hittanár szakon. Mon-
danom sem kell, hogy azon az évfolyamon 
egyedül voltam ebben a párosításban. Igen 
magasan képzett tanárok irányítása alatt 
tanulhattunk. Alkalmam volt Réz Lóránt 
tanár úrnál választható hangszerként az 
orgonát tanulni. Az iskola fölszereltségét 
tekintve is igen magas színvonalú volt. A 
főépületen belül két sípos orgona is talál-
ható. Egy az ének-zene tanszéken, egy pe-
dig az iskola kápolnájában. Mivel egyedül 
nekem volt gyakorlási engedélyem az or-
gonás teremben, ezért nem ritkán fordult 
elő, hogy vacsora után este 9-10-ig is bent 
gyakoroltam. Orgona- és zongoratanára-
im buzdítására a diploma évében beadtam 
jelentkezésem a Szegedi Tudományegye-
tem Zeneművészeti Karára. Legnagyobb 
meglepetésemre föl is vettek orgona szak-
ra. Dr. Csanádi László kiváló szakmai irá-
nyítása alatt tanulok. Ez év tavasszal már 

meg is volt a kisdiploma koncertem a sze-
gedi Új Zsinagógában. Ha minden rend-
ben megy, két év múlva kapom kézhez az 
orgonaművész-tanári diplomát.

-  Hogyan lesz egy fiatal fiúból (férfi-
ból) kántor? 

- A kántorság nem egy klasszikus ér-
telemben vett szakma. Ehhez hivatás kell, 
amit vagy megkap az illető, vagy nem. 
Természetesen az is nagyon fontos, hogy 
kik állnak az ember mellett. A mai napig 
hálás szívvel gondolok Jusztina nővérre, 
aki példájával megtanított a templomi 
népénekek szeretetére és teret adott kez-
deti próbálkozásaimnak. Köszönetet kell 
mondanom szüleimnek is, akik végig tá-
mogattak tanulmányaimban.

-  Mennyire elismert, értékelt szakma a 
kántorkodás?

-  Sajnos, azt kell mondjam, nem nagyon. 
Sőt sokan voltak már, akik kérdő tekintettel 
néztek rám, amikor elárultam, hogy kántor 
vagyok. Általában ők meg szokták kérdez-
ni: És lehet feleséged? Ezt a kérdést mindig 
megmosolygom! Persze, hogy lehet… 

-  Milyen feladatai vannak egy kán-
tornak azon túlmenően, hogy zeneileg 
közreműködik a szentmiséken, esküvőkön, 
temetéseken?

-  Ezeken túl elsődleges feladatom 
énekkar szervezése, vezetése.  Gyere-
keknek is szoktam éneket betanítani 
elsőáldozások, pásztorjátékok kapcsán.

-  Mi a legnehezebb, illetve mi a leg-
szerethetőbb része a kántor munkájának?

- Vasár- és ünnepnapokon négy misét 
végigorgonálni nagyon fárasztó. De leg-
nehezebb mégis a temetési szolgálat. Itt 
emberi sorsokkal, tragédiákkal szembe-
sülök. Minden rosszban van valami jó, ez 
megtanítja nekem, hogy melyek az igazi 

értékek az életben. Nagy lelkesedéssel tud 
eltölteni egy-egy szépen elvégzett ünnepi 
szertartás. De mégis a hétköznapokban a 
legközvetlenebb a kapcsolatom a Jóisten-
nel. Ekkor töltődöm.

-  Úgy tudom gyerekekkel is foglalko-
zik, sőt a templomban is tervezett nekik 
programokat. Milyen a kapcsolata az is-
kolával, a pedagógusokkal?

- Idén negyedik éve, hogy zongora-
, illetve szolfézstanárként is működöm a 
csongrádi Múzsa Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény itteni telephelyén. Úgy 
érzem, a pedagógus kollégák elismerik, 
segítik munkámat. Például rendszeresen 
kapok segítséget a pontos adminisztráci-
óhoz. Mára már szinte evidens, hogy nö-
vendékeim az osztályünnepségeken (pl. 
anyák napja) megmutathatják tudásukat.

-  Hogy látja, milyen a mai ember kap-
csolata a zenével?

-  Falunk zenei élete szerintem hagy kí-
vánnivalókat maga után. Ha valami csoda 
folytán Bársony Mihály bácsi visszaláto-
gatna közénk, biztos vagyok benne, hogy 
elszomorodna. Hiányolná azoknak a diá-
koknak a sokaságát, akik kívülről fújják a 
népdalokat, akiknek örömet okoz a tekerő, 
a citeramuzsika, akiknek az iskolatáská-
ban a könyvek mellett ott hever a furulya 
is. Igenis le a kalappal azok előtt, akik ko-
rábban népzenére tanították az ifjúságot. 
Ők tudták, hogy a muzsika által az ember 
személyisége nem csak színesebbé, de ren-
dezettebbé, érettebbé képes válni.

- A Falunapokon már két egymást kö-
vető évben szervezett nagy sikerű templo-
mi koncertet Zsigmond Lászlóval, aki az 
egri szimfonikus zenekar hegedűse. Hon-
nan az ismeretség?

-  Lacival egri éveim alatt kötöttem 
barátságot. Ő is ugyanazon a szakpáron 
tanult, mint én, csak két évvel fölöttem. 
Pár éve Szegedre kellett utaznia iskolai 
ügyeket intéznie. Ez időre én voltam a 
szállásadója, idegenvezetője. Útközben a 
buszon találtuk ki, hogy tartsunk közös 
koncertet. Rá következő augusztusban 
meg is valósítottuk az első ilyen megmoz-
dulást. Remélhetőleg hagyomány lesz az 
eseményből.

-   Mire a legbüszkébb – akár zenei, 
akár egyéb vonatkozásban?

- Egri orgonatanulmányaim befejezté-
vel az egri bazilika ötmanuálos nagyorgo-
náján szigorlatozhattam. De legbüszkébb 
a keresztfiamra, Leventére vagyok, aki 
másfél évesen már megtanulta és tudja, 
hogy a zongora billentyűit csak egy ujjal 
szabad leütni.
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FELHÍVÁS
A Kiskunfélegyházi Rend-
őrkapitányság tájékoztatja 
a lakosságot, hogy az el-
múlt időszakban elkövetett 
bűncselekmények esetében 
a sértettek több mint fele 

elmulasztotta a legszükségesebb vagyon-
védelmet is, pedig az esetek nagy része 
megelőzhető lett volna.  
Több bűncselekmény kategória is van, 
ahol könnyen elkerülhető, megelőzhető a 
bűnelkövetés.
Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, ezzel sok 
kellemetlenségtől, veszélyes helyzettől kímél-
hetik meg önmagukat, valamint nem utolsó 
sorban időt és pénzt takaríthatnak meg. 
Gondolják meg, ha utcai házaló árustól 
vesznek tűzifát vagy más olcsón kínált 
dolgot, az alábbi veszélyeknek tehetik ki 
magukat:
- silány minőségű árut kapnak drágán
- nem a kifizetett mennyiséget kapják meg, 
mert nem engedik lemérni a fát 
- az áru, tűzifa kifizetésekor hamis bankje-
gyet kapnak vissza, elterelik a figyelmüket 
és közben készpénzt csalnak ki, lopnak el
- különböző indokokkal be akarnak jutni 
a lakásba, hogy csak a WC-t akarják hasz-
nálni, vagy egy pohár vizet kérnek, közben 
a lakásban található, könnyen mozdítható 
értéket ellophatják.

- megfigyelik, hogy honnan veszi elő Ön a 
pénzét és még akkor vagy később vissza-
mennek ellopni.
- Soha ne vásároljanak ismeretlen házalók-
tól sem tüzelőanyagot, sem más dolgot. 
- Ragaszkodjanak ahhoz, hogy megbízha-
tó mérlegelési helyre vigyék el a megvá-
sárolni kívánt fát és a mérlegelésnél Ön is 
legyen jelen. 
- Alaposan vizsgálják meg a visszakapott 
bankjegyeket, nehogy hamis legyen. Mi-
előtt fizetne, jól nézze meg, hogy milyen 
összegű papírpénzt adott át, nehogy ezzel 
is becsapják
- Írja fel a rendszámot és alaposan nézze 
meg a gépjárművet és az árusokat. Keres-
sen rajtuk ismertetőjegyeket, ezeket írja fel 
és így könnyebben adhat személyleírást
- Soha ne engedje be az idegeneket, sem az 
ismerős személyeket lakásába, semmilyen 
indokkal sem
- Soha ne bízzon a túlságosan „kedves”, 
„udvarias” behízelgő modorú árusokban, 
mert csak az Ön megtévesztése a céljuk.
Kérjük a lakosságot, mielőtt fakitermelés-
hez kezdenek, a lakhely szerint illetékes 
Erdészeti Igazgatóságot keressék meg, a 
megfelelő engedélyek beszerzéséhez. 
A szankció elkerülése miatt fontos tud-
ni, hogy az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény 61.§-ban foglaltak sze-
rint tilos az erdőben
a) legeltetni;
b) bármilyen hulladékot elhelyezni;
c) élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lom-
bot levágni (kivéve a minőségi törzsneve-
lést elősegítő nyesést), mohát gyűjteni.
(2) Tilos az erdő látogatójának - a munka-
végzésre jogosultakon kívül - motorfűrészt, 
500 g-nál nagyobb fejtömegű fejszét, 30 cm-
nél nagyobb vágólap hosszúságú kézifűrészt 
magánál tartani a közforgalom előtt meg nem 
nyitott erdei utakon és az erdőben.
Gyanús körülmény vagy bűncselekmény 
észlelése esetén forduljon bizalommal a 
Bűnügyi Osztály munkatársaihoz, körzeti 
megbízottjához, polgárőréhez, a kapitány-
ság ügyeletes tisztjéhez. Bejelentését meg-
teheti névvel vagy név nélkül is, telefonon 
a 06-76/562-200 (63-11 melléken), 107 
telefonszámon vagy személyesen a kapi-
tányság munkatársainál, a nap bármely 
szakában, ezzel is nagyban elősegítheti az 
ismeretlen elkövetők személyének felderí-
tését.
Siketek és nagyothallók részére 06-20/539-
85-22 SMS küldés és fogadás.
Fontos szabály, figyeljünk egymásra és ér-
tékeinkre!  

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
Kovács Gizella r. szds. 

Kék percek  - Rendőrségi közlemények
Tisztelt lakosság!
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság az 
elmúlt hónapban minden erejét mozgósítot-
ta a Tiszaalpáron megszaporodott bűncse-
lekmények megelőzése, megszakítása, az 
elkövetők elfogása érdekében. Az eredmé-
nyes rendőri munka legfőképpen a lakosság 
által szolgáltatott információkon alapul. Saj-
nos ilyen információ eddig egyáltalán nem 
vagy csak elvétve érkezett hozzánk. 
Figyelemmel arra, hogy a településen 
– az elszaporodott bűncselekmények mi-
att – az éjszakai időszakban folyamatos 
a rendőri jelenlét, kérjük a tisztelt La-
kosságot, hogy amennyiben bármilyen 
szokatlan jelenséget észlelnek (késő esti 
csöngetés, redőnyön kopogtatás, erős ku-
tyaugatás), azonnal értesítsék a Kiskunfél-
egyházi Rendőrkapitányságot a 107 vagy 
a 76/562-200 telefonszámokon. 
Az elmúlt időszakban az elkövetők több 
olyan ingatlanba hatoltak be, ahol a lakók - 
ideiglenesen jelleggel vagy tartósan - nem 
tartózkodnak. Kérjük – saját érdekükben – 
jelezzék a közvetlen szomszédoknak vagy 
a helyi körzeti megbízottaknak, ha az in-

gatlan felügyelet nélkül marad, hiszen kis 
odafigyeléssel ezek a cselekmények meg-
előzhetők, megszakíthatók lennének.
November hónapban az alábbi vagyon 
elleni bűncselekmények elkövetése miatt 
indított eljárást a Kiskunfélegyházi Rend-
őrkapitányság:
2010. november 2-án 22 óra 3-án 05 óra 
közötti időben ismeretlen tettesek beha-
toltak egy Szent István utcai ingatlanba, 
az ott lakót bántalmazták, a nyakához kést 
szorítva tőle pénzt követeltek és elvették 
arany nyakláncát. A bántalmazás során a 
sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérü-
lései keletkeztek. A rablással okozott kár 
133.000 Ft.
2010. november 3-án 18 óra és 4-én 7.50 
óra közötti időben egy Deák Ferenc utcai 
telephelyre ismeretlen személy ablakbetö-
rés módszerével behatolt, és az épületből 
különféle kézi szerszámgépeket tulajdoní-
tott el. A lopással okozott kár 300.000.Ft, 
a rongálási kár 20.000 Ft.
2010.november 4-én 11 óra és 8-án 9 óra 
közötti időben ismeretlen személy az alpári 
holtág alatti halászati helyről eltulajdoní-

tott 25 db halászati célokra 
használt varsát, valamint kb. 
50 kg törpeharcsát. A lopással 
okozott kár 270.000 Ft.
2010. november 10-én 17.30 
és 18 óra közötti időben is-
meretlen elkövető hengerzár-törés és aj-
tóbefeszítés módszerével behatolt egy 
Bercsényi utcai családi házba, és az egyik 
szobában elhelyezett táskából eltulajdoní-
tott 4.000 Ft készpénzt. A lopással okozott 
kár 4.000 Ft, rongálási kár 50.000 Ft.
2010. november 16-án 5 óra és 20.05 óra 
közötti időben ismeretlen személy egy Mi-
kes utcai lakás ajtaját befeszítette, és onnan 
3 db arany karikagyűrűt 40.000 Ft érték-
ben, továbbá 10.000 Ft készpénzt és egy 
robogót tulajdonított el. A lopással okozott 
kár 250.000 Ft, a rongálási kár 10.000 Ft.
2010. november 18-án 20 óra és 19-én 06 
óra közötti időben egy Deák Ferenc utcai 
garázsból ismeretlen módszerrel eltulaj-
donítottak egy segéd-motorkerékpárt. A 
lopással okozott kár 175.000 Ft, rongálási 
kár nem keletkezett.

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
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Horgászbál

Beköszöntött idén is a báli szezon! 
Előbb a Márton napi, majd egy héttel ké-
sőbb a Horgászbál. Lázas készülődés előz-
te meg a 2010. évi horgász vígságot. Már 
hetekkel a bál előtt kezdetét vette a készü-
lődés. Kijutott a feladatokból a húsdarabo-
lástól a terem díszítésig minden horgász-
vezetőnek, valamint némelyek családjának 
is. A tavalyi alacsony részvétel miatt na-
gyon fontos volt számunkra, hogy ez a bál 
most igazán jó legyen. Összesen 130 fő 
részvételére számítottunk, és szerencsére 
nem is maradt ülőhely üresen.

2010. november 20-án este 7 órára 
vártuk a kedves vendégeket és a meg-
hívottakat. Egy órával később már-már 
teljes volt a létszám. Barta Lajos elnök 
megnyitójában köszöntötte a tisztelt 
vendégeket, valamint a meghívott tá-
mogatóinkat, önkormányzati és megyei 
horgászvezetőket. Majd Nagy József a 
Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun 
Megyei Szövetségének elnöke köszön-
tötte a tisztelt egybegyűlteket. Ezután dr. 
Vancsura István polgármester szólt né-
hány kedves szót a horgászsport támoga-
tóihoz és szerelmeseihez. A polgármester 
úr felhívta horgásztársaink figyelmét arra, 
hogy ezzel a bállal tisztelegnünk kell a 
horgász szenvedélyünket alázattal viselő 
feleségeink előtt.

Ezt követően feltálalásra került a 
szarvaspörkölt, amely elfogyasztása előtt 

közösen énekeltük el a Himnuszt. A szar-
vashús osztatlan sikert aratott a vendégek 
körében. Jó kedélyű asztaltársaságok az 
ízletes vacsora után kellemes zeneszó 
mellett folytatták a mulatságot. Kezdetét 
vette a tánc, de voltak, akik horgászélmé-
nyeiket osztották meg előbb egymással 
egy-egy pohár bátorító kíséretében, és 
csak ezután léptek a tánctérre.

10 órakor kisorsoltuk a tombolatár-
gyakat, amelyek egy részét az Alpári Ti-
sza HE vásárolta, a többi ajándéktárgy a 
támogatóink nagylelkű felajánlása révén 
került a nyeremények közé. Ajándékaik-

kal támogattak: Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata, Festék és Háztartási 
Bolt,

Tiszaalpári Szeszfőzde, Százforintos 
Bolt, Tüzelő és Építőanyag Értékesítés, 
Alkotmány utcai Horgászbolt, Pici ABC, 
Tiszatáj Vendéglő, Varázsbazár, Herczeg 
Tibor, Patai Ferenc, Hartyániné Barta Ju-
dit és Récziné Patai Mónika.

Számos kisebb nagyobb ajándék után 
végül a három fődíj is gazdára lelt.

Barta Lajos rögtönzött közvélemény-
kutatása alapján a „pörköltfőző mestere-
ink” is jutalomban részesültek. Egy-egy 
névreszóló fakanállal lepte meg a főzésért 
Patai Ferencet, Fekete Ferencet és Domo-
kos Antalt az elnökünk. 

Ezután már tényleg semmi más te-
endője nem volt sem a vezetőségnek, 
sem a vendégeknek, mint a zenekar te-
hetségét és terhelhetőségét próbára téve 
mulatni hajnalig. A talpalávalót vendé-
geink nagy megelégedésére Varga Zsolt 
és Bense Imre szolgáltatta. Rendezvé-
nyünk sikerének köszönhetően nagy 
valószínűséggel 2011-ben is lesz majd 
horgászbál!

Felhívom a horgásztársak figyelmét, 
hogy a fogási naplók leadási határideje 
2011. január 10.

Kővágó András 
Alpári Tisza HE titkár

Köszönet
Tiszaalpár önkormányzata havi 12.000 Ft-os összeggel járul hozzá az Eperke Családi Napközi minden 
gyermekének gondozási díjához. A dolgozók és a szülők ezúton mondanak köszönetet a képviselő-testü-
letnek a támogatásért. 



A legszebb ünnep napjaiban sem szabad meg-
feledkeznünk a ránk leselkedő veszélyekről, 
elsősorban a gyertya gyönyörű, de nagyon 
veszélyes lángjáról! Az elmúlt évtizedek so-
rán bekövetkezett sajnálatos, olykor tragikus 
események (adventi gyertya lángjától, illetve 
karácsonyfa tüzétől kiégett lakások) arra kell 
hogy figyelmeztessenek bennünket, hogy kellő 
körültekintéssel, nagyon nagy odafigyeléssel 
szabad a gyertyákat elhelyeznünk és meggyúj-
tanunk. Amennyiben nem így tesszük, egy 
élet munkája semmisülhet meg, válhat a tűz 
martalékává néhány perc alatt. A legnagyobb 
körültekintés mellett/ellenére keletkezhet tűz a 
lakásunkban, különösen ebben az ünnepi idő-
szakban. Nagyon fontos, hogy a lehető legrö-
videbb időn belül tudomást szerezzünk erről és 
a szükséges intézkedéseket (bent lévő szemé-
lyek mentése, tűzoltóság értesítése, tűz oltásá-
nak megkezdése) megtegyük. Ebben lehet nagy 
segítségünkre a ma már néhány ezer forintért 
beszerezhető tűzjelző berendezés, amely erős 
hangjelzéssel, néhány másodperc alatt felhívja 
a figyelmünket a lehetséges bajra. 
- Az éghető anyagú adventi koszorút, csokrot 
(a továbbiakban: koszorú) mindig helyezzük 
nem éghető, hőszigetelő alátétre!
- A gyertyák, mécsesek csak nem éghető tartó-
ban legyenek elhelyezve és rögzítve a koszo-
rún, csokron!
- A gyertyákat, mécseseket ne tegyük közvet-
lenül a koszorú éghető anyagú részei (fenyőle-
vél, moha, fagyöngy, stb.) mellé, ott ne gyújt-
suk meg!
- A gyertyákat, mécseseket csak felnőtt gyújt-
hatja meg!
- A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül a 
koszorú környezetében!
- A koszorún lévő égő gyertyát ne használjuk 

az ablakban a függöny(ök), továbbá egyéb ég-
hető anyagok közelében!
- Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút 
ne tegyük huzatos helyre, azt ne vigyük egyik 
helyről a másikra (ne mozgassuk)!
- A gyertya, mécses égésekor ügyeljünk arra, 
hogy a kanóc soha ne legyen túl hosszú (idő-
szakonként rövidíteni szükséges).
- A gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk teljesen 
leégni, a kanócot eldőlni!
- Az égő gyertya, mécses oltására mindig tart-
sunk a közelben megfelelő eszközt!
- Az éghető anyagú koszorút minden hőforrás-
tól tartsuk megfelelő távolságban!
Karácsonyfánk legyen szép és biztonságos
- Lehetőség szerint élő (edényben-gyökeresen) 
fenyőfát vásároljunk (béreljünk)!
- Vágott fenyő esetében – amennyiben mód 
van rá – alkalmazzunk „vizes” tartót (talpat) a 
fa nedvességtartalmának pótlására!
- Műfenyő esetén – lehetőleg – válasszuk a 
„tűzálló (lángálló)” kivitelűt!
- Gondoskodjunk a fenyőfa (karácsonyfa) 
stabilitásának – feldőlés elleni védelmének – 
megoldásáról (megfelelően „terpesztett” nehéz 
talp és/vagy kirögzítés)!
- A fenyőfát (karácsonyfát) minden esetben hőfor-
rástól távoli (legalább 1 m) helyen állítsuk fel!
- Elsősorban nem éghető anyagú dekorációs 
elemeket használjunk a fa díszítésére!
- Csak megfelelő műszaki állapotú, minőségi 
tanúsítvánnyal rendelkező izzósort és/vagy 
elektromos díszítőelemeket vásároljunk és 
használjunk!
- Az izzósort (és az elektromos díszeket) a fán 
úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy sem a le-
velekhez, sem a vezeték(ek)hez, sem pedig az 
éghető díszekhez ne érhessenek hozzá.
- A fára gyertyá(ka)t, csillagszóró(ka)t kizáró-

lag díszítésként helyezzünk fel, azokat ott ne 
gyújtsuk meg!
- Az izzósor és/vagy az elektromos díszek mű-
ködésekor gyermekek a helyiségben csak fel-
ügyelet mellett tartózkodjanak!
- Gyermekek az elektromos díszítőelemeket 
és/vagy az égősort nem működtethetik, még 
felügyelet mellett sem!
-  Az elektromos kapcsolókat és csatlakozókat 
úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy azokhoz 
a gyermekek sem szándékosan, sem pedig vé-
letlenül se férhessenek hozzá!
- Égőcsere, vagy áthelyezés alkalmával min-
den esetben válasszuk le az izzósort (vagy az 
elektromos díszt) a villamos hálózatról!
- A korábban már üzemeltetett izzósort és/vagy 
elektromos díszítőelemeket a felhelyezés előtt 
át kell vizsgálni, ismételten tanulmányozni a 
használati utasítást és a gyártói előírásoknak 
megfelelően szükséges a szerelést elvégezni! 
- Az égősor és a villamos díszek elektro-
mos táplálásához legfeljebb 1 db, világító 
kapcsolóval ellátott, gyárilag szerelt hosz-
szabbító elosztó használható, amelyen a nem 
használt csatlakozóhelyeket „vakdugóval” 
kell lezárni a véletlen érinthetőség ellen! 
- Lefekvés vagy a lakásból való eltávozás 
előtt az izzósort és az elektromos díszeket 
a hálózatról le kell választani (legbiztonsá-
gosabb a villásdugónak a dugaszoló aljzat-
ból való eltávolítása, illetve a hosszabbí-
tó fali csatlakozótól történő elválasztása)! 
- A villamos leválasztás akadálymen-
tességét folyamatosan kell biztosítani! 
- A karácsonyfa közelében mindig legyen ké-
szenlétben olyan eszköz, felszerelés, amellyel 
az esetlegesen keletkező tűz, annak kezdeti 
szakaszában nagy biztonsággal eloltható és a 
mentés, menekülés biztosítható!
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk:

Papp Csaba tűzoltó főhadnagy
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága

A Tiszaalpári Hírmondó novemberi szá-
ma arról tájékoztatta a lap olvasóit, hogy az 
önkormányzat képviselőinek „egy része” 
nehezményezte az Árpád Népe Egyesület 
korhű ruhában való részvételét az 56-os ün-
nepségen.

Mint az egyesület tagja szeretném más 
nézőpontból megvilágítani a megemléke-
zést. Egyesületünk célja a hagyományőrzés, 
nemzetünk védelmezőinek tisztelete, ünne-
peinken való részvétel és annak szervezése, 
valamint valós törtélelmünk megismerte-
tése. Véleményem szerint ez történt: Egye-
sületünk tagjai a kornak megfelelő ruhában, 
nemzeti színű karszalaggal, hatástalanított 
fegyverekkel álltak őrt a mártírok tiszteletére 

állított kopjafánál. Az ünnepség lebonyolítá-
sát és az előadások megtartását résztvevőink 
nem akadályozták, véleményünk szerint 
megjelenésük csak a kor viseletét tükrözték.

Az Árpád Népe Egyesület - mint a tele-
pülés társadalmi szervezeteinek egyike - is 
részt kívánt venni a megemlékezésen. Az 
önkormányzat, mint az ünnepség szervezé-
sének felelőse nem hagyhatta volna ki az 
egyeztetésből településünk hagyományőrző 
egyesületét.

A Népfelkelés történelmi eseményeinek 
bemutatását, szemléltetését a polgármesteri 
beszéd, a színjátszó csoport és népdalkör 
előadása, és véleményem szerint a forra-
dalmárokat felidéző őrt állók tették színvo-
nalassá. Egyesületünk együtt érez azokkal, 
akiknek szülei vagy hozzátartozó részesei 

voltak a szabadságharcnak, és az azt köve-
tő szomorú eseményeknek. Úgy gondolom, 
a képviselők „egy részének” elmarasztaló 
megnyilvánulása méltatlan az 1956-os For-
radalom és Népfelkelés eszméihez. Sérti a 
nemzet érdekeit védő és szabadságszerető 
magyar emberek érzéseit.

Vittner Mária kérésével élve „neveket 
szeretnénk hallani”, mely képviselők azok, 
akik az 56-os szabadságszerető hőseink 
megszemélyesítése miatt kifogással éltek.

Azon polgárainkat, akik úgy érzik, töb-
bet szeretnének tudni az 56-os események 
történelmi hátteréről, szívesen látjuk az 
egyesületünk által rendezett ingyenes isme-
retterjesztő előadásokon.

Kopjás Mihály
Árpád Népe Tiszaalpár Egyesület tagja
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Figyelemfelhívás advent idejére

Megszólítattunk!



Az őszi szezon utolsó két mérkőzésének margójára.
A Lakitelek elleni örökrangadóra, mint mindig, most is nagyon 

készültek a játékosok. A két szomszéd vár mérkőzései mindig nagy 
küzdelmet szoktak hozni, úgy a hazaiak, mind a vendégek számára. 
Itt még az sem szokott különösebben számítani, hogy hol rendezik a 
mérkőzést, egyaránt presztízscsata zajlik, akár hazai, akár idegenbeli 
mérkőzésről legyen is szó. Most mi voltunk a vendégek. A mérkőzés 
azzal vette kezdetét, hogy László Zsolt rosszul lett, a mentő vitte el 
őt az ügyeletre Tiszakécskére. Bár szerencsére semmi gond nem lett 
vele, a rosszulléte mégis teljesen sokkolta a játékosokat, ólomlábon 
mozogtak a pályán. Volt játékos, aki a jobb, volt, aki a bal lábára, 
de volt olyan is, aki a „fejére” sántított. Vesztett sereg benyomását 
keltettük az egész mérkőzésen. Így az egyébként is nagy mellényt 
öltött Laki játékosai akkor értek el gólt, amikor csak akartak. A vég-
eredmény ismert: 7:1 a Lakitelek javára. Az egyetlen gólunkat Borsi 
Sanyi szerezte mérgében (bárcsak többször lett volna mérges!). A 
játékvezetői hármas tovább rontott a hangulaton: 5 sárga és 1 piros 
lapot osztott ki csapatunk számára. Nagyon vártuk a mérkőzés végét 
jelző hármas sípszót. Szép csendben ballagtunk haza. Legszíveseb-
ben kerülő úton jöttem volna, nehogy megkérdezzék tőlem, mi lett 
az eredmény. Nem akartam úgy járni, mint szegény megboldogult 
Túri Jani bácsi - aki sokat szállította a játékosokat -, és akitől egy 
tiszakécskei mérkőzés után kérdezték, hogy mi lett az eredmény. Ő 
azt mondta, hogy kettőt kaptunk, a csapat egy gólt, én meg egy nagy 
pofont! Mi most több „pofont” is kaptunk, szám szerint hetet. 
Hála Istennek, az ifjúsági csapat Lakiteleket is legyőzte, így az élen vég-
zett. Az ő játékuk, győzelmük segít elfelejteni a másik fájó vereséget. 

A Kecskemét LC elleni mérkőzés előtt arról beszélgettünk, hogy 
gólarányt javítunk, és 20 ponttal, jó pozícióból várjuk a tavaszi raj-
tot. Erre meg is volt minden okunk. A Kecskemét az utolsó helyen 
állt, és áll jelenleg is. 14 mérkőzésből 1 döntetlennel, győzelem nél-
kül, 13 vereséggel, tehát egy ponttal, 15 rúgott és 56 kapott góllal. 
Minden mellettünk szólt. Nem úgy történt azonban, ahogy eltervez-
tük. A vége 2:0-s vereség lett, sima kecskeméti győzelem született. 
Nem is érdemeltünk győzelmet, de még döntetlent sem. A Kecske-
mét diadalittasan nyert ellenünk, egy dolgunk maradt, gratulálni 
nekik a sikerhez. Ők jobban akarták a sikert, mint mi. Az okokat 
keresve a következőkre gondolhattunk: vagy tartott még a lakiteleki 
sokk, vagy a végére megint kipukkadtunk. Biztos emlékeznek még 
az elmúlt idényben a Dunavecse elleni mérkőzésre. Ők is utolsó he-
lyen álltak, győzelem nélkül, de ellenünk ők is megszerezték azt az 

egy győzelmet, majd kiestek a megyei II. osztályból. Az sem jelent 
különösebb gyógyírt számunkra, hogy hasonló szituáció előfordult 
csapatunkkal még a megyei I. osztályban a Solt ellen. Akkor is gól-
arány-javításról beszéltek, és a végeredmény 6:2 lett oda. De hát 
ilyen a futball, lehet, hogy ezért is szeretjük ennyien.

Az ifisták Kecskemét ellen is győztek 5:1-re, ők nyugodtan ün-
nepelhetnek, a jó munka meghozta gyümölcsét. Az első helyről vár-
ják a folytatást a tavasszal. A felnőtt csapat körül addig még jó pár 
feladatot el kell végezni, és sok dolgot át is kell értékelni.

A hálaadás közeledtével mi is szeretnénk köszönetet mondani a 
szponzorainknak a támogatásukért. Első helyen az önkormányzat-
nak, aki biztosítja a csapatnak, hogy a bajnokságban gondtalanul 
szerepelhettünk, ki tudtuk fizetni a szállítási költségeket, közüzemi 
számláinkat, a szövetség felé előírt kötelezettségeinket. A sorban a 
MATIC Kft. következik, aki az idén nagyban segített anyagilag az új 
kút megfúrásában, illetve annak beüzemelésében is..

Köszönjük a támogatást dr. Vancsura István polgármester úrnak, 
Dragon József vállalkozónak, Juhász Imrének, Bartók István gumi-
javítónak, Bálint Imrének, a Naturalpár Kft-nek, Zoboki Mihálynak 
és mindenki másnak, akik így vagy úgy segítették csapatainkat.

Köszönet szurkolóinknak, akik végig kitartottak a csapataink 
mellett, és egészséges, helyén való kritikáikkal segítették a munkát. 
Köszönöm csapataink, játékosaink egész éves munkáját az óvodás 
korúaktól egészen a felnőtt csapatig bezáróan. Köszönöm az elnök-
ség munkáját, akikkel együtt aggódhattam egész évben.

Végezetül minden kedves tiszaalpári lakosnak kellemes kará-
csonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt kívánok.

Martus Pál elnök
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Véget ért a futballévad

Ötödik helyről várják a sakkozók a tavaszi folytatást
November 28-án csapatunk szabadna-

pos volt, mivel a bajnokságban páratlan 
volt az induló csapatok száma. December 
5-én a második fordulóban Kecskeméten 
a Tóth László SE III. vendégei voltunk.

A versenykiírás szerint erre a mérkő-
zésre november 14-én került volna sor, 
de a kecskemétiek kérésére elhalasztottuk 
december 5-re. A vendéglátónk három 
NBI/B-ben játszó játékossal (köztük Ábel 
Lajos nemzetközi mester, mesteredző) és 
egy NB II-ben szereplő játékossal ültek a 
sakkasztalhoz. Csapatunk számára a tisz-
tes helytállás lehetett a cél. Négy és félórás 
küzdelem után alakult ki a végeredmény:

Tóth László SE Kecskemét III.- Tiszaalpári 
SE 6,5- 1,5
Másnap telefonon kért elnézést a kecske-
méti csapat vezetője, hogy ilyen erős ösz-
szeállításban szerepeltek ellenünk.
Az Önkormányzati bajnokság állása a 3. 
forduló után:
1. Kiskunfélegyházi Honvéd TK II. 16 
pont/3 mérkőzés
2. TÁKISZ SE Kecskemét II. 16 pont/3 
mérkőzés
3. Nagybaracskai HÍD SE 12,5 pont/3 
mérkőzés
4. Tóth László SE Kecskemét III. 9 pont/2 
mérkőzés

5. Tiszaalpári SE 7,5 pont/ 2 mérkőzés
6. Kiskunhalasi Sakk SE 6,5 pont/2 mér-
kőzés
7. Lajosmizsei Sakk Kör 4,5 pont/3 mér-
kőzés
A 4. forduló 2011. március 13-án kerül 
megrendezésre, ellenfelünk a Kiskunfél-
egyházi Honvéd TK II. lesz.
A Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség 
tisztújító közgyűlését tartotta december 
4-én Kecskeméten. A közgyűlés Gálfi Mi-
hályt a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövet-
ség Felügyelő Bizottság elnökévé megvá-
lasztotta.

Gálfi Mihály
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Cégeink, az ország egész területén,
a mezőgazdaság szolgálatában!

FRANCISKA ÉS JUDIT KFT. 
Termény- és gyümölcsfelvásárlás

• takarmány árpa, rozs
• búza (takarmány, euró, malmi, javító)
• tritikálé
• kukorica, waxy kukorica
• ipari olaj napraforgó, köles (sárga, vörös)
• étkezési napraforgó, szemes cirok 
• iregi csíkos napraforgó, muhar, fénymag
meggy  ipari alma.
• Gyors, korrekt fizetési feltételeket kínálunk partnereink 
részére az ország egész területén.
• Több telephellyel együttműködünk, így a terményfoga-
dás, tisztítás, tárolás is megoldható.

Elérhetőségek:
• Mészáros István 30/419-0550

• Kiss Róbert 30/337-7467
• Andráskó Péter 30/288-8859
• Mohácsi János 30/461-9855
• Molnár István 30/2195-6577

FRANCISKA INPUT KFT.
Alapanyagellátás, kedvező áron, halasztott fizetéssel,
• széles vetőmag választékkal,
• növényvédő szerekkel,
• műtrágyával, 
• személyre szabott szaktanácsadással,
• gyors ügyintézéssel és szállítással,
• a készpénzes vásárlóknak egyedi ár! 
Előnyös termeltetési szerződési feltételeket ajánlunk:
• a megvásárolt inputanyagok finanszírozása a betakarí-
tásig,
• folyamatos szaktanácsadást biztosítunk,
• a megtermelt terményt, napi áron, felvásároljuk.

Elérhetőségek: 
• Szakál János: 30/588-0408
• Nagyné Márti 30/675-1262

• Kotvics Zoltán: 30/553-9805
• Leviczky Attila: 30/299-1611

• Nagy Zoltán: 30/945-6045
• Kovács Alajos 20/260-0880

Fióktelepünk jól megközelíthető a 6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20. címen! 06-76/322-927
www.franciskakft.hu, 0676/417-082 és 0676/506-254, info@franciskakft.hu, input@franciskakft.hu

ÁLLATTARTÁSI RENDELET
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról 

A kedvtelésből tartott állatok tartására 
és az állatokkal való bánásmódra vonatko-
zó rendelkezések

 14. § (1) Az állatok számára a táp-
lálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók 
esetében a fogak koptatásához szükséges 
rágóanyagot az adott fajnak, az egyed ko-
rának és élettani állapotának megfelelő 
minőségben, mennyiségben és lehetőség 
szerint az adott faj természetes viselkedési 
szokásaihoz leginkább alkalmazkodó idő-
közönként kell biztosítani.

 (2) A kedvtelésből tartott állatot úgy 
kell tartani, hogy az állat tartása lehető-
vé tegye annak természetes viselkedését, 
ugyanakkor a környező lakóközösség ki-
alakult élet- és szokásrendjét tartósan és 
szükségtelenül ne zavarja.

 (3) A kedvtelésből tartott állatot és 
az állat tartási helyét az állat tartójának 
naponta legalább egy alkalommal ellen-
őrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia 
kell arról, hogy az állatok tartási helyén 
a környezeti viszonyok megfeleljenek az 
állatok szükségleteinek. Állandó fényben 

vagy állandó sötétségben, valamint állan-
dó zajban állatot tartani nem szabad.

 (4) A kedvtelésből tartott állat tartá-
si helyének olyan méretűnek kell lennie, 
hogy az állat fajára jellemző mozgási igé-
nyét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb ese-
tében a mozgási igény az állat mozgatása 
útján is kielégíthető, azonban esetükben 
is törekedni kell az olyan tartási módra, 
amely lehetővé teszi az állat kedve szerin-
ti mozgását.
(5) Tilos
a) ebet tartósan 10 m2 -nél kisebb terüle-
ten,
b) ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszköz-
zel kikötve,
c) gerinces állatot kör alapú kalitkában,
d) gerinces állatot gömb alakú akvárium-
ban tartani.

 (6) Ebek csoportos tartása esetén szá-
mukra egyedenként legalább 6 m2 aka-
dálytalanul használható területet kell biz-
tosítani. Nem minősül csoportos tartásnak 
a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok 
hathetes koráig.

 (7) Amennyiben ebet futólánccal 
– vagy ahhoz hasonló elven működő szer-
kezettel – kikötve tartanak, a feszített és 

futó részek hosszának összege nem lehet 
kevesebb 5 m-nél, valamint a futó rész 
nem lehet rövidebb 3 m-nél.

 (12) Patás állat és eb kivételével kedv-
telésből tartott állatot kikötni tilos. Patás 
állatot és ebet állandó jelleggel kikötve 
tartani tilos.

 (13) Az ebek kikötéséhez, illetve ve-
zetéséhez használt eszközöknek az állat-
ra történő rögzítésére kizárólag nyakörv 
vagy hám használható oly módon, hogy 
az az állat egészségét ne veszélyeztesse.

 17. § (1) Belterület közterületén – ki-
véve az ebek futtatására kijelölt területet 
– ebet csak pórázon lehet vezetni. Közte-
rületen ebet csak olyan személy vezethet, 
aki az eb irányítására, kezelésére és féken 
tartására képes.

 (2) Közterületen az eb tulajdonosának 
biztosítania kell, hogy az eb sem más álla-
tot, sem embert harapásával ne veszélyez-
tethessen.

 (3) Szájkosarat használni a (2) bekez-
désben foglaltak végrehajtása érdekében 
– ha külön jogszabály a szájkosár hasz-
nálatát nem írja elő – kizárólag az egyed 
jellemzően agresszív magatartásának is-
merete esetén kell.
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Karácsonyi gondolatok

Tipródó fülek, 
hogy hallhassanak.

Távolba néző szemek,
hogy láthassanak.

Félig kitárt szívek
csalódottsága,

Régről vérző sebek
megbántottsága.

Kapkodó kezek,
Kusza gondolatok,

Elhaló vágyak,
Meg nem bánt mondatok.

Elfelejtett álmok,
Ki nem mondott szavak,

Boldogulásunkra
felhalmozott javak.

Ezek volnánk hát?
Erőnk tán elhagyott?
Rohanunk, futunk.
Valami elromlott?

Ébreszd fel benned 
az alvó gyermeket,

Ki egykoron csodát hitt,
őszintén szeretett.

Halld meg a csengő hangját,
Karácsonyeste,

Ne csak a szemeddel láss,
Szíved a bensőt keresse!

Lobbanjon fel a gyertya lángja,
Szíved teljesen kitárva,

Ébreszd fel a benned alvó gyermeket,
S csodálkozz rá a világra!

Ballabásné Somkuti Anita

A Tiszaalpári Lovas Sport Egye-
sület megköszöni a 2010-es évben 
kapott támogatásokat a lovas bál-
hoz, a lovas nap megrendezéséhez, 
valamint a pálya építéséhez. 

Támogatóink a következők vol-
tak: Kínai bolt, Varázs bazár, Fes-
tékbolt, CBA áruház, Integrál Áfész 
ABC áruház, Fricska Babi ruházati 
bolt, Detti, Dragon József, Győri 
László, Barna Sándor vállalkozók, 
Gyurkiné böngészde, 100-ft-os bolt, 
tiszaalpári szeszfőzde, tiszaalpári 
gumiüzem, Czinege Manufaktúra, 

Bartók István gumis műhely, Árpád 
Népe Egyesület, dr. Vancsura István 
polgármester, tiszaalpári TÜZÉP, 
Szabó Sándorné piactéri bolt, Pin-
tér Klári, Barcsa Nóra fodrász, Ju-
hász Imre vállalkozó, PAX Otthon, 
Papp József húsbolt, Kopjás Fe-
renc, Bársony Mihály tekerőlantos 
egyesület, Árpád Művelődési Ház, 
csongrádi Dominó együttes, Kere-
kes András hangosító, Kézsmárki 
László vállalkozó, Alianz Hungária 
Biztosító, Kőrös Lajos, Boros Já-
nos, Bíbok Károly, Baranyi János, 

Kasza Csaba, Balogh János, Haticza 
János, tiszaalpári Fókusz Takarék-
szövetkezet, Bársony József, Csík 
János, Bartók Pálné, Bartucz Ist-
ván, Novák Mihály, Hódi zöldség-
bolt, Gálfi Attila, Fekete Ferenc, Tar 
Mihály, Kis Richárd, Zaletnyikné 
Marika, Szemerédi Eszter, Kacziba 
Sándor, Bálint Imre autómosó. 
Mindannyiuknak köszönjük a támo-
gatást.
Kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet
kívánunk mindenkinek.  

KÖSZÖNET
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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

Ettől eltérő időpontokban a
fenti telefonszámon időpont

egyeztetés alapján!!

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

ISMÉT! ÚRJRA! 
EZÜST ÉKSZEREK  

ÁRUSÍTÁSA a
GyöngyVIRÁG

- ajándék boltban! 
Megkezdtem újból az ezüst

ékszerek: - férfi, női láncok,
- karkötők, - fülbevalók,

- gyűrűk, - medálok árusítását! 

Fő profilom maradt a 
régi: - vágott virágok, - csere-
pes növények, - selyem virágok, 
- koszorúk, sírcsokrok, - eskü-
vői, alkalmi csokrok, - tálak, 
beültetések, kompozíciók 
Karácsonyi fenyőfa-árusítás: 

- ezüst, konkolor, jegenye, 
fekete, luc fenyők. 
Szeretettel várom

a régi és az új vevőimet!
Bálint Imréné

Tiszaalpár, Ady E. 23/a.
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Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel.: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
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

* Tiszaalpáron a Tisza-part-
hoz közel, üdülési lehetősé-
gekkel, csendes környezetben, 
családi ház eladó. Új nyílás-
zárókkal felszerelve. Gázos, 
konvektoros. 3 szoba, konyha, 
fürdőszoba, spejz, teraszos. 
Irányár: 4500000 Ft. Érd.: 06-
30/826-6866

* Egyedül élő férfi kiadó szo-
bát keres. Tel.: 06/30/521-8236

* Kitűnő minőségű lucerna 
eladó. Tiszaalpár, Esze Tamás 
u. 69.

* Ingyenes meditáció a 
művelődési házban csütörtökön 
18-20-ig. Szeretettel várunk 
mindenkit.

* Alpáron eladó kétszobás 
ház 300-as telekkel. Víz, vil-
lany, gáz van. Ára 3,3 millió. 
Érd.: 424-412 vagy 06/30/370-
3276

* Lakóépületek tervezését 
vállalom. Tel.: 06/30/736-9188

* Lakóépületek kivitelezését, 
tetők építését, javítását válla-
lom. Tel.: 06/30/736-9188

* Borjú, malac, napraforgó, 
kukorica, búza, tritikálé, köles 
eladó. Tel.: 06/30/736-9188

* Eladó Tiszaalpár, Dózsa 
György u. 68/d szám alatti 
87 m2-es lakás – négylakásos 
társasházban. Érd.: 06/30/300-
9996, vagy 76/424-092

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Tamasovits József (an.: Hegyi 
Judit), Kormos Diána (Kormos Edina), Szász Kiara Kitti 
(Szász Annamária).
Akiktől elbúcsúztunk: Bagi Sándor László (1941), 
Gulyás Ferencné Fazekas Erzsébet (1937), Szőke Antal 
(1924), Guzsik Jánosné Néző Ilona (1938), Kapás Jánosné 
Bársony Franciska (1924), Lakó József (1950).

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.

Felelős kiadó: Maróti Pál
Felelős szerkesztő: Sztakó Ildikó

A szerkesztőség telefonszáma: 424-106
E-mail címe: alparbibl@gmail.com

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 könyvtárban hétfőtől 

péntekig nyitva tartási időben. A hirdetések szövegét 

hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a 

kiadó semmilyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket foga-
dunk 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

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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