
XIX. évfolyam 5. szám 2011.május • Ára: 100 Ft

Egyházi és társadalmi ünnepek tették 
különlegessé idén május első vasárnap-
ját. 

Az alpári Jótanács Anyja templomban 
dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 
celebrált szentmisét. Az esős idő ellenére 
megteltek a padsorok a templomdombi 
szertartáson, melyen 12 fiatal is része-
sült a bérmálás szentségében. Az érsek 
úr bevezetőjében tisztelgett II. János Pál 
pápa emberi nagysága előtt, akinek bol-
doggá avatása a szertartással egyidőben 
zajlott a Vatikánban. II. János Pál pápa 
különösen szívén viselte a fiatalok és 
a családok sorsát, mély humanizmussal 
fordult az emberek felé. Ő volt az, aki a 
húsvét utáni vasárnapot az irgalmasság 
vasárnapjává nyilvánította. 

Május 1-je az alpári templom búcsúja 
is egyben. A templom névadóját, Szűz 
Máriát, a Jótanács Anyját is ezen a napon 

ünnepeljük. Az érsek úr prédikációjában 
éppen azért a kánai menyegző történetét 
idézte fel - Jézus első csodatételének 
helyszínét – mert ott Mária is jelen volt. 
Jézus a vizet borrá változtatta a korsók-
ban. Ezzel a csodatételével megmutatta, 
hogy Isten adni akar az embereknek, és 
azt kívánja, hogy boldogok legyenek. A 
család szent Isten szemében. Fontos az 
örömteli együttlét, az összetartó szeretet.

A mai családok egy részéből éppen ez 
hiányzik. A fiatalok közül sokan útmu-
tatásra szorulnak, amelyre nem könnyű 
rátalálni, különösen olyanra, amely egy 
életre szól. Jó tanácsra van szükség, jó 
tanácsot pedig csak bölcs adhat, s a 
legbölcsebb tanításokat a Szentírás tar-
talmazza. Legyen célja az életünknek! 
Ne féljünk a feladatok, kötelességek vál-
lalásától! Legyen hitünk – hangsúlyozta 
prédikációjában az érsek úr.

Május első vasárnapján az édesanyá-
kat is köszöntjük. Kevés olyan szívet 
melengető ünnep van a naptárban, mint 
az anyák napja. Ezen a napon virággal 
köszönjük meg nekik mindazt a szeretetet 
és gondoskodást, mellyel születésünk óta 
elhalmoztak bennünket. Kéri Vencel plé-
bános úr a szentmise keretében valameny-
nyi édesanyát Mécs László: Az anyánk c. 
versével köszöntötte, melynek egy részle-
tét közöljük:

„Mosolygása édes ünnep: 
rávilágít minden bűnnek 
gyökerére: mint kitűnnek 

este mind a csillagok, 
hogyha holdjuk fölragyog. 

Megvigasztal, fölmagasztal, 
illatos lesz lámpa, asztal, 

megtelünk a szent malaszttal, 
és elalszunk édesen,

csoda -, csoda-csendesen...”

Májusi ünnepeink



Az előző megjelenés óta két alka-
lommal ülésezett a képviselő-testület

 Az április 19-i ülés napirendjéből:
Társasházzá nyilvánítás

Határozatot fogadott el a testület a 
Tiszaalpár központjában lévő, 3 üzletet 
magában foglaló önkormányzati tulajdo-
nú ún. szolgáltató ház társasházzá nyil-
vánításáról. Erre azért volt szükség, mert 
a bérlők vételi szándékot jelentettek be 
az üzletek megvásárlására. A társasházzá 
nyilvánítás után lehetőség lesz az üzle-
tek külön-külön történő értékesítésére.

Gazdasági program
A választási ciklusra vonatkozó gaz-

dasági program elkészítésére és elfo-
gadására a helyi önkormányzatokról 
szóló törvény előírása alapján került sor. 
A gazdasági program az önkormány-
zat részére helyi szinten meghatározza 
kötelező és önként vállalt feladatokat, 
különösen a fejlesztési elképzeléseket, a 
munkahelyteremtés feltételeinek előse-
gítését, a településfejlesztési politika, az 
adópolitika célkitűzéseit, az egyes köz-
szolgáltatások biztosítására, színvonalá-
nak javítására vonatkozó megoldásokat. 

A fejlesztési elképzelések között 
elsősorban a mezőgazdaság és a vállal-
kozások lehetőségeit tervezi az önkor-
mányzat segíteni, támogatni. A zöldség-
félék és a gyümölcsök helyben megter-
melése, értékesítése, illetve fogyasztása 
a cél. Ehhez a jelenleginél jobb körül-
ményeket biztosító piactér kialakítására 
lesz szükség. A vállalkozások számára 
a település honlapján ingyenes bemutat-
kozási lehetőséget biztosítanak. Kiemelt 
feladatként kezeli az önkormányzat a 
helyi vállalkozásokban, ipari üzemekben 
foglalkoztatottak számának megőrzését, 
esetlegesen a munkahelyek bővítését.

Az idegenforgalom és a turizmus 
egyelőre kiaknázatlan lehetőség a tele-
pülésen. A terv a település turisztikai 
arculatának kialakítása, hogy minél töb-
ben keressék fel községünket.

A munkahely-teremtés feltételeinek 
javítása érdekében az önkormányzat 
segíti a helyi gazdaság megerősödé-
sét, támogatja a helyi vállalkozásokat, 
valamint az idegenforgalommal foglal-
kozó vállalkozásokat. A lehetőségek-
hez képest kedvezményeket biztosít az 
adózásban azon vállalkozások számára, 
amelyek helyi munkaerőt alkalmaznak. 

A településfejlesztési politika leg-

főbb célkitűzése, hogy a jelenlegi ciklus 
alatt az önkormányzati vagyon tartósan 
ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztések 
kezdeményezését deklarálta a testület, 
amelyeknek a későbbi működtetését, 
fenntartását zökkenőmentesen finanszí-
rozni tudja, illetve a korábbi éveknél 
magasabb bevételt (alacsonyabb kiadást) 
hoznak a település számára, továbbá 
a népességszám emelkedésével és/vagy 
munkahelyek teremtésével járnak. 
Ezeknek a céloknak a megvalósításához 
pályázati forrásokat kell igénybe venni 
(Új Széchenyi Terv, LEADER stb.).

Az adóztatást a képviselő-testület 
úgy tervezi kialakítani, hogy folyamatos, 
stabil és biztos bevételi forrást jelentsen, 
ugyanakkor igazságos legyen az adózói 
kör számára. A költségvetési koncepció-
hoz kapcsolódóan évente megvizsgálják, 
milyen lehetőségek adódnak a bevé-
telszerzésre, meghatározzák az adózók 
körét, a kedvezmények és a mentességek 
rendszerét. De csak olyan adórendeletet 
fogad el, amely a lakosság számára még 
elviselhető anyagi terhet jelent, illetve 
nem hat a vállalkozók működésének, 
fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.

A közszolgáltatások színvonalának 
megtartását, a lehetőségekhez mért javí-
tását tűzte ki célul a célul a testület.

Helyi piac
A helyi piac ügyét már többször tár-

gyalta a képviselő-testület. Nem sikerült 
megegyezésre jutni abban, hogy 150 
millió Ft-os beruházással piaccsarnok 
épüljön, vagy kisebb arányú beruházás-
sal a jelenlegi piac felújítása történjen 
meg. Mindkét esetben lehetőség volt 
pályázati forrás igénylésére. A testület 
döntése alapján kérdőívek kiküldésével 
kikérték a település lakóinak vélemé-
nyét. 1980 db kérdőívet kaptak a ház-
tartások, ebből 783 db érkezett vissza 
az önkormányzathoz, amelyek közül 
16 db-ot érvénytelennek minősítettek. 
Támogatta a piaci beruházást: 314, nem 
támogatta: 453 kérdőív.

Az áprilisi testületi ülésen végleges 
döntés a kérdésben nem született, a tes-
tület újból tárgyalja a napirendi pontot.

A május 4-i testületi ülés napirend-
jéből:

Zárszámadás
Az önkormányzat 2010. évi zárszám-

adásáról szóló rendeletet a törvényben 
előírt határidőig megtárgyalta a testület. 

Az elfogadását elnapolták a folyamatban 
lévő belső ellenőrzés befejezéséig.

Szociális segélyek
Módosította a képviselő testület a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról szóló ren-
deletét. 2011. június 1-jétől nem kap-
hat bérpótló juttatást (szociális segélyt) 
az, akinek lakókörnyezete nem rende-
zett. Ellenőrizni fogják ezentúl, hogy a 
segélyt igénylő lakóingatlanának udvara 
és előkertje gyomtalanítva van-e; a hul-
ladék elszállításáról, a rágcsálók irtásá-
ról, a megfelelő illemhely kialakításáról 
gondoskodott-e az ott lakó segélyezett. 
Ellenőrzik továbbá azt is, hogy a csapa-
dékvíz-elvezető árok, a kapubejáró és az 
áteresz folyamatosan rendben tartott-e, 
a járda hó- és csúszásmentesítése a téli 
időszakban megoldott-e.

Tömegközlekedés
Áprilisban egyeztető fórumot tartot-

tak Kiskunfélegyházán a kistérség tele-
püléseinek Volán és MÁV képviselői. A 
tájékoztatás szerint a járatok számában 
nem terveznek változtatást. Tiszaalpáron 
csökken az utasforgalom a vasúton, való-
színűleg amiatt, hogy Volán jobb színvo-
nalat, kulturáltabb feltételeket tud bizto-
sítani az utazóknak ugyanolyan jegyárak 
mellett.  A képviselők úgy látják, a vasút-
állomás elhanyagolt épülete nem tesz jót 
a faluképnek, ezért meg kell fontolni a 
MÁV-val történő egyeztetést a karbantar-
tásra, vagy esetleg az épület átvételét is.

Eperke Napközi
Tiszaalpáron a bölcsődei ellátást az 

Eperke Családi Napközi biztosítja. A 
képviselő-testület meghosszabbította a 
számukra nyújtott támogatást 2012. feb-
ruár 29-ig. A támogatás magában fog-
lalja a bérleti díj elengedését, továbbá a 
gyermekenkénti 12.000 Ft hozzájárulás 
a térítési díjhoz.

Gyermekétkeztetés
Idéntől csak a szociálisan rászoruló 

gyermekek felének nyári étkeztetésé-
hez vehető igénybe állami támogatás. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
ezzel együtt vállalja a hátrányos hely-
zetű gyermekek nyári étkeztetését. A 
nyári étkeztetés során a 2011. június 16-
tól augusztus 31-ig terjedő időszakban 
munkanapokon  napi egyszeri meleg 
étkeztetést biztosít az önkormányzat 
a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő, helyi lakhelyű  
rászoruló gyermekeknek. 
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Önkormányzati hírek
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ÁRVERÉSI  HIRDETMÉNY
Tiszaalpár Nagyközség Önkor-

mányzata nyilvános árverést hirdet a 
tulajdonában lévő alábbi ingatlanok 
értékesítésére:
1/ 6066 Tiszaalpár, Szent Imre tér 1. lakás
2/ 6067 Tiszaalpár, Petőfi Sándor u. 
38. lakás
3/ 6067 Tiszaalpár, Ady Endre u. 62. 
üzemépület
4/ 6066 Tiszaalpár, Dózsa György u. 
69. beépített telek (benzinkút)

Az árverés helye: Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala tanácsterme, 6066 

Tiszaalpár, Árpád tér 1.
Az árverés időpontja: 2011. má-

jus 23. (hétfő)  16.00 óra.
Az árverés feltételeiről, az ingat-

lanok adatairól felvilágosítás kér-
hető munkanapokon 9-15 óráig a 
76/424133-115 mell. telefonszámon, 
és előzetes egyeztetést követően az 
ingatlanok 2011. 05. 19-én és 20-án 9-
15 óra között megtekinthetők.
Részletes árverési felhívás szövege a 
www.tiszaalpar.hu honlapon elérhető!

Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzata

FElHíVÁS
…szülőkhöz, volt tanítványokhoz, 

az iskolát támogató polgárokhoz, szer-
vezetekhez Az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola és Könyvtár magánszemé-
lyek segítségével létrehozta a Pejtsik 
László Alapítványt, amelynek fő célja 
az iskola nevelő és oktató munkájának 
segítése a tanulók sokoldalú fejleszté-
sének érdekében. Az iskola támoga-
tása érdekében kérjük, hogy személyi 
jövedelemadója 1 % - ának befizetésé-
vel csatlakozzon az alapítványhoz, és 
legyen segítségünkre céljaink megva-
lósításában. Befizetésüket a Pejtsik 
lászló Alapítvány alábbi adószámá-
ra tehetik meg: 18353963-1-03. Segí-
tő támogatásukat előre is köszönjük.

dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának elnöke

Tisztelt adózók!
A Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő 

Egyesület köszönetet mond mindazok-
nak, akik támogatták szervezetünket 
2010-ben. A továbbiakban is szeret-
nénk folytatni a falu fásítását, virágo-
sítását, helytörténeti kiadványok meg-
jelentetését. 2011-ben is köszönettel 
vesszük, ha adóbevalláskor személyi 
jövedelemadójának 1%-át egyesü-
letünknek felajánlja. Adószámunk: 
18356351-1-03 Tiszaalpári Faluvédő 
és Szépítő Egyesület

Vezetőség

Javaslat kitüntető címekre
Tiszaalpár Nagyközség május 31-

ig várja a „Tiszaalpár Díszpolgára” 
címre tett javaslatokat. A kitüntető 
címre javaslatot tehet önkormányzati 
bizottság, a képviselők, polgármester, 
jegyző, civil szervezetek, közösségek.

A „Tiszaalpár Nagyközségért Díj”-
ra javaslatot tehetnek képviselők, pol-
gármester, jegyző, képviselő-testület 
bizottságai, civil szervezetek.

A „Tiszaalpár Nagyközség Szol-

gálatáért Díj” kitüntetésre javaslatot 
tehetnek képviselők, polgármester, 
jegyző, képviselő-testület bizottságai, 
önkormányzati intézmények közössé-
gei, vezetői.

Az adományozás feltételeiről szóló 
helyi rendeletek a Polgármesteri Hi-
vatalban, illetve a www.tiszaalpar.hu 
(Közérdekű adatok, rendeletek) hon-
lapon megtekinthetőek.

dr. Menyhárt Anett jegyző

Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzata felhívást tesz közzé a 
tiszaalpári népi táncos gyermekek 
javára. Kérik a község lakóit, hogy 
amennyiben tehetik, fellépő ruhá-
nak alkalmas ruházattal és lábbelivel 
(csizma, csizmanadrág, mellény, ka-
lap, ing, régi fekete zakó stb.) támo-

gassák a hagyományőrzést, a táncosok 
munkáját.

Az adományok elhelyezéséről, ke-
zeléséről az önkormányzat gondosko-
dik. Az adományok átvétele: művelő-
dési ház, munkanapokon 8 – 16 óráig. 
Bővebb információ: Barna Anita, 06-
76-424-133 (108-as mellék).

Koleszterin-mérés
Tisztelt tiszaalpáriak! 2011. má-
jus 25-én szerdán 8 – 11 óráig 
ingyenes koleszterinszint-szűrést 
végzünk a Szent Imre tér 18. sz. 
alatti rendelőben.
Mindenkit SZÍVesen várunk. Tö-
rődjön többet egészségével! 

dr. Taricska Tibor háziorvos

Évforduló
115 éve 1896. május 16-án szü-
letett Kádár Lajos népi író, 
Tiszaújfalu szülötte. Szülőfalujá-
ban utca és nyugdíjas klub viseli 
a nevét.

A Faluvédő- és Szépítő Egyesület és 
más civil szervezetek, valamint az álta-
lános iskola is benevezett a „TEszedd 
2011 – Önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért” országos hulladékgyűjtő ak-
cióba. A május 21-i megmozdulás cél-
ja, hogy egyetlen nap leforgása alatt a 
lehető legtöbb szeméttől megtisztítsuk 
környezetünket. Lesz munka bőven: 

parkosítás, virágosítás a temetőben és 
a parkokban, a Skanzen karbantartása, 
szemétszedés a tanösvény járható ré-
szén és még sok más. Az eredményes 
megvalósításhoz önkéntesek segítsé-
gét is várják a helyi szervezők: Vajda 
Márta és dr. Halász Mátyásné. Min-
denkit szeretettel várnak a művelődési 
ház előtt május 21-én 8 órakor.

Országos hulladékgyűjtő akció

Felhívás
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Szépkorú köszöntése

Április 26-án töltötte 
be 90. életévét a tiszaalpári 
Kelemen Béla, akit ebből az 
alkalomból otthonában kö-
szöntött dr. Vancsura István 
polgármester és dr. Menyhárt 

Anett jegyző. A köszöntés 
során emléklapot és virág-
csokrot adtak át a most is jó 
egészségnek örvendő Béla 
bácsinak, aki családja köré-
ben ünnepelte az évfordulót.

Sorstársak találkozója
Május 7-én Soltszen-

timrén tartották szokásos 
évi találkozójukat a moz-
gáskorlátozottak. Együtt 
ünnepeltek a soltvadkerti, 
a fülöpszállási és a kecske-
méti sorstársak, a csengődi 
nyugdíjasklub, valamint a 
helyi népdalegyesület.  A 
rendezvényen részt vett 
a Bács-Kiskun Megyei 
Mozgássérültek Egyesü-
letének elnöke, Hanó Mi-
hály is, aki örömét fejez-
te ki, hogy az esélyegyenlőségi törvény megszületése óta a 
média is többet foglalkozik a sérült emberekkel. A megyében 
40 csoport működik mintegy 1700 taggal. A közelmúltban 
megválasztott elnök legfontosabb feladatként a csoportok 
összetartását emelte ki, amelynek legjobb eszköze az ilyen és 
ehhez hasonló találkozók. Emellett fontosnak tartja az anyagi 
megerősödést. Ennek szükségességét igazolja az is, hogy a 
csoportok vezetői, titkárai társadalmi munkában, anyagi elis-
merés nélkül végzik munkájukat. Az ő képzésükre is nagyobb 
hangsúlyt szeretnének fektetni a jövőben. Mindez elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy hosszú távon működni tudjanak.

Kovács Nikoletta

Béla bácsi a családja körében: feleségével, fiaival, menyé-
vel, unokáival és dédunokájával

Május elsején, a Jótanács 
Anyja búcsúján, az ünnepi 
szentmise keretében dr. Bá-
bel Balázs érsek atya 12 fia-
talnak szolgáltatta ki a Krisz-
tusi nagykorúság szentségét. 
Isten tegye teljessé a jót, amit 
megkezdett bennük.
Ünnepeink: - május 3.  Szent 
Fülöp és Szent Jakab aposto-
lok
- május 15. Papi hivatások 
vasárnapja
Katolikus templomokban or-
szágos gyűjtés a papnevelés 
céljára

- május 16. Nepomuki Szent 
János áldozópap, vértanú
- május 26. Néri Szent Fülöp 
áldozópap
Májustól kezdve hétköznap-
okon az esti szentmisék 19 
órakor kezdődnek.
Májusban hétköznap az esti 
szentmiséken a Lorettói litá-
niát imádkozzuk.
Június 5-én, Urunk menny-
be menetele ünnepén lesz az 
elsőáldozás. Az alpári temp-
lomban 9 órakor, az újfalui 
templomban 11 órakor.

Kéri Vencel plébános

Napjainkban az informá-
ció szabad áramlását szinte 
semmi sem akadályozza A 
népszerű közösségi oldalakon 
(facebook, iwiw, twitter stb.) 
egy klikk, és már szállnak is 
az adatok, leírt mondatok sok 
ezer felhasználó adatlapjá-
ra, kezdőoldalára. Bejelölik 
egymást ismerősök, ismeret-
lenek, s egy meggondolatlan 
visszaigazolás nem várt kö-
vetkezményekkel járhat. A 
kiskorúról készült fotó talán 
egy olyan weblapon jelenik 
meg, ahol ferde hajlamú fel-
nőttek láthatják.

A gyerekek nincsenek 
felkészítve az internet írat-
lan szabályainak betartására. 
Előfordul, hogy társaikkal 
való kiszúrásra, általuk nem 
kedvelt felnőttek, események 
minősítésére használják.

A szülők felelőssége, 
hogy mikor, hogyan töltik el 
szabadidejüket a gyerekeik. 
Szintén a szülők felelőssége, 
hogy milyen erkölcsi normát, 
értékrendet adnak át (pl. a 
gúnyolódás, mások pellen-
gérre állítása, trágár szavak 
használata, a rosszindulat, a 
tettlegesség hosszútávon nem 
lehet kifizetődő). Nekik kell 
megtanítaniuk azt is, hogy a 
telefonba be nem mutatko-
zó ismeretlennek egy tíz-ti-
zenkét éves fiú vagy lány ne 
mondja el, hogy egyedül van 
otthon, s mennyi ideig nem 
jön haza senki.

Ha ezeket minden szülő 
megtanítaná, nagyobb biz-
tonságban tudhatnánk gyere-
keinket.

Név és cím
a szerkesztőségben

Szülői FElElőSSég

egyházi sorok

Köszönet a megtalálónak
Április 23-án a kínai üzlet parkolójában elveszí-
tettem a pénztárcámat a benne lévő irataimmal. 
Az egyik autóban várakozó – számomra isme-
retlen férfi – megtalálta és leadta az üzlet alkal-
mazottainak. Visszakaptam a tárcát a benne lévő 
iratokkal és pénzzel. Köszönöm a becsületes 
megtalálónak: Kecskés Zsolt
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TAvASzköSzönTő
Egész napos hagyományőrző prog-

ram keretében rendezte meg Tiszaalpár 
képviselő-testülete az idei tavaszkö-
szöntőt. A kiskunfélegyházi Jobbik és 
az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület 
programjai mellett kaptak helyet a már 
több éves múltra visszatekintő községi 
rendezvények.

A művelődési házban rendezett go-
belin kiállítással kezdődött a rendez-
vénysorozat. Idén harmadik alkalom-
mal állították ki a helyi gobelinszövők 

a munkáikat. A kiállítók: Bálint Imréné, 
Baloghné Varga Gabriella, Bartók Mar-
git, Biczók Mihályné, Fekete Ferencné, 
Hanó Mihályné, Illés Renáta, Ivicz 
Györgyné, Tóth Roxána, Török Adri-
án, Török Józsefné, Zolnai Józsefné. 
A gobelinvarrás szem-, idő- és mun-
kaigényes hobbi. Nagy türelem kell a 
színek összeválogatásához. A kiállított 
alkotások készítői nagy gyakorlatról 
tettek tanúbizonyságot, szép, igényes 
munkákat állítottak ki.

Az egyetlen férfi, Török Adrián alko-
tása: Árnykép

A templomdombon a tánctalálkozó keretében a kiskunfélegyházi néptáncegyüttes és a Jövőnkért Alapfokú Művészeti 
iskola táncosai adtak színvonalas műsort.

A gyermekeknek bábelőadással kedveskedtek a Tün-
dérrózsa Óvoda óvónői: Novák Imréné, Zsígó Józsefné, 
Novákné Lőricz Ildikó és Ignácz Tiborné. Műsorukat pál-
cás bábokkal, a tavaszi margaréták zenés produkciójával 
kezdték. A közismert dalokat a nézőtéren ülő gyerekek 
velük együtt énekelték. Majd a Brekkenő, a pótpapa című 
tanulságos, vidám mesével szórakoztatták a közönséget. A 
művészi kivitelű, igényes kesztyűbábok mellett a történet 
gyermekközelisége és az előadók rokonszenves előadás-
módja is hozzájárult a sikerhez.

A skanzenben a Bártol Réka által vezetett kézműves fog-
lalkozáson az érdeklődő gyerekek hagyományos magyar 
ételt, kovásszal készült lepényt (lángost) sütöttek. Őseink 
forró köveken sütötték kenyerüket: a tűz fölé tett, átizzított 
kőlapra öntötték a tésztát, így kapták a lepénykenyeret. A 
skanzenbeli foglalkozáson serpenyőben sült a tészta, de a 
hagyományos tapasztott szabadtéri tűzhelyen.



Sikeresen zárult az Öko7 program-
ja (ápr. 13-20.), melynek egyes részei-
ről a Petőfi Népe és a kiskunfélegyházi 
Trió TV is beszámolt.  Így olvashattunk 
és láthattuk, hogy a falu milyen nagy 
összefogással takarított több helyen is 
április 16-án a „Közöd? Legyen hoz-
zá! Önkéntes Fiatalok Napja” akció-
ban. A község általános iskolája mint 
ökoiskola már több éve részt vesz ben-
ne, ám idén az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola és Könyvtár tanulóihoz, a 
Faluvédő és Szépítő Egyesülethez és 
az előző évben már megnyert nyugdí-
jas klubokhoz csatlakoztak a Horgász 
Egyesület és az Árpád Népe Egyesü-
let tagjai is. Őket a kiskunfélegyházi 
Tűzoltóság segítette 8 fővel a Tisza 
holtágának rendbetételében, s kezük 
nyomán a vízbe dőlt fáktól megtisztult 
a horgászparadicsom. 

Az iskola tanulói több helyen vet-
tek részt a munkában: a Templomdom-
bon, az Árpád téren, a játszótereknél, 
a csatorna mentén, a temetőben és 
természetesen a holtágnál is. A sok 

szorgos kéz mellett még a házak lakói 
is csatlakoztak, s ők is ezen a napon 
tették környezetüket szebbé. Ennek 
eredményeként szép, tiszta környezet-
tel várta a falu a húsvétot.

Április 29-én a Kiskunsági Nemze-
ti Park Természet Házában rendezett 
versenyről 8 tanulónk (Deák Sándor, 
Kovács Stella, Dömötör Dániel, Réczi 
Ákos, Vetter Fanni, Almási Attila, 
Kálmán Csilla és Szabó Tibor) ismét 
sikerrel térhetett haza. A 3 fordulós 

levelezős verseny döntőjébe 16 csa-
pat közül kerültek be és az előkelő III. 
helyet szerezték meg, csak 1-1 ponttal 
lemaradva az őket megelőzőktől.

Május 5-én 
érkezett a hír, 
hogy ismét el-
nyerte iskolánk 
az ÖKOISKOLA 
címet 3 évre. Ez-
zel bizonyítottunk, hogy úgy végez-
tük a gyerekekkel a dolgunkat a kör-
nyezetvédelem és a környezettudatos 
gondolkodás terén, hogy az másoknak 
is jó példa lehet.

FELHÍVÁS: Május 18-án az isko-
laudvaron papír és PET palack  gyűj-
tést szervezünk. Reméljük, hogy a 
februári versenyhez hasonlóan szép 
eredményt érünk el a térségi verseny-
ben. Kérünk mindenkit, hogy segítse 
ezen a téren az Ökoiskolát és a Zöld-
óvodát!

Tegyünk együtt a környezetünkért, 
a gyerekeinkért, a jövőnkért!

Dr. Halász Mátyásné

Továbbra is zöldülünk

Jubileum
Az Árpád Fejedelem Általános Is-
kola ebben az évben ünnepli az 
iskolaépület átadásának 80. évfor-
dulóját. A jubileumról 2011. június 
6-9. között rendezett 4 napos prog-
ramsorozattal emlékezünk meg. 
Június 11-én 10 órától kerül sor a 
záróünnepélyre, melyre szeretettel 
várjuk az iskolához kötődő minden 
kedves érdeklődőt. Az ünnepi hét 
keretében rendhagyó órákat, képző-
művészeti és fotókiállítást, animáci-
ós- és videófilm-vetítést szervezünk 
– az iskola volt és jelenlegi diákja-
inak közreműködésével. Az iskolai 
programokat színesíti az Árpád nap, 
a „Multikulti nap”, a diákigazgató 
választás és a szülői szervezet gyer-
meknapja. Továbbra is köszönettel 
fogadjuk az iskolatörténeti kiállí-
táshoz felajánlott régi fényképeket, 
iskolai tárgyakat. A részletes prog-
ramot megtekinthetik az iskola hon-
lapján. www.alpariskola.hu.

Gibárszki Sándorné igazgató

Ez alkalommal a húsvéti készülődést 
a szülők együttműködésével való kö-
zös délelőtt keretében valósítottuk meg. 
Együtt tevékenykedtek gyermekeikkel, 
többféle barkácsolási tevékenység alkal-
mával: többféle technikával készíthettek 
hímes tojásokat, nyuszit, bárányt, csibét. 
Munka közben, derűs hangulatban gyor-
san telt az idő. A kész dolgokat mindenki 
haza vihette, hogy otthonát díszíthesse. 
Ezt követően volt tojáskereső verseny. 
Kis vödrökbe gyűjtötték a tojásokat az ud-
varon nagy izgalommal és igyekezettel. A 
locsolkodás sem maradt el, természetesen 
kölnivel. A délelőtt a húsvéti lakomával 

zárult, melynek sikeréhez ügyes anyu-
kák járultak hozzá süteményeikkel. Volt 
olyan csoport, ahol a gyermekek az óvó 
nénivel együtt gyúrták, kelesztették, sü-
tötték a húsvéti kalácsot. E közös rendez-
vények szervezésével az óvoda és család 
kapcsolatát próbáljuk erősíteni, hiszen az 
intézményi sajátosságaink által egyre ke-
vesebbet tudunk kommunikálni. Előzetes 
szervező és tervező munkánkkal célunk, 
hogy a gyermekink szüleikkel és az óvó 
nénikkel együtt barátságos, derűs légkör-
ben eltöltött délelőttön ötletekkel gazda-
godva, jó hangulattal térjenek haza.

Fodor Árpádné óvónő

Húsvétolás az óvodában

Május 27-én (pénteken) Tündérrózsa na-
pot tartunk a Tündérrózsa Napközi Ottho-
nos Óvodában. Egész napos programunk-
ra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Részletes program:
9.30 – 10.00 Hevesi Dénes festőművész 
kiállításának megnyitója. A kiállítás meg-
tekinthető egész nap folyamán a tornate-
remben.

10.00 – 11.00 A nagycsoportosok búcsú-
zója
11.00 – 12.00 Sportjátékok, drámajátékok 
az udvaron, szülők, gyermekek részvéte-
lével.
12.00 – 13.00 Ebéd (bográcsos)
13.00 – 14.30 Kézműveskedés 
14.30 – 15.00 Kemenceavató
15.00 -16.00 Gryllus Vilmos gyermek-
koncertje
Az érdeklődők jelezzék részvételi szándé-
kukat az alábbi telefonszámon: 424-940

Tündérrózsa nap
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MEGHíVó
Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt a Múzsa Alapfo-
kú Művészetoktatási Intéz-
mény tiszaalpári növendéke-
inek májusi hangversenyére, 
amely 2011 május 13-án 
pénteken 17 órakor, az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola 
37-es termében kerül megrendezésre.

Szerepelnek:
Pásztor Alexandra
– szintetizátor
Samu Adrián – gitár
Taricska Blanka – zongora
Tóth Anikó – gitár
Váradi Martina – gitár
Varga Judit – zongora
Vancsura Anna – zongora
Vancsura Virág – zongora

Felkészítő tanárok:  Almási-Szabó Tibor (zongora, 
szintetizátor),  Bujdosó Géza (gitár)

Köszönő levél
Az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesü-
let nagy tisztelettel szeretne köszönetet 
mondani, amiért április 30-án tiszteletét 
tette a Tiszaalpári Hagyományőrző Na-
pon. Ön a magasba emelte jelenlétével 
és tevékenységével a rendezvény szín-
vonalát, mondanivalóját. A település la-
kói és a vendégek visszajelzései alapján 
büszkén osztjuk meg Önnel, hogy ez a 
rendezvény Tiszaalpár életében kiemel-
kedő színvonalú és minőségű volt, ami-
ért őszinte hálával szeretnénk köszöne-
tet mondani.

Árpád Népe
Tiszaalpári Egyesület elnöksége

(fizetett politikai hirdetés)

Vona Gábor Alpárról
Egy hétvége ismét véget ért. De ez most 

nem egy átlagos hétvége volt. Szombaton 
Tiszaalpáron voltam, ahol a helyi Árpád Vezér 
Népe Hagyományőrző Egyesület és a kiskunfél-
egyházi Jobbik közös szervezésében sor került 
az első hagyományőrző családi napra.

Őszintén megvallom, néhány tucat emberre 
számítottam, ami persze nem is lett volna baj, 
nem a mennyiség, hanem a minőség számít. En-
nek ellenére több száz, meg merem kockáztatni 
több ezer ember gyűlt össze a településen, ame-
lyet mindenkinek csak ajánlani tudok. A honfog-
lalás kori skanzen, a Tisza káprázatos holtága, 
a kivételes madárkolónia, a történelmi földvár, 
az apostoli kereszttel a tetején álló templom és 
nem utolsó sorban a nagyszerű emberek.
Biztosan nem utoljára jártam Tiszaalpáron. Aki 
még nem volt ott, ne hagyja ki!

(fizetett politikai hirdetés)

Barcsa Fanni – gitár
Bartók Bálint – gitár
Forgó Nándor – gitár
Gulyka Kármen – gitár
Kanál Szabolcs – gitár 
Kardos Dániel
– szintetizátor
Kővágó Karina – zongora
Molnár Döme – zongora

könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés
Joachim Mayer: Milyen fa ez?
Szabó Lajos: Időskori demenciák családi, társadalmi 
és pszichológiai vonatkozásai
Egy kis illem nem árthat
Az árpádsáv tegnap és ma
Adóváltozások 2011
A magyar népi kultúra régiói I-II. (kézikönyv)

Szépirodalom:
Márai Sándor: A szegények iskolája
Szalma Edit: Vuk, a kisróka (leporelló)
Csoóri Sándor: Hova megy a hegy?
Paolo Coelho: Brida
Wass Albert: Az igazlátó
Geronimo Stilton: Az óriáscsontvázak völgye
Jókai Mór: Bosszú a túlvilágon (hangoskönyv)

Vörös pöttyös könyvek:
L. J. Smith: Vámpírnaplók 6.
Meg Cabot: Olthatatlan vágy
Pat Conroy: Hullámok hercege
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Labdarúgás
A felnőtt csapat lejátszott

mérkőzéseinek eredményei:
Tiszaalpár – Pálmonostora 1:2
Nyárlőrinc – Tiszaalpár 0:0
Tiszaalpár – Tiszakécske 0:1
Tiszaalpár – Tabdi 8:1
Harkakötöny – Tiszaalpár 1:1

5 mérkőzésből 1 győzelem, 2 dön-
tetlen, 2 vereség, 10 rúgott gól 5 kapott 
gól ellenében. Ha azt vesszük, hogy a 
csapat a listavezető Nyárlőrinc otthoná-
ban 0:0-s döntetlent ért el, ez felér egy 
győzelemmel. Így már abszolút 50 %-ra 
teljesítettünk április hónapban. A Tabdi 
ellen aratott 8:1-es győzelem pedig egy 
nagyon szép húsvéti ajándékkal ért fel. 
Elmondhatjuk, hogy régen volt ilyen 
szép húsvétunk., ugyanis az ifjúsági csa-
pat is nyert 10:1 arányban, így összesen 
18 kapott góllal távozott tőlünk a Tabdi 
együttese. Gratulálunk, fiúk!

Az ifjúsági csapat eredményei:
Tiszaalpár – Pálmonostora 9:0
Nyárlőrinc – Tiszaalpár 0:0
Tiszaalpár – Tiszakécske 1:2

Tiszaalpár – Tabdi 10:1
Harkakötöny – Tiszaalpár 1:1

5 mérkőzésből 2 győzelem, 2 dön-
tetlen, 1 vereség, 21 rúgott gól 3 kapott 
gól ellenében. Pici megtorpanás látszik a 
csapat eredményeit illetően, tőlük nem ezt 
szoktuk meg. Jelenleg a harmadik helyen 
állnak. Ennél rosszabb helyezése már 
biztosan nem lesz a csapatnak, inkább re-
ménykedünk, hogy a hátra lévő mérkőzé-
sek számunkra legkedvezőbben alakulnak 
és megcsípi a csapat az ezüstöt. Matema-
tikailag az első helyre is van esélyünk, én 
magam még ebben is bízom. Hajrá, fiúk!

A serdülő csapat mérkőzései:
Tiszaalpár – Tiszakécske 0:5
Kunszentmiklós – Tiszaalpár 3:1
Tiszaalpár – Helvécia 0:4
Kecskeméti LC – Tiszaalpár 3:0
Tiszaalpár – Kerekegyháza 0:9

Utánpótlás-nevelés
A tornára való felkészítő edzések rend-

ben folynak. Valószínű, hogy a koordinátor 
személyében történt változás az oka annak, 
hogy a tornák időpontjai még mindig nem 
ismertek. Véleményem szerint ebben a hó-

napban, valamint a következő hónap elején 
mindenképpen sort kell keríteni a lebonyo-
lításra, mivel az iskolákban megkezdődik a 
nyári szünet időszaka, és utána már nagyon 
problémás lenne összeszedni a gyerekeket. 
Mostanában arról lehet hallani, hogy az új 
MLSZ vezetés a kormánnyal egyetértés-
ben „nagy” pénzeket kíván az utánpótlás-
nevelésbe fektetni. reméljük, hogy mi is 
részesei leszünk ennek a projektnek.

A pályázatokról
Örömmel tájékoztatom a Hírmondó 

kedves olvasóit, hogy a LEADER pályá-
zatunk sikeres lett és nyert. Megkaptuk a 
határozatot a 4.732 ezer Ft támogatásról. 
Ennek tudatában el is kezdjük a pályá-
zatban szereplő terveink megvalósítását. 
Először a pálya gyepszőnyegét újítjuk 
fel, így a soron következő hazai mérkő-
zéseket a tiszaújfalui pályán kívánjuk 
megrendezni. Az első ilyen mérkőzés két 
hét múlva esedékes a Kiskunfélegyházi 
Vasutas ellen. Kérem, jöjjenek ki Újfalu-
ra is, és buzdítsuk fiainkat a győzelemre. 
Hajrá Tiszaalpár! Hajrá ASE!

Az elnökség nevében: Martus Pál

Kék percek - Rendőrségi közlemény

Az Együtt egy drogmentes Magyaror-
szágért mozgalom idén 10. alkalommal 
rendezi meg a Drogmentes Magyaror-
szágért Maratont. E rendezvény során 
a mozgalom tagjaiból verbuválódott 20 
fős csapat 42 nap alatt körbefutja hazán-
kat, miközben az összes megyét érintik. 
A 2000 km-es út során 320 településen 
futnak keresztül. Tiszaalpárt május 16-án 
hétfőn érintik. A program keretében az 
iskolában lehetőség lesz drogprevenciós 
előadás meghallgatására, valamint arra 
hogy a diákok a csapattal együtt fussa-
nak egy maximum 1 km hosszúságú sza-
kaszon. A csapattal való együttfutásra, és 
így a droghasználat elleni demonstrálás-
ra nemcsak az iskolás korosztályt, hanem 
minden érdeklődőt várnak a szervezők.

DRoGMARAToN

Április hónapban az alábbi vagyon el-
leni bűncselekmények elkövetése mi-
att indított eljárást a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság:
Április 2-án 5 óra és 9 óra közötti idő-
ben ismeretlen elkövető kerítés átmász-
va behatolt egy Napsugár utcai lakóház 

udvarába, majd annak ablakát betörte, 
de a megszólaló riasztó hatására onnan 
elmenekült. A rongálási kár: 15.000 Ft.

Április 18-án 0 óra és 3,30 óra közötti 
időben ismeretlen elkövető a kerítés át-
vágva behatolt egy Újmajor körzetben 

fekvő telephelyre és az 
ott található 4 db szar-
vasmarha pányvakötelét 
elvágva, azokat a telep 
területéről kihajtotta és 
eltulajdonította. A lopás-
sal okozott kár: 1.200.000 Ft.

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
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közTünk élnek
…. „a” Bodor Lajos bácsi

Bodor Lajos bácsi a falu legidősebb 
embereinek egyike, igazi lokálpatrióta. 
1920-ban született nyolcadik gyermek-
ként egy kisbirtokosi családban. Egész 
életében ragaszkodott Alpárhoz, bár a 
történelem és a megélhetés keresése oly-
kor hosszabb időre is elszólította innen. A 
szülőházát azonban mindig megtartotta, 
mert tudta, hogy amikor teheti, vissza fog 
ide térni. Majdnem egy évszázad az em-
ber életében sok mindent rejt magában, 
tanulságos és érdekes lehet számunkra is.

Lajos bácsi az I. világháború utáni 
időszakban élte gyermekkorát, amelyről 
így mesélt:

- Nyolc testvérem közül én voltam a 
legfiatalabb. A kisbirtokos gyerekek meg-
szokott életét éltük. 4-5 éves korunktól 
már jószágpásztorként dolgoztunk. Őriz-
tük a libákat, malacokat. Nem volt ez 
könnyű dolog, de egy valamit tudtunk, 
amit a mai gyerekek már nem sokan: 
játszani. Ha egyedül voltunk, ha többen, 
mindig tudtunk valamit tevékenykedni. A 
pásztorbot munkaeszköz is volt, de sokfé-
le játékot is lehetett vele játszani: gólyázni 
(levegőben elütni), tekézni (egy kemény 
gyökérdarabot kellett a bottal egy lyukba 
ütni), cedrázni lyukból és várból.

Aztán az iskolás évekről is mesélt:
- A mostani kosárkiállító terem helyén 

volt az 1-2. osztály tanterme, a többiek az 
urasági épületben (volt háziipari szövet-
kezet) tanultak. 1. osztályban a későbbi 
iskolaigazgató, Mészáros Dezső volt a 
tanítóm, majd Pejtsik  Béla és vitéz Boda 
Gyula is tanítottak. A hat elemi osztály 
elvégzése után Félegyházára mentem a 
polgári fiúiskolába. Továbbtanulásra nem 
gondoltam, mert szüleim már idősek vol-
tak, velük is kellett törődnöm.

Lajos bácsi 1939-ben korengedmény-
nyel lett katona. Úgy gondolta, jobb lesz 
gyorsan túlesni rajta. A kiképzés után 
Félegyházán a gyalogsági 7. ezred 3. 
zászlóaljához került. Előbb századírnok 
lett, majd a nyilvántartóban dolgozott. 
Nem sok időre rá hivatásos állományba 
helyezték, ekkor már a háborús hangulat 
is egyre erősödött. 

1942-ben a kecskeméti térségből kb. 
2000 embert irányítottak a doni frontra. 
Köztük volt ő is.

- Hadtáposként mentem a 13. könnyű 
hadosztály törzzsel. A németek vonalába 
épültünk be egy Uriv nevű településnél. 
Az út egy részét vonattal tettük meg, de 

a frontig hosszú és nehéz gyaloglás várt 
még ránk. Nagy veszteségekkel folytak a 
harcok. Most is emlékszem arra a napra, 
amikor megtudtam, hogy falubelim, Ka-
masz Pista is elesett. Aztán az oroszok 
egyre inkább előrenyomultak, a mi csapa-
taink pedig megkezdték a visszavonulást. 
A németek elvették a fegyvereinket, lő-
szereinket, és nagy fejetlenség közepette 
kezdtük a visszavonulást. Parancsnok ek-
kor már nem volt, magunk bolyongtunk 
az utakon. Végül a Dunántúlon estünk ha-
difogságba. Kopaszra nyírtak bennünket, 
aztán Pozsonyba, majd Ukrajnába vitték 
a foglyokat. 

Lajos bácsi még most is hálásan em-
líti a „hazafias magyar lányokat”, akik a 
hadifoglyok vonatai mellett várakoztak, 
hogy a kikiabált, vagy papíron kidobott 
címekre értesítést küldjenek a családtag-
oknak. Ma is őrzi azt a levelet, amelyet az 
ő édesanyjának küldtek el a hírrel, hogy 
életben van, bár fogságba került.

- Egy Sztalino nevű település szénbá-
nyájában dolgoztam hosszú ideig, de az-
tán több helyre is átkerültem. Ha valaki 
nagyon megbetegedett – és ez gyakran 
előfordult, mert az élelem kevés volt –, 
akkor kórházba vittek bennünket. Ahogy 
felerősödtünk, egy újabb munkatáborba 
helyeztek át. Jómagam 5-6 lágert is meg-
jártam.

A fogolytáborokat aztán nemzetközi 
nyomásra meg kellett szüntetni, hazake-
rültek a hadifoglyok. Utána sem volt azon-
ban könnyű helyzet. Lajos bácsi édesany-
ja meghalt, egyedült maradt. Hivatásos 
katonaként B-listás lett, vagyis nem ke-
rülhetett vissza katonai állományba. Pár 
hónapig kapott illetményt a frontszolgá-
lat miatt, de azután teljességgel magára 
maradt. Az utcában lévő borbélyüzletben 

agitátorok toboroztak tagokat a pártba, 
a földműves szövetkezetbe és a szabad-
ságharcos szövetségbe. Úgy gondolta, ha 
már gazdálkodó családból származik, ő is 
belép a földművesek közé. 

- Nem sokáig örülhettem annak, hogy 
tag lettem, mert az első gyűlésen lázító-
nak neveztek és kizártak. Ugyanekkor 
zárták ki Bánkúti Sándor tanítót is. Ku-
láktanítónak titulálták, pedig szegények 
voltak, mint a templom egere.

Nem volt mit tenni, Pesten próbál-
koztam munkát keresni. Fel is vettek a 
Csepel Művekhez, de három nap után 
elbocsátottak. Ahogy az egyik titkárnő 
megsúgta, itthonról nyúltak utánam az 
akkori lelkes párttagok. Így aztán tovább-
álltam. A testvérem Kecskeméten volt ké-
ményseprő, ő szerzett nekem is munkát. 
Gyorsan tanultam, nem ittam, úgyhogy jó 
szakemberként tartottak nyilván. Szeret-
tem a munkát, mert sok érdekes emberrel 
ismerkedtem meg, de amikor megláttam 
egy újságban, hogy a MÁV vasutasokat 
keres, jelentkeztem. És a sors úgy hozta, 
hogy innen is mentem nyugdíjba.

Hosszú, időnként nehéz, de kalandos 
élet jutott Bodor Lajos bácsinak. Ahogy 
mondta, belenyugodott abba, amit az 
élettől kapott. Igyekezett tenni Alpárért 
és a nemzetért. Alapító tagja volt az első 
Nyugdíjas Baráti Körnek. A kezdeteknél 
segített a Tiszaalpári Napok szervezésé-
ben. Jelenleg is tagja a faluszépítő egye-
sületnek. Összegyűjtött vagy lejegyzett 
mindent, aminek Alpár múltjához van 
köze, legyen az térkép vagy bármi más 
dokumentum. „Emlékezés a honfoglalás 
1100 éves ünnepére és a győztes alpári 
csatára” címmel pályamunkát készített 
egy honismereti pályázatra, amellyel ne-
gyedik helyezett lett. 

A jelenével is elégedett.
- A nehézségeket át tudtam vészelni. 

Ami számomra fontos volt, azt megkap-
tam az élettől. Elégedett embernek tartot-
tam magam, de nagyon rosszul érintett, 
hogy már háromszor is betörtek is hoz-
zám. Az értékeimet elvitték, a holmimat 
összetúrták. Nem tudom a bűnözést sem 
megérteni, sem elfogadni. A háborúban a 
harcok idején is nehezen, szűkösen éltünk. 
De volt az emberekben tartás, tisztesség, 
és nem loptuk meg a bajtársunkat.

Nagy élettapasztalat, irigylésre méltó 
bölcsesség, megelégedés sugárzik Lajos 
bácsi szavaiból. 

Optimizmusa, csendes derűje sokunk 
számára példa lehet.
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FElHíVÁS
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóságának 
Tűzoltóparancsnoka nevében az alábbiak 
szerint tájékoztatom a gazdálkodó tevékeny-
séget folytató magán-személyeket, a jogi 
személyeknek, a jogi és magánszemélyeknek 
jogi személyiséggel nem rendelkező szerve-
zeteket:
Magyar Közlöny 2011. évi számában megje-
lent a zenés, táncos rendezvények működé-
sének biztonságossá tételéről szóló 23/2011. 
(III. 8.) Kormány Rendelet (a továbbiakban:
R.), amely 2011. 03. 16-án lépett hatályba.
A Rendeletben foglaltakkal kapcsolatban a 
teljesség igénye nélkül az alábbiakra hívom 
figyelmet:
R. 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra 
az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos ren-
dezvényekre, amelyeket a) az országos tele-
pülésrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben 
meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló 
építményben, építményen, tömegtartózkodás-
ra szolgáló helyiséget tartalmazó építmény-
ben, építményen, vagy tömeg-tartózkodásra 
szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: 
építmény) tartanak; b) az a) pontban foglaltak 
kivételével a szabadban tartanak és a résztve-
vők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továb-
biakban: szabadtéri rendezvény).
R. 3. § (1) Zenés, táncos rendezvény csak 
rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: 
engedély) birtokában tartható.
(3) Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény 
helye szerinti települési, Budapesten a kerü-
leti önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: 
jegyző) adja ki. Az engedély iránti kérelem 
elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.
(4) Az engedélyezési eljárásban szakható-
ságként részt vesz: d) a jogszabályban előírt 
tűzvédelmi követelmények érvényesítésével 
kapcsolatos szakkérdésben a tűzvédelmi ha-
tóság,
R. 4. § (1) Az engedély iránti kérelmet a 
zenés, táncos rendezvénynek helyt adó épít-

mény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény 
esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.
R. 5.§ (2) Az engedélyezési eljárásban a 
jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni 
szemle megtartásáról intézkedik. A helyszíni 
szemlén részt vevő szakhatóságok szakható-
sági állásfoglalásukat a szemle megállapítá-
sairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják
R. 6. § (1) A jegyző az engedély megadásával 
egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt az 1. 
melléklet szerinti nyilvántartásba veszi, és a 2. 
melléklet szerinti igazolást állít ki. A jegyző ál-
tal vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegy-
ző az önkormányzat honlapján közzéteszi.
R. 12. § 2) Az ellenőrzésre jogosult hatósá-
gok (a továbbiakban: hatóság) ellenőrzési te-
vékenységét a jegyző hangolja össze.
R. 13. § (1) A hatóság - az építésügyi hatóság 
kivételével - egy éven belül legalább egyszer 
köteles a rendszeres rendezvények helyszínét 
ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tar-
tanak zenés, táncos rendezvényt.
R. 14. § (2) A rendszeres rendezvény helyszí-
nén a zenés, táncos rendezvények időpontjá-
ban egy éven belül - az építésügyi hatóság, 
valamint a munkaügyi és munkavédelmi 
hatóság kivételével - minden hatóság köteles 
legalább két ellenőrzést végezni. A hatósági 
ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi. Az 
ellenőrzés végrehajtása során a hatóság tö-
rekszik arra, hogy a zenés, táncos rendezvény 
résztvevőit a lehető legkisebb mértékben za-
varja.
R. 14. § (5) Amennyiben az ellenőrzést végző 
hatóság jogsértést tapasztal, köteles a külön 
jogszabályban meghatározott ideiglenes in-
tézkedés keretében a zenés, táncos rendez-
vény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:
R. 16. § Az e rendelet hatálya alá tartozó ze-
nés, táncos rendezvény a rendelet hatályba-
lépésétől számított kilencven napon túl csak 
e rendeletben meghatározott engedéllyel tart-
ható.
A fenti Rendelet teljes tartalma elérhető a 
magyarorszag.hu weboldalon. 

Papp Csaba tű. főhadnagy
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága

könyvelést és könyvvizsgálatot vállalok:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes körű APEH- 
és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, a 
könyvelést, így pontosan tudja követni. igény szerint a könyvelési anyagért elmegyek.

AZ IRoDA NYITVA TARTÁSA hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt fogadok a teljes diszkréció érdekében. kérem, válasszon 
engem, ha családias környezetet és nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

A TiSzAAlPáRi MűvElődéSi HázBAn FogAdóóRáT TARTok 
időpontok: június 7., július 7., augusztus 8., szeptember 7., október 7., november 7., december 7. 14-15 óráig.

éRdEklődni: 06/30/266-8536

Tímár Béláné:
Az én jó anyám

Az én anyám nem hordott ékszert, nem divatolt,
egész életében becsületesen dolgozott.
Család és a munka, ez volt mindene,
szórakozni nem volt pénze,  se ideje.

Kirándulás vele, az volt az igazi, 
együtt mentünk a mezőre dolgozni.
Hajnalban fáradtan biztatott anyám:
Ne búsulj, majd pihenünk délután,

Vártuk a harangszót délben, hogy ehessünk,
zsíros kenyér hagymaszárral, ezt ehettük.
Pihentünk egy kicsit a nagy fa árnyékába’,
hogy erőt gyűjtsünk ismét délutánra.

Sokat gondolok szegény jó anyámra,
aki átdolgozta az életét egyfolytába’.
Az élet kálváriáját ő igencsak megjárta,
bele is fáradt szegénynek keze, lába.

Én mindenért köszönettel tartozok néki,
a végtelen tisztességét tudom felidézni.
Nem volt igényes, de nem is lehetett,
mindent megtett, amit lehetett.

Vele sírtunk, vele nevettünk.
Megosztott mindent közöttünk.
Fényképét kezembe veszem és nézem,
ma is előttem van végtelen szerénysége.

Az én jó anyámra sokat gondolok,
néha-néha álmomban meg is láthatom.
Sajnos, az álom gyorsan tovaszáll,
csak az emléke marad utána már.

Az én anyám felejteni sohase fogom,
még a síron is túl vele maradok.
Soha nem felejtem el szép szavát, mosolyát,
tiszta szívből kérem poraira a Jóisten áldását.
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PR-Telecom 
kábeltévé
internet
Telefon

szolgáltatásait rendkívüli
kedvezMényes

árakon kínálja
a pR-TeleCOM.

Szerződéskötéssel kapcsolatban
érdeklődni lehet Tiszaalpáron

a művelődési házban Túri Máriánál a 
06/30/7410-217 és Fodor imre
üzletkötőnél a 06/ 30/9152-264,
30/7410-217 telefonszámokon.

A sporthorgászbolt
fennállásának 10. évfordulója alkalmából egész 

évben akciókkal várja kedves vásárlóit!

MINDEN HÉTEN MÁS-MÁS AKcIóS
TERMékBől válogATHAT!

Horgászcikkek széles választéka mellett
kaphatók még: méteráru, lakástextil,
függönyök, kiváló minőségű: párnák,

paplanok, ágyneműk, törölközők.
RÖVIDÁRUK: cérnák, tűk, gumik,

cipzárak, fonalak stb.
Valamint: kutya-, macska-, kisállat-, madár- 

díszhaleledel és felszerelés is kapható a Sport-
horgászboltban (Alkotmány utca).

nézzEn BE Hozzánk HéTRől- HéTRE!
Továbbra is sok szeretettel várok mindenkit: 

NAGYNÉ ERIKA
HoRGÁSZoK FIGYElEM!

napijegyek, éves területi jegyek továbbra is a 
megszokott módon, nyitvatartási időben

bármikor kaphatók üzletünkben! 

AlpáR-FA BT.
Májusi

TűzifavásáR
 

AKÁc:    2100 Ft/q-tól
AKÁc GAllYFA: 1800 Ft/q-tól
BüKK:    1800 Ft/q-tól

kuglizva, hasítva, méterben,
kis és nagy tételben,

ingyenes házhozszállítással.
AlPáR-FA BT.

Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

06-20-912-1009
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Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

APRók KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház:  598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízott: 06 20/539-6630
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816

* Édesanyámat, Virág 
Antalnét születésnapja 
alkalmából köszönti szere-
tő lánya és családja.

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

* Ház eladó. 2 szobás, 
fürdőszobás, konyha, gáz-
fűtéses, bútorozott, 1063 
m2 területtel, 250 m-re 
a Tiszához. Irányár: 2,8 
millió Ft. Érd.: 06/20/514-
1007; 890-459

* Eladó 2 funkciós baba-
kocsi felszerelve, BREVI 
autós gyermekülés, játszó 
szőnyeg. Érd.: 76/425-146

* Csónakmotor 606-os 
Shakespeare (akkuval) 
eladó. Érd.: 06/30/481-
0297

* Eladó hőszigetelt üveg-
gel, új tokkal ablakok, 1 db 
heverő. Érd.: 06/30/583-
0663

* Munkát vállalnék, var-
ráson kívül bármit. Érd.: 
06/70/524-1210

* Félegyházán 2 és fél-
szobás, Alpáron 2 szobás 
lakás eladó. Irányár együtt: 
20 MFt. Érd.: 06/70/524-
12-10. Külön-külön is tár-
gyalhatunk.

* FRIGLUX 300 l-es 
hűtőláda, 900 wattos fűnyí-
ró eladó. Ár: megegyezés 
szerint. Érd.: 06/30/ 360-
1317

* Angol nyelvokta-
tást vállal fiatal tanárnő 
alaptól középfokig. Tel.. 
06/70/503-5099

* 2 db vesszőfotel asztal-
lal, gáztűzhely eladó. Érd.: 
76/424-354

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Konfár Réka (Kovács Mónika), 
Dobos Milán (Palócz Rózsa), Bártol András (Szabó Réka).
Akiktől elbúcsúztunk: Mányi Lászlóné Márton Mária 
(1938), Szegedi Gyula (1923), Szabó Mihály PAX (1925), 
Kocsis János PAX (1920), Hajnal Ferencné Nagyhajú 
Ilona (1937), Gál Lajosné Varga Anna (1939), Gyánti 
Lászlóné Zolnai Piroska (1935)

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 Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyit-
va 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 
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

14. oldal                                              2011. május


