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Október 23-a a legfiatalabb, egyben 
legélőbb nemzeti ünnepünk. 1956-ban 
ezen a napon Magyarország népe fellá-
zadt a sztálinista diktatúra és a szovjet 
megszállás ellen. A forradalom a buda-
pesti diákoknak az egyetemekről kiin-
duló békés tüntetésével kezdődött, és 
a fegyveres felkelők ellenállásának fel-
morzsolásával fejeződött be Csepelen 
november 11-én.

Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zata közös emlékezésre hívta a lakos-
ságot október 23-án, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 55. évforduló-
ján. Az Árpád téri kopjafánál a Bársony 
Mihály Népdalkör és az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár tanulói adtak 
ünnepi műsort az esemény tiszteletére. 

A megemlékezésen részt vett 
Kovács Ernő országgyűlési képviselő, 

Tiszakécske polgármestere is, aki beszé-
dét a tiszakécskei gyilkos sortűz áldoza-
taira való emlékezéssel kezdte. Elmondta, 
hogy 56 mindenkinek mást jelent. Mást 
jelent azoknak a gyermekkorból alig 
kinőtt fiataloknak, akik szembeszálltak a 
tankokkal és a gépfegyverekkel, és mást 
jelent azoknak, akik mindenüket elvesz-
tették, államosították földjeiket, házaikat, 
gyáraikat, elvették lovaikat, műhelyét. 
Hangsúlyozta, hogy, hogy a két telepü-
lésnek, Tiszaalpárnak és Tiszakécskének 
a múltját közös sors jellemzi, és reméli, 
hogy a közigazgatás várható átszervezése 
még közelebb hozza egymáshoz a két 
települést.

Dr. Vancsura István polgármester 
beszédében az 1945-től 1956-ig eltelt 
évek történelmi eseményeire tekintett 
vissza. Kiemelte, hogy az utókor köteles-
sége megóvni a kivívott szabadságot. 

Kővágóné Kálmán Klára történelem-
tanár a forradalom tizenkét napjának ese-
ményeit elevenítette fel ünnepi beszédé-
ben. Beszédét azzal zárta, hogy a demok-
rácia felelősség, és ezzel a felelősséggel 
tudni kell élni. 

A Szózat eléneklése után a meghívot-
tak és a helyi intézmények, pártok, civil 
szervezetek és egyesületek képviselői 
koszorút helyeztek el és mécsest gyújtot-
tak az 56-os kopjafánál. 

Az emlékezés virágait helyezték el 
az emlékműnél: Kovács Ernő országgyű-
lési képviselő, Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata, Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár, a FIDESZ 
tiszaalpári szervezete, a Faluvédő- és 
Szépítő Egyesület, a helyi polgárőr egye-
sület, a horgász egyesület, a motoros 
egyesület, az 56-os vitézi rend, a nyugdí-
jas klubok.

Megemlékezés 1956 tiszteletére



Október 26-án rendkívüli ülést tar-
tott Tiszaalpár képviselő-testülete, ame-
lyen rövid határidejű előterjesztéseket 
tárgyaltak.

Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekjóléti feladatok ellátását 

többcélú kistérségi társulás keretében 
biztosítja jelenleg az önkormányzat. A 
működéshez szükséges tárgyi feltételek 
már rendelkezésre állnak, most a sze-
mélyi feltételek előírásszerű megvalósí-
tása van soron. A jogszabályi változások 
magasabb óraszámban foglalkoztatott 
családgondozó mellett további család-
gondozó, pszichológus, jogász és fej-
lesztő pedagógus alkalmazását írja elő, 
jelentősen megemelve ezzel a település 
hozzájárulását a költségekhez. A havon-
ta 168.600.- Ft-os többletkiadást a kép-
viselő-testület szeptember 22-i döntése 
alapján Tiszaalpár nem tudja biztosíta-
ni a költségvetéséből, ugyanakkor az 
állami támogatás nem elegendő ennek 
fedezésére. A kistérségi egyeztetésen 
kérték Tiszaalpárt, hogy hozzon dön-

tést arról, vállalja-e a többletköltségek 
finanszírozását, vagy kilép a társulás-
ból. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy 2011. december 31-ig biztosítja a 
többletköltségeket, decemberben pedig 
dönt arról, hogy a 2012. évben hogyan 
kívánja megoldani a gyermekjóléti fel-
adatok ellátását.

Önkormányzati földek
2011-ben 10,1 ha szántóföld volt az 

önkormányzat tulajdonában, amelyen 
napraforgót termesztettek. A naprafor-
gó betakarításra és értékesítésre került. 
2012-ben újabb földterületek kerülnek 
önkormányzati tulajdonba, így az újfa-
lui részen 4,6 ha volt pedagógusföld, 
illetve a Nagylaposon 2 ha szántóföld. 
A földeken az őszi földmunkák elvég-
zésére és a gabona elvetésére közel 1 
millió Ft-ot biztosít az önkormányzat a 
költségvetésből.

Fakitermelés
A Kiskunsági Nemzeti Park 4000 

m3 kiszáradt égerfa kitermelésére, hasz-

nosítására tett ajánlatot az önkormány-
zatnak 2500.- Ft/m3 térítés ellenében. 
A fa kitermelését és elszállítását 2012. 
március végéig kellene megoldani. A 
testület 1000 m3 kitermelésében gon-
dolkodik, amelybe a lakosságot is terve-
zik bevonni. Végleges döntés azonban 
csak a szerződéstervezet ismeretében 
várható. (Az ülés óta már elkészült a 
képviselő-testület hivatalos ajánlata: 
1000 Ft/m3 árért  vállalná az önkor-
mányzat a fakitermelést.)

A Holt-Tisza tulajdonjoga
Határozatot fogadott el a testület, 

amelyben megbízzák a polgármester 
urat, hogy kezdeményezze a Holt-Tisza 
állami tulajdonban lévő részének önkor-
mányzati tulajdonba vételét. A földek 
visszaigénylésére már volt példa, meg 
kell próbálni ezt a vízterületekre is kiter-
jeszteni. A két résztulajdonos, Tiszasas 
és Tiszaalpár is támogatja a kezdemé-
nyezést, hiszen a jelenlegi helyzetben 
sem a település, sem a helyi emberek és 
gazdálkodók érdekei nem érvényesül-
nek megfelelő mértékben.
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Önkormányzati hírek

H I R D E T M É N Y
Tisztelt Polgárok, Tisztelt Lakosság, Lakossági szervezetek!
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. november 25-én (péntek) 17,00 órakor
közmeghallgatást tart.

Helye: Művelődési Ház nagyterme
Napirendi pontok:
1 Tájékoztató a település közbiztonságáról

Előadó: Timafalvi László rendőrkapitány
2 Tájékoztató az önkormányzat 2011. évben végzett munkájáról, költ-

ségvetéséről
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester

3. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi terveiről, beruházásairól, 
pénzügyi lehetőségeiről
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester

4. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások

Mindenkit szeretettel várunk!
dr. Vancsura István

polgármester

Segély helyett
tűzifa

Jelentős összegű segélyek ter-
helik a tiszaalpári önkormányzat 
költségvetését, ezért úgy döntöttek, 
hogy a szociálisan rászorulók egy 
részének természetben biztosítják a 
támogatást. A munkaképes, átme-
neti segélyben részesülők az önkor-
mányzati területekről idén össze-
gyűjthetik a téli fűtéshez szükséges 
tűzifa-mennyiséget. Az elszáradt fák 
kitermelése és összegyűjtése előze-
tes egyeztetés alapján történik, mind 
területre, mind a fák kiválasztására 
vonatkozóan. A segélyt kérelmezők 
többsége élt ezzel a lehetőséggel, 
és elégedettek a cserével.  Akinek 
egészségi állapota nem teszi lehe-
tővé, hogy részt vegyen a fagyűjtési 
akcióban, továbbra is a pénzbeli 
juttatást kapja meg.
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1956 őszén Tiszaalpáron is meg-
mozdulások voltak. Bár fegyveres 
harcra nem került sor, de felvonu-
lásokkal, szavalatokkal és beszé-
dekkel demonstráltak a helyiek a 
fennálló rendszer ellen. A buda-
pesti eseményekről kapott hírek 
arra ösztönözték Kása András helyi 
lakost, hogy a földművesek, gaz-
dálkodók összefogásával gyűjtést 
szervezzen a főváros lakosságának 
megsegítésére. Bodor Lajos bácsi, 
akik maga is részt vett a gyűjtések 
lebonyolításában, így mesélt erről: 

- Két alkalommal is indult 
Tiszaalpárról élelmiszerszállít-
mány Budapestre. Összesen hét 
sertést, több mázsa burgonyát, 
valamint almát gyűjtöttünk össze 
a pestiek számára. Volt, aki pénzt 
adott, azon magunk vásároltuk meg 
a húst vagy a burgonyát. A szállí-
táshoz a kecskeméti Lakatosipari 

Szövetkezet adott teherautót. Szép 
példája volt ez a segítőkészségnek, 
amit a mai emberek számára is 
követendőnek tartok.

A forradalom leverése után 
a Tiszaalpáron is megtorlások 
következtek. Éjjelente gyakran járt 
körbe a fekete autó, amivel a helyi 
eseményeken részt vevőket gyűj-
tötték össze. Egy-egy éjszakára 
elvitték és kíméletlenül megverték 
őket. A visszaemlékezések szerint 
G. Marton József, aki huszonéve-
sen aktívan részt vett a felvonulá-
sok szervezésében, többször volt 
részese ilyen begyűjtésnek. Akik 
ismerték, úgy vélik, hogy ezek a 
verések vezettek korai halálához 
is. 

Rá és társaira, minden alpári és 
újfalui ellenállóra is emlékezzünk 
az események évfordulóján.

Emlékezzünk!

Idén második alkalommal 
kaptak természetbeni juttatást 
a rászorulók Tiszaalpáron. A 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal és a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet közös európai 
uniós pályázatának segítségével 
267 élelmiszercsomagot vehettek 
át a nehéz helyzetben lévők. A 
csomagokban tartós élelmiszerek, 
liszt, tészta, konzerv és keksz volt 
mintegy 5-6000 Ft értékben. A 
lebonyolítást dr. Puliusné Sárdi 

Mária, a Gondozási Központ veze-
tője végezte a védőnők segítsé-
gével. A támogatottak kiválasz-
tásában a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, az óvoda, az 
iskola, a családsegítő szolgálat, a 
védőnők, a szociális ügyintézők 
és az idősekkel foglalkozók együtt 
vettek részt. A MATIC Kft. – mint 
eddig minden alkalommal – most 
is ingyenesen vállalta a csomagok 
szállítását.

Élelmiszercsomag
a rászorulóknak

* Már 1997 óta gondozzák a tanár-
sírokat az általános iskola tanulói. 
Nemcsak rendben tartják a nyug-
helyeket, hanem minden évben 
halottak napja előtt koszorút is 
helyeznek el rajtuk.

* Október 27-én a művelődési 
házban élménybeszámolót tartot-
tak a Dániában járt gyerekek az 
érdeklődő szülőknek. Bemutatták 
a kint előadott műsoraikat, a kint 
készült fotókat és rajzokat. Szóban 
is kommentálták a látottakat.

* A Márai-program keretében 
400.000 Ft értékű könyvvel gya-
rapodott a helyi könyvtár állo-
mánya, melyek között klasszikus 
és kortárs szépirodalmi művek, 
a gyermek- és ifjúsági művek, 
a tudományos és szakkönyvek, 
valamint az ismeretterjesztő kiad-
ványok egyaránt megtalálhatók. A 
könyvek megérkeztek, már köl-
csönözhetők a könyvtárból.

* Az idősek napja alkalmából ked-
ves verses-táncos műsorral és apró 
ajándékkal köszöntötték a Kádár 
Lajos Nyugdíjas Klub tagjait az 
általános iskolások: Dósa Edit, 
Sánta Réka, Viglási Anna, Gombár 
Miklós és Ollári Ádám. Ezt a 
műsorukat az Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub tagjainak is elő-
adták. Felkészítő pedagógus: 
Kalmárné Palásti Mónika.

Rövid hírek

Évforduló
14 évvel ezelőtt,

1997. október 18-án hunyt el
Koós Ferenc,

a Tiszaalpár a Honfoglalás
emlékhelye című
tanulmány írója.

A Teleház nyitva tartása:
Értesítjük a lakosságot, hogy a Teleház nyitva tartása 
megváltozott. Kedden, csütörtökön és pénteken 14-18 

óráig várjuk a látogatókat.
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Felhívás
Újra indul a Faluvédő Ifjúsági Szervezet. Jelentkezzetek minél többen, 
hogy településünk szebbé tételéből mi, fiatalok is kivehessük a részün-
ket! Jelentkezni lehet Vajda Mártánál, a FVSZE elnökénél, vagy Palócz 
Biankánál Facebookon.

Ünnepek:
- nov. 5. Szent Imre herceg
- nov. 9. Lateráni Bazilika felszente-
lése
- nov. 11. Tours-i Szent Márton püs-
pök
- nov. 19. Árpád-házi Szent Erzsébet
- nov. 20. Krisztus, a Mindenség 
Királya
- nov. 21. Boldogságos Szűz Mária 
bemutatása a templomban
- nov.22. Szent Cecília szűz, vértanú
- nov. 27. Advent 1. vasárnapja – az új 
egyházi év kezdete
- nov. 30. Szent András apostol

Novembertől hétköznapokon az esti 
szentmisék kezdési időpontja: 17 óra.

November 27. Az advent kezdete. 
A karácsonyi ünnepekre való előké-
szület ideje ez, amikor Isten Fiának 
emberekhez való első eljövetelére 
emlékezünk. Olyan időszak is, mely-
ben ez a visszaemlékezés ráirányítja 
figyelmünket Krisztus történelemvé-
gi, második eljövetelének várására. E 
két ok miatt az adventi idő a bensősé-
ges és örvendező várakozás ideje.

Kéri Vencel plébános

- 2011-ben 17. alkalommal rendez-
ték meg a Virágos Magyarországért 
környezetszépítő versenyt. A 
versenybe benevezett több száz 
magyarországi település célja idén 
is az volt, hogy az önkormányza-
tok, a lakosság, civil szervezetek, 
intézmények, vállalkozások szépítő 
munkájukkal javítsák többek között 
településük, országunk jó hírét, az 
ott élők életminőségét, elősegítsék az 
igényes lakókörnyezet kialakítását, a 
közös értékek védelmét, növelését. 

A 2011. év győztesei:
* Város kategóriában: 

Százhalombatta, falu kategóriában: 
Lövő.

Ők vesznek részt az Európai 
Virágos Városok és Falvak Versenyén 
2012-ben.

* A Dél-Alföld településeinek 
díjazottjai: Szarvas, Baja, Békés, 
Szolnok és Szentes.

* A szponzorok hét települést 
díjaztak. Tiszaalpár a hetényegyházi 
Kovács László kertészetének díját, 
400 db árvácskát, valamint a szent-
királyi MAPOL Faiskola felajánlását, 
a 20.000 Ft értékű cserjét kapta meg.

-  Köszönetet mondunk azoknak a 
tisztelt polgároknak, akik a Tiszaalpári 
Faluvédő- és Szépítő Egyesület részére 
ajánlották fel a 2010. évi adójuk 1%-
át, amelynek összege 51.287.- Ft.

- Tavasztól őszig községünk 
központi parkjainak rendben tartása 
nagy összefogással történik.

A közhasznú munkások kéthavi 
váltásban napi 4 órás munkaidő mel-
lett végzik lelkesen ezt a munkát, 
gyakran 2-3 túlórát is felvállalva.  A 
nyári időszakban 1 hónapon keresztül 
2 fővel kellett ellátni ezt a feladatot, 
ekkor a nyugdíjas klubok, az iskola 
HAHO szakkörösei is besegítettek 
a palántázásba, öntözésbe, kapálás-
ba. A fűkaszálást az önkormányzat 
parkgondozói végezték rendszeresen. 
Köszönöm valamennyi részt vevőnek 
az együttműködést, az önzetlen 
munkát.

Vajda Márta  
az FVSZE elnöke

Faluszépítő hírekEgyházi sorok

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Nézze Ön is a Trió Televízió műsorait, hogy ne maradjon le semmiről, 
ami Tiszaalpár életével kapcsolatos. Minden hónap utolsó szerdáján je-
lentkezik Tiszaalpári Tükör című magazinunk.
Figyelmébe ajánljuk további műsorainkat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órától; Tükörkép, kéthetente 
kedden 19:30-tól; Életadók, kéthetente csü-
törtökön 19:30-tól; Sportmozaik, kéthetente 
csütörtökön 19:30-tól; Rock Magazin, két-
hetente pénteken 20:30-tól; Hitélet, havonta 
pénteken 18:30-tól

Kontra György főszerkesztő

Köszönet a támogatóknak
Az I. Kosárfonó Találkozó látogatói, résztvevői és a szervezők nevé-
ben köszönjük a támogatást az Árpád Népe Egyesületnek, a Czinege 
Manufaktúra Kft-nek, a tiszaalpári önkormányzatnak, a Duna-Tisza-
közi Népművészeti Egyesületnek, a Nemzeti Kulturális Alapnak, dr. 
Vancsura Istvánnak, Kecső Ferencnének, Bartók Istvánnak, Szabó 
Tibornak, az Olajos családnak és Magony Gáspárnak.



100 év! ... vajon sok idő vagy 
kevés? Egy nemzet életében csak egy 
töredék, egy ember életében pedig 
szinte hihetetlenül soknak tűnik... 
Kevesen is érik meg ezt a szép kort.

Épp ezért volt nagy ünnep, ami-
kor október 24-én Terike nénit, azaz 
Kovács Istvánné Nagy Teréziát 
köszönthettük 100. születésnapja 
alkalmából. A családja, a barátok, az 

ismerősök, az önkormányzat képvi-
selői gyűltek össze, hogy egy kedves 
ünnepség keretében kívánjanak továb-
bi jó egészséget és sok boldogságot e 
jeles napon. A falu legidősebb lakója 2 
gyermeket nevelt fel, három unokája, 
hat dédunokája van. Egész életében 
keményen dolgozott, kora hajnaltól 
késő estig. Szerencsére egészséges, 
gyógyszert nem szed a mai napig. 
Szeret a szabadban lenni, legszíveseb-
ben egész nap a levegőn tartózkodna.

Terike néni könnyeivel küszködve 
fogadta a jókívánságokat, az Orbán 
Viktor által aláírt köszöntő oklevelet 
és a virágokat, amit a gratulálók nyúj-
tottak át neki. 

Kívánjuk, hogy még sok szép 
tavaszt éljen egészségben,  boldog-
ságban családja körében, s reméljük, 
sok ilyen megható ünnepségben lehet 
még részünk Tiszaalpáron!
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Szépkorúak köszöntése

Győri Ferencné Ilonka néni 90. 
születésnapját ünnepelte októ-
ber 29-én. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata nevében dr. Vancsura 
István polgármester és dr. Menyhárt 
Anett jegyző virágcsokorral és a 
miniszterelnök által aláírt emléklappal 
köszöntötte az ünnepi alkalomból.

Ilonka néni 38 éve özvegyen 
él. Négy fiúgyermeket nevelt fel, 
akik közül nagy bánatára egyiküket 
már elvesztette. Nyugdíjazásáig a 
Búzakalász Tsz-ben dolgozott. Nagy 
szeretettel nevelte gyermekeit.  Vidám 
természetével mindig összetartotta a 
családot. Születésnapján nagy csa-
ládjának minden tagja, köztük 8 uno-
kája és 15 dédunokája is szeretettel 
köszöntötte. 

Isten éltesse, Ilonka néni!

Jubileumi köszöntő
Kellemes meglepetés érte id. Barna Sándor és Bodor Lajos tiszaalpári ÁFÉSZ tagokat. Az ÁFÉSZ veze-

tősége személyesen kereste fel őket, hogy megemlékezzenek 90. életévük betöltéséről. Ez alkalomból a 
köszöntőkön túl jubileumi jutalmat is átadtak részükre. Az ünnepeltek a Hírmondó hasábjain is köszönik a 
kedves megemlékezést.



A fiatalok szemszögéből
Napjainkra településünk sokat fejlődött, de még így sem ve-

télkedhet a városok által nyújtott lehetőségekkel. A lakosság 
összetételében valamennyi generáció megtalálható a legfiata-
labbaktól az idősekig.  Az ifjúság egy része azonban, főként 
mi, 20 körüliek, úgy érezzük, számunkra egyre kevesebbet tud 
nyújtani ez a falu. Az általános iskolából kikerülve megkez-
dődik a kötelékek lazulása: városokba kerülünk közép- vagy 
főiskolára, egyetemre. Itt aztán szembesülünk azzal, hogy nem 
csak a hét végén, de a hét minden napján válogathatunk a prog-
ramok közül. Nemcsak diszkókban, hanem kiállításokban, kon-
certekben, mozikban, sporteseményekben, kulturált vendéglátó 
helyekben is. És ez a sok lehetőség kezd vonzóvá válni. Akik 
naponta hazajárnak (bejárósok), egyszer csak észreveszik, hogy 
itthon nincs mit csinálni esténként. Ezért gondoltam arra, hogy 
kikérem pár fiatal tiszaalpári véleményét arról, hogy szerintük 
mi hiányzik a falunkból, mivel lehetne őket idekötni. 

A megkérdezettek többsége 20 év körüli volt, és a válaszaik 
nagyrészt ugyanazt tartalmazták. Néhányan hiányolták a közös 
érdeket, az összefogást a fiatalok körében is, és persze min-
denki kitért a szórakozási lehetőségekre, vagyis inkább azok 
hiányára. 

A szórakozási lehetőség ma Tiszaalpáron a péntek és szom-
bat estéket tekintve „kocsmabuli” a barátokkal. Így a többség 
inkább autóba ül, és elmegy a legközelebbi városba kikapcso-
lódni. A megkérdezettek szerint egy kulturális központ vagy if-
júsági ház kialakítása (akár a művelődési ház keretein belül is) 

a fiatalok számára vonzó lenne. Persze itt fiatalos programok 
is kellenének, és az igény ezekre igen változatos: játéktermi 
játékok (nem nyerő automaták!), zenés estek, szakkörök, klu-
bok, számítógépes tanfolyamok, filmvetítés, és persze diszkó. 
Ezzel a művelődési ház lelkét is fel lehetne támasztani, igaz, 
hogy szükség lenne valakire, aki a szervezést bonyolítaná, és a 
felügyeletet is meg kellene oldani, hogy ne legyen rongálás.

A sportolási lehetőségeket számba véve kiderül, hogy 
Tiszaalpáron a labdarúgás nagy népszerűségnek örvend, a meg-
kérdezettek is szeretik. Hiányolják viszont a sokszínűséget.  A 
görkorizás, a gördeszkázás és a bmx-ezés eléggé elterjedt a 
fiatalok körében, de nincs olyan hely, ahol ezt művelhetnék. 
Jól jönne egy „dühöngő” kialakítása a falu területén, így nem 
kellene a járdákon, parkolókban, másokat zavarva hódolniuk 
a kedvteléseiknek. A pingpongozás is viszonylag kevés beru-
házással feléleszthető lenne. Valószínűleg asztalok vannak is 
valahol „elfekvőben”. 

Elég nagy gondot okoz az elhelyezkedés is. A napokban a 
kezembe került egy a régi Alpárt bemutató film, és akkor szem-
besültem azzal, hogy mennyi munkahely volt Tiszaalpáron. Mi 
történt? Eltelt 30 év, és nemhogy újakat hoztak volna létre, de 
már a régi munkahelyek is megszűntek. Ha nem tudunk elhe-
lyezkedni, hogyan maradjunk itthon?

Köszönöm a fórumozóknak, hogy hozzászólásaikkal, javas-
lataikkal segítették munkámat. 

Palócz Bianka

Vércukor- és koleszterinmérés
November 16-án 8-10.30-ig ingyenes vércukor- és 
koleszterinszint-mérést végeznek a Szent Imre tér 
18. szám alatti orvosi rendelőben.

dr. Taricska Tibor

HORGÁSZBÁL
AZ ALPÁRI

TISZA HORGÁSZ EGYESÜLET
november 19-én 19 órai kezdettel
a tiszaalpári művelődési házban

HORGÁSZBÁLT SZERVEZ
Belépő: 1500 Ft/fő

(vacsora és előtte egy rövidital)

A szarvaspörköltet készíti:
Patai Ferenc, Fekete Ferenc,

Nemes József, Domokos Antal.

A talpalávalót Varga Zsolt és Bense Imre
szolgáltatja.

TOMBOLA
Jelentkezni lehet: Madla Jánosné Andreánál a 

Varázsbazár üzletben

Jelentkezést csak korlátozott számban
tudunk elfogadni!

Megemlékezés
Tánczos Péter sírjánál

Október 12-én Tánczos Péter újfalui temetőben lévő sírjá-
nál tartottak megemlékezést az Univer Tánczos Péter Népze-
nei Egyesület és a Bársony Mihály Népdalkör tagjai. A méltat-
lanul elfeledett „matkói nótafának” is nevezett parasztember 
egy ideig Tiszaalpáron élt, itt is temették el 1978-ban. Nem-
csak ügyes kezéről volt híres – afféle ezermesterként ismerték 
-, hanem főleg népdaléneklő tudományáról. A hagyomány azt 
tartja, mintegy 1000 ízes, magyar népdalt ismert. Lakodal-
makban, közös névnapokon jó hangulatot, vigasságot terem-
tett, de munka közben is mindig dudorászott. Hagyományőrző 
emlékezetéből valósággal áradt a sok magyar népdal. Tiszte-
lői, akik sírjánál megjelentek, egyik kedvenc „nótájával” em-
lékeztek rá. Tevékenységét dr. Pánczél Gyula, a nevét viselő 
népzenei egyesület alelnöke, dr. Vancsura István polgármester 
és Horti Sándor, a helyi népdalkör vezetője méltatták.
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Együtt egy célért Október 26-án ismét konténerek so-
rakoztak az iskola udvarán, mert ezen a 
napon volt az őszi hulladékgyűjtés. Kicsik 
és nagyok, idősebbek és fiatalok, gyerekek 
és felnőttek hozták a papírt és a PET pa-
lackot. A szorgos kezek munkája nyomán 
több mint 15 tonna papír és közel 2 tonna 
palack gyűlt össze. Ezzel nemcsak a házi 
versenyen szerepelnek a Zöld Óvoda és 
az Ökoiskola tagjai, hanem a kiskunfél-
egyházi térség iskoláival és óvodáival is. 
A Csongrádi Víz és Kommunális Kft. által 
meghirdetett versenyen tavasszal és a télen 
már dobogósak lettünk, ami pénzjutalom-
mal is járt. Köszönet ezért mindenkinek, 
akik úgy gondolták, hogy részt vesznek 
a gyűjtésben! Remélem, hogy nemcsak 
a pénz miatt, hanem a környezetvédelem 
érdekében is tettük, tesszük mindezt, hi-
szen egy indián mondás szerint: „Ha majd 
kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az 
utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, 
rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.”

Dr. Halász Mátyásné

Az őszi időszakban több atlétikai, illetve 
futóversenyen is részt vettek az iskolások. 
A szeptember 21-22-én megrendezett Dar-
vas Kupán 60 méteres futásban Dömötör 
Dániel 2., Almási Attila 3., a lányok közül 
Kalmár Gréta 4. lett. A 800 méteres fu-
tásban három korcsoportban is a 2. helyet 
szerezték meg a fiúk: Bánfi-Antal Dávid, 
Kis Dávid, Nemes János.  Távolugrásban 
2. helyezést ért el Drozdik Ivett (I. kcs.) és 
Dömötör Dániel (III. kcs.).
A 4x1-es körváltóban a lányok két kor-
csoportban 4. helyezést értek el: Drozdik 
Ivett, Varga Judit, Balla Piroska, Barna 
Martina (I. kcs.), Kalmár Gréta, Babar 
Sára, Czombos Barbara, Sebők Barbara 
(II. kcs.). A III. korcsoport versenyzői: 
Grohóczki Tímea, Cséplő Nikoletta, Dósa 
Barbara, Bende Fanni ötödikek lettek. 
A fiúk 3. helyezést értek el: Zoltai Dávid, 
Dömötör Dániel, Kis Dávid, Palásti Ger-
gő (III.kcs.). 4. helyet szereztek I. korcso-
portban (Kása Norbert, Birkás Levente, 
Keskeny Balázs, Trucza Attila), II. kor-
csoportban (Néző Dániel, Nemes István, 
Bánfi-Antal Dávid, Kanál Péter) és IV. 
korcsoportban (Nemes János, Csóka Ta-
más, Almási Attila, Kovács Roland).
A Mészáros Gyula Emlékversenyt október 
1-jén rendezték meg Kiskunfélegyházán. 
Az eredmények:
60 méteres futás: Almási Attila 4. hely, 
Dömötör Dániel 7. hely, Kalmár Gréta 8. 
hely.

Váltófutás:  a lányok két korosztályban 
is negyedik helyezést értek el. A csapa-
tok tagjai: Barna Martina, Varga Judit, 
Drozdik Ivett, valamint Sebők Barbara, 
Kalmár Gréta, Ballabás Viktória, Babar 
Sára. A fiúk közül Bánfi-Antal Dávid kis-
térségi csapattagként 1. helyezett, Almási 
Attila szintén a kistérségi csapat tagjaként 
2. helyezett lett. Egyaránt 3. helyezést 
szerzett az I. korcsoportos fiúcsapat (Sza-
bó Balázs, Trucza Attila, Keskeny Balázs, 
Kása Norbert) és a II. korcsoportos fiúcsa-
pat (Dömötör Dániel, Kis Dávid, Zoltai 
Dávid, Palásti Gergő).
Távolugrás: 2. hely Dömötör Dániel, 6. 
hely Drozdik Ivett, 7. hely Szabó Balázs.
800 méteres futás: 3. hely Kis Dávid, 7. 
hely Trucza Attila, Néző Dániel, Zoltai 
Dávid, Barna Martina, 8. hely Drozdik 
Ivett.
Október 6-án került megrendezésre Kis-
kunfélegyházán a Darvas Lakótelepi Fu-
tás, ahol ugyancsak szép eredményeket 
értek el a tanulók. Az alsó tagozatosok 
közül korcsoportjában Vancsura Botond 
1. helyezést, Dorsch György 2. helyezést, 
Czingel Ferenc 2. helyezést ért el. Kovács 
István 4., Sós Luca és Vetter Jenny 5., 
Novák Gabriella és Dósa Ágnes 7. helyet 
szerzett. A felső tagozatosok eredményei: 
2. hely Nemes János, 3. hely Kis Dávid és 
Szabó Balázs, 4. hely Dömötör Dániel, 5. 
hely Zoltai Dávid, 6. hely Palásti Gergő és 
Keskeny Balázs.

Az iskolák közötti versenyben:
3. hely: Tiszaalpár

Felkészítők: Ivicz Ivett, Ivicz Lázár peda-
gógusok
A versenyző gyerekek és a felkészítő peda-
gógusok ezúton köszönik meg a versenyre 
történő szállításban nyújtott segítséget a 
szülőknek, pedagógosknak:
Bondár Enikő, Csernákné Csányi Krisz-
tina, Deák Ferenc, Dósa Istvánné, 
Kalmárné Palásti Mónika, Kelemen Ist-
ván, Keskenyné Babinszki Eszter, Kisné 
Szabó Erzsébet, Marsa Istvánné, Olláriné 
Novák Ibolya, Ötvös Margit, Roza Sándor, 
Seres Barnabás, Sósné Czinege Edina, dr. 
Vancsuráné Máj Melinda, Vargáné Barcsa 
Györgyi

Iskolai sporteredmények

Köszönetnyilvánítás

Az őszi szünet előtti hétvégén a 6.a osz-
tálytermét kifestették a szülők. A felújí-
tásban Herédi-Szabó Zsolt, Szemerédi 
Csaba, Balog Zsolt vett részt, a ta-
karítást Deákné Horváth Andrea és 
Szemerédiné Csuka Éva végezte. 
Köszönetet szeretnék mondani a ma-
gam és a 6.a osztály tanulói nevében, 
hogy a tanév hátralevő részében tiszta, 
kellemes, megújult környezetben foly-
tathatjuk a tanulást. Köszönjük.
Dömötörné Tar Margit osztályfőnök



Ezúton értesítünk mindenkit, hogy no-
vember 19-én 15.00 órától a település 
művelődési házának emeleti kistermé-
ben  irodalomtörténeti előadás kereté-
ben Tompó László irodalomtörténész, 
(aki volt már nálunk a trianoni gyászna-
pon is) Vass Albert életútjáról előadást 
tart. Kb. 16.00 órától pedig Herczeg 
Ferenc történész, piliskutató a Pilisről 

mint a magyarok szakrális helyéről tart 
előadást kb. 18.00 óráig. 
Külön kérésünkre Árpád fejedelemről 
is sok új információt tudhatunk meg.
Sok szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt.

Árpád Népe Tiszaalpári
Hagyományőrző Egyesület

Október 16-án találkozóra hívta Patai Fe-
renc a korábban kilépett polgárőröket és 
családjaikat a Holt-Tisza partjára. Nem 
titkolt célja volt ezzel, hogy a régi, ösz-
szetartó közösség tagjai továbbra is egy-
ben maradjanak. A főzéssel egybekötött 
horgászverseny jó alkalom volt arra, hogy 
a „veterán” csapattársak beszélgessenek 
egymással, felelevenítsék régi polgárőr-
sztorijaikat. 
Tiszaalpáron 1996-ban alakult meg a 
helyi polgárőr szervezet, melyet Novák 
Sándor és Berkes Béla akkori rendőrök 
kezdeményezésére hoztak létre. Indulás-
kor mintegy 170 tagja volt az egyesület-
nek, és valószínűleg a nagy létszám is oka 
volt annak, hogy nehezen rázódott össze 
a csapat. Gyakran voltak vezetőségcserék, 
és kezdetben a gazdálkodással is akadtak 
problémák. 
Az itt jelen lévők egyetértettek abban, 
hogy nekik is szerepük volt a polgárőr-
ség helyzetének rendeződésében. A régi 
csapattársakkal együtt részt vettek abban 
a folyamatban, melynek során kialakult 
egy hatékony, jól mozgósítható csapat. 

A tagság létszáma 50 főre redukálódott, 
akik közül 25 mindig készenlétben állt. A 
gazdálkodást - amit több százezer forint 
hiánnyal vettek át - rendbe tették. Bővítet-
ték technikai felszereltségüket, pályáztak, 
szolgálati gépkocsihoz jutottak, támoga-
tókat szereztek. Szervezetten, megbízha-
tóan dolgoztak. A bejelentésekre gyorsan 
reagáltak, körözött személyek elfogásában 
segítették a hatóságot, de ők maguk is fog-
tak el bűnözőket. Kutattak eltűnt szemé-
lyek után, biztosították baleset vagy bűn-
cselekmény helyszínét. Kivették részüket 
a megfigyelő szolgálatokban és biztosítot-
ták a helyi rendezvényeket.
2010-ben újra átszervezték a polgárőrsé-
get. A csapatból ekkor többen kiléptek, 
köztük olyanok is, akik 10-15 év társadal-
mi munkát tudhattak maguk mögött.
Patai Ferenc, volt polgárőr elnök az együtt 
eltöltött szolgálati idő emlékére névre 
szóló emléklapot készíttetett és adott át 
a megjelent csapattársaknak. Elmondta, 
hogy úgy érzi, a falu lakóinak bizalmát 
bírta ez a csapat, hiszen rájuk mindig szá-
míthattak.
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Kedves Tiszaalpári Lakosok!

Volt polgárőrök találkoztak

Október hónapban az 
alábbi vagyon elleni bűn-
cselekmény elkövetése miatt 
indított eljárást a Kiskunfél-
egyházi Rendőrkapitányság: 

Október 27-én 18.00 óra és október 29-
én 10.30 óra közötti időben ismeretlen 
elkövető egy lakatlan állapotban lévő 
Mátyás király utcai lakásba ajtóbefeszí-
tés módszerével behatolt, és onnan el-
tulajdonított 1 db szerszám-
készletet, valamint műanyag 
ládákat. A lopással okozott 
kár: 20.000 Ft, a rongálási 
kár: 5.000 Ft.

Vigyázat! 
Megtévesztő faárusok
A tél közeledtével becsöngetnek la-

kásainkba vagy leszólítanak az utcán az 
„olcsó és jó minőségű” tűzifát kínáló 
faárusok. Érdemes azonban körültekin-
tőnek lennünk, mert a „kedvező áron” 
megvásárolt faáru átvételével könnyen 
bűncselekmény áldozataivá válhatunk. 
Legtöbbször az áru átvétele és az eladó 
távozása után derül ki, hogy a megvá-
sárolt fa csekély hányada a kifizetett 
mennyiségnek. Még gyakoribb eset, 
hogy a tolvajok tűzifa árusnak álcázva 
magukat surrannak be nyitott lakásunk-
ba, így tulajdonítva el értékeinket, pén-
zünket. 

Néhány javaslat a bűncselekmény 
megelőzése érdekében:

 - Az ajtót, kaput mindig gondosan 
zárjuk, még akkor is, ha a lakásban, 
kertben tartózkodunk. Az értékeinket 
elzárva, lehetőség szerint zárt lemezka-
zettában tároljuk.

- Legyünk óvatosak a különböző 
ürüggyel bekéredzkedőkkel, házaló 
kereskedőkkel. Ne engedjük be őket a 
lakásba, még akkor sem, ha rendkívül 
kedvező áron - esetleg nyereményt ki-
látásba helyezve - ajánlják termékeiket. 
Amennyiben rokonainkra hivatkozva 
próbálnak bizalmunkba férkőzni, az 
üzlet megkötése előtt telefonon hívjuk 
fel őket a valóságtartalom ellenőrzése 
érdekében. 

Ha gyanús körülményt észlelnek, ír-
ják fel az esetleges jármű rendszámát és 
azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-

Kék percek 
Rendőrségi közlemény
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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 Sporthorgászboltban (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! 

Könyvelést és
KönyvvizsgálAtot

vállAloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása 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 foga-
dok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

A TISZAALPÁRI MűVELőDÉSI
HÁZBAN FOGADóóRÁT TARTOK 

Időpontok:
december 7. 14-15 óráig.

ÉRDEKLőDNI: 06/30/266-8536

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

PEDIKűR-MANIKűR-MűKÖRÖM,
MASSZÁZS:

Bali Szabina Tel: 06-20/968 18 53

FODRÁSZAT: 
Magonyné Kovács Tímea Tel: 06-20/566 66 47

KOZMETIKA:
Balogh Renáta Tel: 06-30/691 36 89

ÁLLóSZOLI & INFRASZAuNA & 
NAPSZAuNA:

Kallai Zoltánné Tel: 06-20/430 86 08

Kedvező árakkal, kellemes környezetben
várjuk szépülni és pihenni vágyó vendégeket!

Minden, ami szépséggel kapcsolatos,
egy helyen…!
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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

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
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Balla József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig)
         06/30/6211-595
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig)
         06/30/9049-363

*  Lótrágya eladó: 100 Ft/q. Érd.: Tiszaalpár, Deák F. u. 
36. vagy 06/20/347-3924

* Lucerna eladó. Érd.: Tiszaalpár, Esze Tamás u. 69.
* Savanyításra alkalmas fejes káposzta eladó. Kb. 6-7 q. 

Érd.: 06/30/353-6574 vagy 06/30/491-3036
* Babakocsi hordozóval, játszószőnyeg, babafürdőkád, 

kismamanadrágok és kislányruhák 80-as méretig eladók. 
Érd.: 06/30/4866-912

* Robogó eladó. Érd.: 06/30/2841-529
* 72 m2-es gázfűtéses családi ház eladó. Tiszaalpár, 

Csokonai u. 88. Érd.: 06/30/5405-280, 06/30/4866-912
* Eladó Tiszaalpár, Dózsa György u. 68/d szám alatti 87 

m2-es lakás – négylakásos társasházban. Érd.: 06/30/300-
9996, vagy 76/424-092

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

* Eladó háromajtós és kétajtós szekrény. Érd.: 76/424-
662

* Eladó 13 út kékfrankos I. osztályú szőlő sürgősen. Érd.: 
76/425-192

* Fajtatiszta puli kiskutyák eladók, fehérek, feketék. Jó 
fogós szülőktől. Érd.: 06/30/873-2403

* Fotósarkos fényképalbum, adventi és karácsonyi díszek, 
képeslapok és meghívók egyedi, kézi készítését vállalom. 
Érd.:  minden nap 16 óra után. Tel.: 06/30/385-9212

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Réczi Zoltán és Bontovics 
Zsuzsanna
Akiket nagyon vártunk: Túri Gergő József (an. Túri 
Alexandra), Földvári Nóra (an. Kapás Annamária), Koczúr 
Balázs János (an. Lévai Tünde).
Akiktől elbúcsúztunk: Barna Sándorné Kecső Judit 
(1922), Csikós Mihályné Bíró Margit (1924), Hajnal Pál 
(1938), Tóth Jánosné Herédi-Szabó Katalin (1955), Lovas 
Ferenc (1937), Zoltai László (1946)

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 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 fogadunk el.


