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Három megye tizenkilenc iskolájá-
nak tanulói vettek részt Tiszaalpáron 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
és Könyvtár szervezésben, a IV. Dél-
Alföldi Zöld Diákparlamenten. A kon-
ferencia témája a tudatos fogyasztói 
magatartás volt.

Nem csak általános, de középis-
kolások is, mintegy ötvenen, vettek 
részt, azon a regionális diákparlamen-
ten, amelyet a zöld jelző is megillet. 
A konferencián kizárólag csak ÖKO 
iskola képviselői vehettek részt. A diá-
kok beszámoltak arról, hogy intéz-
ményükben, településükön mit tettek, 
tesznek annak érdekében, hogy a tuda-
tos fogyasztói magatartást előnyben 
részesítsék. A diákok kivetítőn, vagy 

csak egyszerűen szóban fogalmazták 
meg gondolataikat. Tiszaalpárt a 7. 
osztályos Dósa Barbara, a 6. osz-
tályos Kalmár Gréta és az 5. osztá-
lyos Kővágó Karina képviselte. Ők 
is elmondták azt, hogy iskolájukban 
mit tettek eddig, a tudatos fogyasztói 
magatartás érdekében. A konferencia 
után, a diákok és a kísérő pedagó-
gusok kimentek az iskola kertjébe, 
ahol Maróti Pál tanár segédkezésével 
elültettek egy kőrisfát. Ezt követően 
elsétáltak a Várdombra, megtekintet-
ték a helytörténeti és természetrajzi 
kiállítást, és az Árpád-kori falut.

Dr. Halász Mátyásné tanárnő, főszer-
vező elmondta, hogy az ÖKO iskola azt 
jelenti, hogy a természetért, a környeze-

tért kell sokat tenni a diákoknak. Több 
oldalas kritériumnak kell megfelelni 
ahhoz, hogy ezt a címet megkaphassa 
egy intézmény. A kritérium rendszerben 
elképzelhető és megvalósítható vágya-
kat és lehetőségeket kell teljesíteni. 
Természetesen vannak olyanok is, ame-
lyeket anyagi fedezet nélkül nem lehet 
megvalósítani. Az egész rendszernek 
környezetvédelmi hatása van.

A tiszaalpári iskola már másodszor 
kapta meg az elismerést, és negyedik 
éve viselik ezt a rangot. Ez azt is jelenti, 
hogy nem csak kezdeti fellángolás volt 
az ÖKO iskolai tevékenység, hanem 
a pedagógusok vezetésével tudatos 
munka folyik az intézményben.

Folytatás a 3. oldalon.
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Külön közbeszerzési eljárás
A képviselő-testület legutóbbi ülé-

sén a szennyvízelvezetés és tisztítás 
közbeszerzési rendjéről tárgyalt. Az 
előterjesztésben két lehetőség is sze-
repelt. Az egyik szerint külön írnák ki 
a közbeszerzési eljárást a csatornázási 
és külön a szennyvíztisztító kivite-
lezésére. A másik lehetőség szerint 
pedig csak egy pályázatot írnának 
ki. Vancsura István az első variációra 
tett javaslatot, még pedig azért, mert 
a külön-külön kiírt közbeszerzési 
eljárásban nagyobb lehetőség van az 
alacsonyabb ár elérésére, a csatorná-
zásnál. A tisztítómű tervezésénél és 
kivitelezésénél az ár mellett fontos 
szempont a tisztítás technológiája és 
a működtetés költsége is. A képvise-
lők többsége elfogadta a polgármester 
javaslatát.

Akadálymentes orvosi rendelő
A Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal levelet írt az önkor-
mányzatnak. Ebben arra hívják fel 
a figyelmet, hogy a Mátyás király 
u. 2 szám alatti orvosi rendelőnél 
meg kell oldani az akadálymentes 
közlekedést. Amennyiben ezt nem 
teljesítené az önkormányzat, akkor 
pénzbírság szabható ki rá, ami szük-
ség esetén ismételhető is. Az önkor-
mányzat természetesen meg akarja 
oldani az orvosi rendelő akadály-
mentesítését, amire tervezői javas-
latokat kérnek. Az áprilisi testületi 
ülésen dönteni fognak arról, hogy 
ki fogja majd elvégezni a munká-
latokat.

Szántó területek
Az elmúlt időszakban nem egyszer 

tárgyalta a képviselő-testület azt az 
előterjesztést, mely szerint az önkor-
mányzat, a szántó földterületeit átadná 
a Tiszaalpári Településgazdálkodási 
Kft-nek. Döntés mindezidáig, külön-
féle meggondolásból, nem született. 
Abban egyeztek meg, hogy legkésőbb 
szeptemberben visszatérnek az ügyre. 
Amennyiben azon a testületi ülésen 
sikerül megegyezni, akkor az ősz 
folyamán megköthetik a szerződést.

Megújulhat a tornaterem
A képviselő-testület döntött arról, 

hogy pályázatot nyújt be a tornaterem 
felújítására. A beruházás 24,8 millió 
forintba kerülne, melyből 19,8 mil-
lió forint lenne a pályázati pénz. Ez 
a teljes bekerülési költség nyolcvan 
százaléka. A fennmaradó húsz szá-
zalékot, vagyis közel ötmillió forint 
önerőt, az önkormányzat biztosítaná 
a beruházás megvalósítására. A támo-
gatás legalább öt százalék mértékéig, 
az önkormányzatnak határozott ideig 
(három hónapig), közfoglalkoztatotta-
kat kell alkalmazni. A beruházás kere-
tében felújításra kerülne a tornaterem 
tetőszigetelése, kicserélnék a tetővi-
lágítókat. Ez azért is fontos, mert 
ez által, megszűnnének a beázások, 
javulna a hőszigetelés, és világosabb 
lenne a terem. A beruházás megva-
lósításával a mozgáskorlátozottak is 
be tudnak majd jutni a terembe, öt 
százalékos rámpa kialakításával. A 
tornaterem 1986-ban épült, 18,5m x 
36,8m méretű, hét méter belmagas-
ságú, előre gyártott vasbeton szerke-
zetű. A támogatási igényekről Pintér 
Sándor belügyminiszter május 31-ig 
dönt.

Lakossági aláírás a nyárfákkal kap-
csolatban

Húsz aláírással lakossági kérelem 
érkezett az önkormányzathoz. Ebben 
azt írják, a piactér és környékén, vala-
mint a vasútállomás, tüzép bejárója 
közötti lakók, hogy nyárfavirágzás 
idején, tűrhetetlen és szinte elvisel-
hetetlen az ott élők zömének élete 
a rengeteg pöhöly miatt. Aki nem 
allergiás, annak is sok kellemetlensé-
get okoz, belekerülve szembe, szájba, 
de még a lakásba is, a nyitott abla-
kon keresztül. Éppen ezért ez idő-
szak alatt, az ajtót és ablakokat nem 
lehet kinyitni. Egészséges embernél 
is előbb vagy utóbb allergiás tüne-
tek jelentkeznek, ahogy növekszik a 
pöhöly hömpölygése, szezon idején. 
A márciusi testületi ülésen olyan dön-
tés született, hogy a következő ülésre 
megvizsgálják az ügyet. Mennyi fát 
érint, mennyiért vágnák ki a közterü-

leten lévőket és mivel lehetne pótolni. 
Ugyanezt kérnék azoktól is, akiknek a 
területén nyárfák találhatók.

Dán delegáció érkezhet
Néhány évvel ezelőtt pályáza-

tot nyújtott be az önkormányzat a 
dán testvértelepülés kjellerupi és a 
tiszaalpári gyerekek találkozására. 
Először a dán fiatalok jöttek a község-
be, az elmúlt évben pedig a tiszaalpári 
gyerekek utaztak a dán testvérvárosba, 
Kjellerupba. A találkozókon a környe-
zetvédelem játszott fontos szerepet. 
Az önkormányzat most az idősebbe-
ket is össze akarja hozni. Ennek meg-
valósítására is pályázatot nyújtott be. 
A megpályázható összeg kilencezer 
euro. Az ötvenfős dán delegáció szep-
tember 26-án érkezne Tiszaalpárra és 
szeptember 30-án utazna el. Ez alatt 
az idő alatt, többek között megismer-
kednének a település intézményeivel, 
részt vennének ünnepi testületi ülésen 
és a Bársony Mihály Tekerőlantos 
Találkozón, de közös képzőművészeti 
kiállítást is tartanának. A vendégek 
megtudhatják azt is, hogy Tiszaalpár 
mire használta fel a dán adományokat. 
A tekerőlantos találkozóra az önkor-
mányzat külön pályázatot nyújt be a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz. A későb-
biek folyamán a tiszaalpári idősebb 
korosztály is ellátogatna Kjellerupba.

Közös pályázat Tordával
A vajdasági Tordával, közös pályá-

zatot szeretne beadni az önkormány-
zat, Magyarország-Szerbia Határon 
Átnyúló Együttműködés 2012 cím-
mel. A program célja: egy fenntartható 
és biztonságos környezetben együtt-
működő régió létrehozása. Az együtt-
működés keretében a közös kulturális 
és természeti örökség megőrzése, a 
gazdasági lehetőségek kiaknázásnak 
erősítése, elősegítve a munkahelyte-
remtést, és csökkentve a schengeni 
külső határon való elhelyezkedés 
negatív hatásait. A pályázható összeg 
százezer euro, amiből 15 százalék az 
önerő. Ebből Tiszaalpár hatvan, Torda 
pedig negyven százalékot vállalna. 
Sikeres pályázat esetén az elkövetke-
zendő évben lehetne megvalósítani a 
programokat.
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A testületi ülésről jelentjük
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Közmeghallgatás a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál
Tiszaalpár Nagyközség Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat képvise-
lő-testülete, április 3-án tartotta köz-
meghallgatását a művelődési házban. 
A közmeghallgatáson megjelentek a 
képviselők, Ajtai Elemérné elnök, 
Jakab Gyöngyi elnökhelyettes, Sze-
pesi Istvánné és Ajtai Elemér képvi-
selők. 

A közmeghallgatásra meghívták 
a község polgármesterét jegyzőjét, a 
képviselő-testület tagjait, valamint a 
nevelési és oktatási intézmények veze-
tőit. A meghívást elfogadta dr. Meny-
hárt Anett jegyző, dr. Vancsura István 
polgármester, Bartók István alpolgár-
mester, Barna Sándor önkormányzati 
képviselő, Kiss Mária óvodavezető, 
Novák Imréné óvodavezető-helyettes, 
akik választ adtak a feltárt problémák-
ra és azok általuk látott megoldásokra. 
A cigány nemzetiségi önkormányzat 
megtiszteltetésnek vette, hogy a köz-
meghallgatáson megjelent lakosok 
kifejtették véleményüket a cigány-kö-
zösségi és egyéni problémákról, és a 
lehetséges megoldásokról.

Az első napirendi pont keretében 
beszámolót hallhattak a megjelentek, 
a 2011-2012. márciusa között végzett 
munkáról, költségvetésről. A nemzeti-
ségi feladatok ellátására, a cigányön-
kormányzat képviselő-testülete, határo-
zattal döntött a 2012. évi feladatalapú 
támogatás igénylésének benyújtásáról. 
Az önkormányzat, a hatályos törvény-
ben foglaltak szerint végzi a tevékeny-
ségét a megalakulástól kezdve. Fontos 
hangsúlyt helyez a képviselő-testület, 
az eskütételében megfogalmazottakra, 
amely a cigányság képviselete, a hagyo-

mány és a kultúra feltárása, ápolása és 
ismertetése. A képviselők munkáját a 
nyílt képviselet biztosítása, a kapcso-
lattartás és az együttműködés, valamint 
a cigány nemzetiségi autentikus ha-
gyományápolás jellemzi, mert a négy 
képviselő, összetartóerőként van jelen 
a település életében. A községben élő, 
kapcsolattartó cigány lakosok gyerekeit, 
ösztöndíjprogramokban való ajánlással 
támogatják, amenyiben a pályázó szülő 
és gyermeke vállalja cigány nemzetiségi 
hovatartozását.

A második napirend a tiszaalpári ci-
gányok szociális helyzete, a munkanél-
küliség, valamint az oktatás, nevelés té-
maköre volt. Ez a témakör a településen 
élő cigány nemzetiségről szólt. Elhang-
zott, hogy  a községben nagy mértékű a 
munkanélküliség. Ennek köszönhetően, 
a családok a szociális perifériára szorul-
va elszegényedtek, amelynek következ-
tében az életminőség és az életszínvonal 
sokkal rosszabb, mint amilyen volt.  Az 
adott témához többen is hozzászóltak a 
jelenlévők közül, mert sokan szeretné-
nek dolgozni és gyermekeiket nevelni, 
megfelelő életszínvonalon és erkölcsö-
sen. A pénz hiánya, nagy problémát je-
lent, amely minden ember életét nega-
tívan befolyásolja, így a Tiszaalpáron 
lakókét is. Többen jelezték a problémá-
jukat, amelyre megoldást várnak. Így 
hangsúlyt kapott a gyermekek és csalá-
dok biztonsága a településen, a családi 
nevelés problémái, valamint a szegény-
ség is. Szó volt az intézményekben fo-
lyó integrált oktatásról és nevelésről, a 
gyermekvédelmi problémák kezelésé-
ről. 

Felhívó jellegű konzultációs prob-

lémafelvetés alakult ki az állami- és a 
szociális földek, a munkanélküliség és 
munkahelyteremtés, a piac előnye és az 
árusítás lehetősége, a szennyvíz és csa-
tornahálózat szerződésének nem fizetése 
és/vagy hiánya, témájában. A munkanél-
küliséggel kapcsolatban a polgármester 
úr megjegyezte - meggyőződése, hogy 
Tiszaalpár jelenlegi adottsága lehetővé 
tenné, hogy a közel öt-hatszáz munka-
nélkülinek munkát adjanak. A települé-
sen élő rászorulók érdekei kihangsúlyo-
zódtak az ez évi szociális földhöz jutás 
lehetőségének tárgyában is, amelyet a 
polgármester, ebben az évben már nem 
tartott megvalósíthatónak. A szociális 
témák kérdéskörében választ kaptak a 
közmeghallgatáson megjelentek, a se-
gélyezési formák lehetőségéről és mód-
járól, a kiszállított téli tűzifa mennyisé-
géről. 

A közmeghallgatás harmadik napi-
rendi pontjánál lehetőség adódott a hoz-
zászólásokra, kérdések felvetésére, és 
azok megválaszolására.

Ezek után az olvasókban felmerülhet 
a kérdés: Mit tettek és mit mondtak, a 
cigány nemzetiségi önkormányzat kép-
viselői a közmeghallgatáson? Nem ha-
gyom kételybe önöket, tömör szavak-
ba öntöm tettüket. A közmeghallgatást 
megszervezték, feltárták a településen 
élők problémáit, megoldást mondtak a 
komplikációkra, megláttatták az élet va-
lóságát Tiszaalpár jelene és jövője tekin-
tetében. Jövőre jöjjenek el és láthatják, 
hallhatják tetteiket, hiszen Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat közmeghallgatása minden-
kinek szól.

Ajtai Elemérné elnök

(Folytatás az első oldalról)
A Zöld Diákparlament négy évvel 

ezelőtt alakult meg, azóta minden év-
ben más-más településeken tartják meg 
konferenciájukat. Határozatot hoztak 
arról, hogy egymás után ugyan abban a 
megyében nem lehet konferencia. Ezért 
is vállalta azt Tiszaalpár, hogy most itt 
fogják megrendezni. A megvalósításra 
pályázatot nyújtottak be, és sikerült is 
támogatásban részesülniük. A tanár-
nő arról is tájékoztatta a jelenlévőket, 

hogy az önkormányzattól kaptak egy 
kis területet, ahol gyógy- és fűszernö-
vényeket próbálnak majd termeszteni. 
A munkába besegítenek majd a köz-
munkások is. 

A parlament határozat tervezetet is 
elfogadott. Ebben javasolják a Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium oktatási 
osztályának a hazai termékek, kister-
melők támogatását, újra hasznosítható 
tankönyvek megvalósítását, iskolakert 
visszaállítását, valamint helyben termett 

áruk felhasználását. A határozat terve-
zetet elküldik a nemzeti parkoknak és a 
nagyobb természetvédelmi egyesületek-
nek is.

Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola meglepetéssel is szolgált a 
konferencián részt vevőknek. Az 
ebéd után egy hatalmas torta várta a 
gyerekeket, amely egy nagy fát ábrá-
zolt. A mesterséges alapanyagot nem 
tartalmazó sütemény ízlett a diákok-
nak. 

„Zöld diákok” regionális parlamentje
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A húsvéti készülődés örömet 
adó élményt jelentett gyerekek-
nek felnőtteknek egyaránt. A 
Tündérrózsa Óvoda hét csoport-
jában más-más módon készültek a 
jeles napra. Voltak, akik az óvoda 
udvarán vagy csoportszobájában 
elrejtett csokitojásokat keresve-

kutatva indították a kézműves fog-
lalkozást. Voltak, akik tavaszváró 
dalokkal versekkel köszöntötték 
a vendégeket.  Mások varázslatos 
játékokkal vonták be a kicsiket a 
húsvéti hangulatba. Sokféle techni-
kával díszített tojások, ajtódíszek, 
üdvözlőlapok, nyuszik készül-

tek, gyerekek és szülők ügyeske-
dő keze nyomán. A vendéglátás 
sem maradt el. Szendvicsekkel, 
süteményekkel kínálták az óvoda 
dolgozói és gyermekei a megje-
lenteket. A munkálatokról készült 
fotók hűen tükrözik a jó hangulatot 
a vidám alkotó munkát. 

Húsvéti készülődés

2012. márc. 29-én szakmai 
tapasztalatcserére, a Tündérrózsa 
Óvodába, Ceglédről és 
Tiszakécskéről 24 fős delegáció 
érkezett. Dr.Vancsura István pol-
gármester és Kiss Mária óvoda-
vezető szívélyesen köszöntötte a 
vendégeket.

A délelőtt folyamán az ideláto-
gatók valamennyi csoport életébe 
bepillantást nyerhettek.

A szakmai megbeszélésen Szabó 
Gabriella beszámolt az IPR munká-
ról, Palásti Józsefné a kompetencia 
alapú óvodai nevelésről Ballabásné 
Somkuti Anita, Bontovics Istvánné, 
Novákné Lőrinc Ildikó, Zsígó 
Józsefné pedig a szakmai megúju-
lást célzó innovatív tevékenységek-
ről tartott előadást. Ignácz Tiborné 
a zöld óvoda életéről, terveiről, 
céljairól adott számot. A vendégek 
megcsodálták az aulában kiállított 
Víz Világnapjára készített gyer-

mekmunkákat, melynek mottójául 
„Víz nélkül nincs élet” gondolatot 
tűztük ki.

Novák Imréné első alkalom-
mal adta át azt a képes-szöveges 
prospektust, mely rövid, tömör 
összefoglalót ad óvodánk életéről. 
Az óvoda dajka és konyhai sze-
mélyzete gondoskodott az igényes 
vendéglátásról.

A nap végén fontosnak tartot-
tuk, hogy a csoport tagjai képet 
kapjanak Tiszaalpár gyönyörű 
látnivalóiról is, ezért megmutat-
tuk a Várdombot, a skanzent, a 
kosárkiállítást. A sokszínű, tartal-
mas program végén vendégeink-
kel a további szakmai kapcsolat 
erősítését és folytatását tűztük ki 
célul.

Látogatók a Tündérrózsa Óvodában
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Az 1848-49 évi forradalom és 
szabadságharc emlékére rendezett 
ünnepség március 15-én 10 órakor 
kezdődött az Árpád téren, a Petőfi 
szobornál. A település lakói ezút-
tal is szép számmal voltak jelen, 
egyik legnagyobb ünnepünkön.

A Himnusz közös eléneklése 
után Kővágóné Kálmán Klára tanár 
emlékezett meg a 164 évvel ezelőtti 
eseményekről. dr. Vancsura István 
polgármester ünnepi beszédében 
azt hangsúlyozta, hogy mit jelent 
1848. március 15-e a magyar nép 
számára, majd meg is válaszol-
ta: szabadságot, modernizációt, a 
nemzeti tudat érzését. A legfonto-
sabbnak mégis a szabadság utáni 
vágyat tartotta. A történelmünk 
során eleink sokat vágyakoztak 

utána, a tatár, török, Habsburg és a 
szovjet időkben. Huszonkét évvel 
ezelőtt úgy tűnt, hogy a hosszú 
vágyakozás megtermi a gyümöl-
csét. Visszakaptuk a szabadságun-
kat, önállóságunkat. Feltette azt 
a kérdést is, hogy tudtunk-e élni 
ezzel? Válaszában ezt költői kér-
désnek nevezte. A műsorban ezút-
tal is az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tanulói és a Bársony Mihály 
Népdalkör tagjai vettek részt.

A hagyományoknak megfelelő-
en az önkormányzat, az intézmé-
nyek, a pártok és civil szervezetek 
koszorút helyeztek el Petőfi Sándor 
mellszobránál. Az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharcról való 
megemlékezés, a Szózat eléneklé-
sével ért véget.

Méltó megemlékezés

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Nézze Ön is a Trió Televízió műsora-
it, hogy ne maradjon le semmiről, ami 
Tiszaalpár életével kapcsolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján jelent-
kezik Tiszaalpári Tükör című magazi-
nunk.
A képviselő-testületi üléseket  mindig 
az ülések hetében szombaton, 12:30-tól 

tekinthetik meg felvételről.
Figyelmébe ajánljuk további műsorain-
kat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 
órától
Kultúr-Kapocs, minden hétfőn 19:30-
tól
Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-tól

Életadók, kéthetente 
csütörtökön 19:30-tól
Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 
19:30-tól
Rock Magazin, kéthetente pénteken 
20:30-tól
Hitélet, minden hónap utolsó péntekén 
18:30-tól

Német verseny
A Titok német nyelvi országos verseny 
döntőjébe jutottak: Barna Martina, 
Kővágó Karina, Vancsura Anna (5. 
évfolyam), Papp Dóra (6. évfolyam),  
Balla Nikolett és Papp József (8. évfo-
lyam). Május 20-án a budapesti döntő-
ben az ország legjobbjaival mérhetik 
össze tudásukat. Felkészítő tanáruk: 
Komár Pálné.

Jól képviselte
települését

A lakiteleki könyvtárban rendezték 
meg a területi Szűts József szavalóver-
senyt, általános iskolás diákok, aló és 
felső tagozatosai számára. A verseny-
zőknek egy verset kellett elmondani-
uk, amely megfelelt az életkori sajá-
tosságaiknak és magyar szerző műve 
volt. Tiszaalpárt Vedres Balázs Dávid 
képviselte. Az előadásával elégedett 
volt a szakemberekből álló zsűri, és a 
második helyre értékelték produkció-
ját. 
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A tiszaalpári polgárőrség az elmúlt 
évben, hatvanfős tagságával, 230 
szolgálatot adott. Ötvenöt alkalom-
mal vett részt a rendőrséggel közös 
szolgálatban, továbbá tizenkét alka-
lommal biztosította az önkormányzat, 
az általános iskola, valamint civil 
szervezetek rendezvényeit - derült ki 
Kacziba Sándor elnök közgyűlésen 
megtartott beszámolójából. A polgár-
őrök részt vettek elfogásban, előállí-
tásban, és a tanyavédelmi programban 
is. Számtalan alkalommal éltek jel-
zéssel Tiszaalpár lakosai az egyesület 
felé. A polgárőrök minden alkalom-
mal igyekeztek segíteni a problémáik 
megoldásában. 

A polgárőrök munkájukat szabad-
idejükben, térítésmentesen végzik. 
A szolgálatok ellátásához a megyei 
polgárőrszövetség tulajdonában lévő 
Lada Niva terepjárót használják, de 
az elmúlt évben több mint 70 alka-
lommal, a tagok saját gépkocsival 
láttak el szolgálatot. Az egyesületnek 
több olyan tagja is van, akik az elmúlt 
évben húsz, sőt harminc alkalommal 
adtak szolgálatot.

Az egyesület részt vett a megyei 
Polgárőr Napon is, amit Jánoshalmán 
rendeztek, az elmúlt év nyarán.

A helyi polgárőrség tevékenysé-
gét több forrásból: egyesületi tagdíj, 
önkormányzati, valamint vállalkozá-
sok, magánszemélyek támogatásával 
és pályázati pénzből finanszírozza. 
2011-ben a LEADER pályázati prog-

ram segítségével 1.041.000 Ft értékű 
eszközt vásárolhattak. Az Országos 
Polgárőr Szövetségtől is nyertek 240 
ezer forintot pályázati úton. Elbírálás 
alatt van egy múlt évi pályázatuk is, 
amelynek megnyerése esetén további 
közel 1 millió forint értékű eszközzel 
lehet gazdagabb az egyesület.

Kacziba Sándor minden polgárőr-
nek megköszönte elmúlt évi kiemel-
kedő munkáját, a körzeti megbízottak 
együttműködő hozzáállását, valamint 
a támogatók a segítségét. Reményét 
fejezte ki, hogy munkájukkal tovább-
ra is segítségére lehetnek a település 
lakóinak.

A pályázatról elmondta, hogy 
2009-ben nyújtották be, és egy évvel 
később, 2010 végén érkezet meg a 
határozat, hogy nyertek 1.041. 000 
forintot. A pályázat száz százalékos 
támogatottságú volt, ezért önrészt nem 
kellett fizetni. Mivel a pályázat utófi-
nanszírozott volt, az önkormányzat 
előlegezte meg a pénzt, amit később 
visszautaltak. Beszerzésre került: 20 
nadrág, 20 dzseki, 6 télidzseki, 20 
sapka, 30 sárga mellény, 10 esőkabát, 
30 póló, 60 galléros póló, 8 megállí-
tó tárcsa, 10 rendőrségi zseblámpa, 
1 kihangosító, 10 polgárőr hivata-
los fémtábla, 8 katonai távcső, 10 
gázspray, 10 gázspray tartó, 2 kézi 
reflektor.

A közgyűlés alkalmával a kivá-
lóan dolgozó polgárőrök emléklapot 
vehettek át.

Új ruhákat kaptak a polgárőrök

Óvodai, iskolai
beiratkozás

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2012. március 23-án 
tartott ülésén döntött az óvodai, iskolai 
beiratkozások időpontjáról.
Óvodai beiratkozás 
Időpontja: 2012. április 24 – 25-én 
(kedd, szerda) 8.00 – 16.00 óra. Helye: 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, 
Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. (intéz-
ményvezetői iroda).
Iskolai beiratkozás 
Időpontja:2012. április 24 – 25-én (kedd, 
szerda) 8.00 – 16.00 óra. Helye: Árpád 
Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár  
Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. (igazgató-
helyettesi iroda)
A beiratkozásról bővebb tájékoztató az 
intézmények hirdetőtábláin, valamint az 
iskola honlapján – www.alpariskola.hu 
– olvasható.

dr. Menyhárt Anett jegyző
dr. Vancsura István polgármester

Álláspályázat
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár, 6066 
Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. igazgató 
(magasabb vezető) munkakör betöl-
tésére. Részletes pályázati kiírás meg-
tekinthető a település – www.tiszaalpar.
hu - honlapján.

Az Árpád Fejedelem
Nyugdíjas Klub hírei

Ulti versenyen vett részt a nyugdíjas klub 
5 fős csapata Városföldön.  A Járásbíró 
János, Bodri András, Szilágyi Ferenc, 
Demeter József és Bartus Mihály alkotta 
csapat első lett az induló mezőnyében. 
Egyéniben Járásbíró János 2. helyet, 
Bodri András 3. helyet szerzett.  
Március 13-án Solton szavalóversenyen 
vett részt Tímár Béláné, Czímer Imréné 
és Kása Andrásné. Mindhárom verseny-
ző kiváló minősítéssel tért haza. Gratu-
lálunk a résztvevőknek!
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Generali 
Biztonságért 
Alapítvány 

„Baleset-megelőzés az intézmény-
ben” pályázatán 2011 novemberé-
ben iskolánk 100.000 Ft-ot nyert 
az iskola udvarának biztonságosabbá 
tételére. 

A megvalósítás 2012 márciusá-
ban történt. 

A fajáték felújítását Pesti József 
asztalos végezte. Megerősítette a 
tornyot, felszerelte a csúszdát, illet-
ve kiegészítette egy új mászó rész-
szel. A többi feladatot szülők, illetve 
tanulóink végezték. Március 25-én 

vasárnap délelőtt kezdték a munkát. 
Kiszedték a szúrós sövényt, kiás-
ták, sárga homokkal feltöltötték a 
csúszda leérkezési területét. 29-én az 
anyukákon volt a sor, akik tanulóink 
segítségével lecsiszolták, majd lefes-
tették a játékot, nem törődve a zord 
időjárással.

Mindkét alkalommal jó hangulat-
ban telt az idő. A gyerekek április ele-
jén vehették birtokukba az elkészült 
játékot. A későbbiekben az udvaron 
levő padokat, asztalt csiszoljuk, fest-
jük le tanulóink segítségével. 

Ezúton szeretném megköszönni 
a segítséget azoknak, akik segítettek 

a játék felújításában. A közreműkö-
dő szülők és támogatók: Szemerédi 
Csaba, Baranyi János, Boros János, 
Ladányi Zoltán, Ladányiné Natália, 
Szemerédi Ferenc, Fekete István, 
Vargáné Barcsa Györgyi, Vaszil 
Éva, Haticza János, Viglásiné Tóth 
Andrea, Nagyné Berze Katalin, 
Malitsek Ferencné, Ötvös Margit, 
Gál Anna Karolina, Bartucz Tiborné, 
Bana Irén és Bánfi-Antal Dávid, 
Czombos Barbara, Kalmár Gréta, 
Ballabás Viktória, Kis Dávid, Zoltai 
Dávid diákok.

Maróti Pálné
pályázatért felelős pedagógus

BiZTonsÁgosaBB iskoLaudvar

Tisztelet
a névtelennek
Először karácsonykor és most hús-

vétkor is egy jótékony helybéli támo-
gató örvendeztette meg azokat a hal-
mozottan hátrányos helyzetű kicsiket, 
akik a Tündérrózsa Óvodába járnak. 
Az édességekből összeállított egy-egy 
kis csomag, minden bizonnyal színt 
vitt a gyermekek ünnepi várakozásá-
ba.

„Egyetlen nap sem olyan, mint a 
másik, Mert mindegyik tartogat egy 
csodát.” /Pauló Coelho/

Számunkra a csoda az, hogy valaki 
a névtelenség homályába burkolózva 
úgy ajándékoz, úgy szerez örömet, 
hogy ezért cserébe köszönetet sem vár. 
Tisztelet jár ezért neki.

Megtörtént az első haltelepítés
Ebben az évben 
először március 
6-án telepített a 
Horgász Egye-
sületek Bács-
Kiskun Megyei 
Szövetsége halat 
a Holt-Tiszába. A 
huszonöt mázsa, 
h á r o m n y a r a s , 
méretes pontyo-
kat, három helyen 
engedték a vízbe. 
A tavaszi időjárás 
miatt már sokan 
élnek a horgá-
szási lehetőséggel. Akadnak olyanok, 
akik csónakból, míg mások a partról 
dobják be a horgot, reménykedve ab-
ban, hogy akad is rá valamilyen hal. 

A mostani telepítést többen is figye-
lemmel kísérték. A BÁCSHOSZ-tól 
megtudtuk, hogy az elkövetkezendő 
időben, több alkalommal is fognak 
majd halat telepíteni a holtágba.



Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzata és a Bács Agrárház Nonprofit 
Közhasznú Kft. ezúton tisztelettel meg-
hív minden érdeklődőt a Tanyafejlesz-
tési Program keretében megrendezésre 
kerülő 2148-6/2011/VKSZI számú, a 
„Tiszaalpár, helyi piactér létesítése és a 
helyi termékek piacra jutásának előse-
gítése” elnevezésű projekt lakossági fó-
rumára, melynek témája: „Tiszaalpári 
helyi termék védjegy”
A fórum időpontja: 2012. május 9. 
(szerda) 15.00 óra
Helyszíne: Tiszaalpár, Művelődési Ház

A fórum programja:
Köszöntő
Dr. Vancsura István polgármester
A védjegyoltalom jelentősége, a helyi 
védjegyhasználat szabályai 
Nagy Lászlóné projektmenedzser, 
szakértő
A védjegytervek bemutatása 
Nagy Gyula ügyvezető, Line Design 
Kft.
A fórum résztvevőinek véleménynyil-
vánítása

A képzésen résztvevők látogatási 
igazolásának kiosztására is a fórumon 
kerül sor! Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk! Aktív közreműködésükre 
feltétlen számítunk!

Dr. Vancsura István polgármester
Dene Orsolya ügyvezető
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Tisztelt Lakosság!
Március hónapban az alábbi va-

gyon elleni bűncselekmények elköve-
tése miatt indított eljárást a Kiskunfél-
egyházi Rendőrkapitányság:

Március 3 és 11 között, ismeretlen 
személy egy Esze Tamás utcai lakásba 
ablakbefeszítés módszerével bement 
és onnan egy aranyozott férfi karórát, 
illetve egy DVD-lejátszó készüléket 
tulajdonított el. A lopással 35 ezer, a 
rongálással 15 ezer forint értékű kárt 
okozott

Március 11-én hajnalban fél kettő 
és fél három között, egy Hunyadi ut-
cai vendéglátóegységben, ismeretlen 
személy eltulajdonított egy őrizetlenül 
hagyott női táskát, a benne lévő iratok-
kal, értékekkel együtt. A bűncselek-
ménnyel okozott kár: 15 ezer forint.

Március 29-én 14:20 és 14:35 óra 
között, ismeretlen személy, az Újma-
jor körzetben fekvő tanyához tartozó 
bekerítetlen mezőgazdasági területről, 
vezeték levágás módszerével, eltulaj-
donított 16 db 30x30 cm nagyságú 
alumínium dobozt. A lopással 160 
ezer, a rongálással tízezer forint kárt 
okozott.

kék percek 
Rendőrségi közlemény

Tanulás,
információgyűjtés
a „Piac projekt”

keretében
Mint arról már korábban is hírt ad-

tunk, a Tanyafejlesztés program kere-
tében Tiszaalpár önkormányzata az új 
piac megépítésén túl, támogatást nyert 
a kistermelők képzésére, és tanácsadási 
gazdadélutánok megtartására.

A Bács Agrárház Nonprofit Köz-
hasznú Kft. szervezésében a kister-
melői termék előállítási és értékesítési 
ismereteket közvetítő 30 órás képzés 
26 fő részvételével sikeresen lezajlott. 
A résztvevők a kistermelői termék elő-
állítás, értékesítés, higiéniai szabályain 
túl a húskészítmények, tej, zöldség-
gyümölcs feldolgozás ismereteit sajá-
tították el. A tanfolyam témái között 
szerepelt a vállalkozás alapítása, mű-
ködtetése és a fejlesztési források meg-
szerzése, pályázatok összeállítása is.

A gazdálkodók két alkalommal vehet-
tek részt személyre, gazdaságra szabott 
tanácsadáson. A gazdadélutánon megjele-
nőket elsősorban a Nemzeti Földalap pá-
lyázatai, a gazdaságátadás, a fiatal gazdák 
támogatása és a tanya pályázat érdekelte, 
ezekről a témákról igyekeztek naprakész 
információkat begyűjteni.

Összességében úgy ítéljük meg, 
hogy a képzésen résztvevők - akik jó-
szerével az új piacon tervezik kínálni 
majd portékájukat - felkészültekké vál-
tak a piaci értékesítés, a termék előál-
lítás szabályai területén és jövőbeni 
fejlesztési elképzeléseik megvalósítá-
sához is muníciót kaptak.

Nagy Lászlóné
Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft.

Meghívó

TisZaaLpÁri LeTT a LegjoBB uLTis
Ezúttal is megrendezte a Tiszatáj 

Vendéglő, a hagyományos március 15-i 
ulti versenyét. Az eseményre természe-
tesen nem csak tiszaalpáriak nevezhet-
tek. Így jöttek Kiskunfélegyházáról, 
Tiszakécskéről, de még a fővárosból is. 
Sokan már visszatérőnek számítanak, és 
készülnek is a megmérettetésre.

A versenyt ezúttal is svájci rend-
szerben bonyolították le, ami azt je-
lenti, hogy az azonos pontszámot elért 
versenyzők játszanak egymással. Az öt 
fordulóban egyenként tizennyolc leosz-

tás volt, s aki a legtöbb 
pontot gyűjtötte, az nyer-
te meg a versenyt. Zoltai 
Gézának jól jött ki a lé-
pés, mert ő végzett az első 
helyen. A második helyet 
a budapesti, de szinte 
már tiszaalpárinak szá-
mító Józsa Lajos szerezte 
meg, a harmadik helyen 
a tiszakécskei Miháczi 
Imre, a negyediken pedig 
Koncsek András végzett.
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A polgármester úr és a jegyző asszony kellemes kötele-
zettségének tett eleget február 27-én. A szépkorú Hegedűs 
Jánosné Marika nénit köszöntötték 90. születésnapja alkal-
mából Tiszaalpáron az Esze Tamás utcában. A virágcsokor 
és az emléklap átadása mellett tolmácsolták a miniszterel-
nök üdvözletét is az ünnepeltnek.

Marika néni Tiszaújfalun született 1922. február 26-án. 
Sokáig a Borsihalmi körzetben élt, de már több mint 10 
éve a lányáéknál lakik a faluban. Születésnapján lánya és 
fia, azok családjai, valamint az unokák és a dédunokák is 
köszöntötték. Lánya: Szatmári Andrásné Hegedűs Mária, 
fia: Hegedűs János.

Boldog születésnapot!

Borversenyt tart
a hegyközség

A lakiteleki hegyközség, társközségeikkel 
(Tiszaalpár, Nyárlőrinc) közösen borversenyt tart áp-
rilis 23-án hétfőn 17 órától a Tiszatáj vendéglőben. 
Kérjük azokat a termelőket, akiknek van boruk, mu-
tassák meg, a bíráló bizottságnak! 

Mintánként két üveggel hozzanak, amire írják rá 
a fajtát, az évjáratot, és a Tiszatáj vendéglőbe adják 
le.

Az elmúlt évben Nyárlőrincen, előtte pedig 
Lakiteleken értékelte a borokat, a szakértő zsűri. Mind 
a két helyen tanácsokat is adtak azoknak a gazdáknak, 
akiknek a boránál valamilyen hibát felfedeztek. A bor-
versennyel a hegyközség azt szeretné elérni, hogy mi-
nél többen jó bort tudjanak készíteni, amivel büszkén 
meg tudják kínálni, szomszédjukat, barátaikat.

FELHÍVÁS
Köszönettel vesszük, ha adóbevallásakor személyi jö-
vedelemadója 1 %-át egyesületünk javára ajánlja fel.
Adószámunk: 18356351-1-03 Tiszaalpár Faluvédő 
és Szépítő Egyesület
Az elmúlt évek felajánlóknak megköszönjük támo-
gatásukat. Szeretnénk a településen utcák fásítását 
folytatni, reméljük az Önök támogatásával sikerül 
megvalósítani. Várjuk támogatásukat 2012-ben, 
előre is köszönjük!

Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egyesület vezetősége

egyhÁZi sorok
Ünnepek:
- április 19. XVI. Benedek pápa megválasztásának 
évfordulója
- április 23. Szent Adalbert püspök és vértanú
- április 25. Szent Márk evangélista
- április 29. Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja
Jó termésért imádkozunk, a búzaszentelés szertartá-
sát is végezzük a 9.00, illetve a 11.00 órakor kezdődő 
szentmiséken.
A Jótanács Anyja templom búcsúja május 6-án vasár-
nap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, 
melyet főtisztelendő Palánki Ferenc atya (egri se-
gédpüspök úr) mutat be. Ezen a vasárnapon az alpári 
templomban csak ez a szentmise lesz. Újfalun este 18 
órakor lesz szentmise.

Kéri Vencel plébános

KÖNyVTÁrI AJÁNLÓ
Márciusban az alábbi új könyvek érkeztek könyvtá-
runkba. Reméljük, talál köztük kedvére valót.
Tényirodalom:
Debreczeni József: A politika fertője
Bíró Sára: A lovak világa (kézikönyv)
Magyar nyelv és irodalom: emelt szintű érettségi (ki-
dolgozott szóbeli tételek)
Történelem: emelt szintű érettségi (kidolgozott szóbe-
li tételek)
Matematika: emelt szintű érettségi (kidolgozott szó-
beli tételek)
Börcsök Mária: Kettészakadt Magyarország
Tekintettel: vallásközi kézikönyv (szerk. Nagypál 
Szabolcs)
Szépirodalom:
Moliére: Hat színmű
Erich Kästner: Emil és a detektívek
Gárdonyi Géza: Egérvadászat
Márai Sándor: Eszter hagyatéka
Aesopus: A róka meg a gólya
Meg Cabot: Elhagyatva
Fábián Janka: Virágszál



10. oldal                                                       2012. április

Meg vAn Az első
tAvAszi győzeleM
Március 11-én megkezdték csapataink tavaszi szereplésüket 

a megyei 2. osztály Északi csoportjában. Három döntetlen után, 
megszületett az első tavaszi győzelem is. Az elmúlt mérkőzése-
ken az alábbi eredmények születtek,

Felnőttek: Helvécia-Tiszaalpár 1-1 (1-0). Gólszerző: Simon 
16’ ill. Kiss 49’. Bugac-Tiszaalpár 0-0. Tiszaalpár-Kiskunfélegy-
házi Vasutas 0-0. Nyárlőrinc-Tiszaalpár 0-2 (0-1). Gólszerző: 
Süketz 37’, Kulmann 76’.

Ifjúságiak: Helvécia-Tiszaalpár 2-2 (2-2). Gólszerző: Szűcs 
8’, Valentyik 24’ ill. Szabó 32’, Fábián 40’. Bugac-Tiszaalpár 1-
1 (1-0) Gólszerző: Kiri 14’, ill. Szabó 78’. Tiszaalpár-Kiskunfél-
egyházi Vasutas 0-0. Nyárlőrinc-Tiszaalpár 2-1 (0-1). Gólszerző: 
Túri 62’, 69’ ill. Pácsa 13’ (öngól).

Megyei ii. ÉszAK felnőtt

MEGyEI II. ÉSZAK U-19 

Közel tíz hónap szünet után, ismét mérkőzés volt a pályán-
kon, a Kiskunfélegyházi vasutas csapatát fogadtuk. A felújítást 
követően, március utolsó napján került sor a pálya avatójára. A 
mérkőzést megelőzően az általános iskola 2/b osztályos tanulói 
vonulhattak fel a pályára, kéz a kézben, a felnőtt csapatok já-
tékosaival. A gyerekek szurkolói pólói, Haticza Imre jóvoltából 
álltak rendelkezésre. A kezdőrúgásokat Haticza Máté és Papp 
Bernadett végezhette el. Sajnálatos módon nem sikerült győze-
lemmel elhagyni a pályát, de a jó erőkből álló Kiskunfélegyházi 
Vasutas ellen, az egy pont begyűjtése is jónak számít. Kérünk 
minden futballszerető helyi lakost, hogy jelenlétükkel támogas-
sák mérkőzéseinket! Hajrá ASE!
A 2012-es évre reklámfelületek igényelhetők a Szent Imre téri 
pálya mentén. Érdeklődni: Parádi László elnöknél (20/493-1054) 
vagy Patak Sándor alelnöknél (70/376-6784) lehet.
Felhívjuk a Szent Imre téri sportpályát szabadidejükben használó-
kat, hogy a pályára stOPlis CiPőBen FelMenni tilOs!

A Tiszaalpári Sportegyesület Elnöksége

Nagy Csata várható a dobogóért

Március 18-án megkezdődött a sakkbajnokság tavaszi sze-
zonja, ahol Tiszaalpár a Kiskunfélegyházi HTK II. csapatát 
fogadta. Izgalmas partik után minimális győzelemmel álltunk 
fel a táblák mellől. Eredmény: Tiszaalpári SE –Kiskunfélegy-
házi HTK II. 4,5- 3,5
A bajnokság állása (utolsó forduló előtt): 1. TÁKISZ SE II. 
Kecskemét 17 pont, 2. Tóth László SE Kecskemét 16 pont, 3. 
Tiszaalpári SE 13 pont, 4. Nagybaracskai HÍD SE 11 pont, 5. 
Kiskunfélegyházi HTK II. 7 pont.
Az utolsó forduló párosítása: Tóth L. SE Kecskemét-
Tiszaalpári SE, Kiskunfélegyházi HTK II.-Nagybaracskai 
HÍD SE, a TÁKISZ SE II. Kecskemét szabadnapos. Nagy 
csata várható a dobogós helyekért.

Gálfi Mihály
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Sakk Diákolimpia Tiszaalpáron

Március 17-én az Árpád Művelődé-
si Házban került megrendezésre a sakk 
egyéni diákolimpia megyei döntője, a 
„60 éves” Tiszaalpári SE és a Bács-Kis-
kun Megyei Sakkszövetség közös szer-
vezésében. A megye különböző telepü-
léseiről 65 fiatal nevezett be a versenyre, 
akik hat korcsoportban, fiú és lány kate-
góriában harcoltak a bajnoki címért. A 
bajnokok megyénket képviselik az or-
szágos döntőben. Településünket Mol-
nár Detre és Kelemen Dániel képviselte 
a versenyen, amelyet dr. Vancsura Ist-
ván polgármester úr nyitott meg.

Eredmények: 8 éves lány bajnok: 
Szekeres Zsófia (Kiskunfélegyháza), 
10 éves lány bajnok: Király Kata (Kis-

kunhalas), 12 éves lány bajnok: Balogh 
Judit Dóra (Kiskunhalas), 14 éves lány 
bajnok: Zsigrai Ildikó Klára (Kecske-
mét), 16 éves lány bajnok: Szente Var-
ga Fruzsina (Kecskemét), 18 éves lány 
Bajnok: Varga Klára /női nemzetközi 
mester/ (Kiskunfélegyháza), 8 éves fiú 
bajnok: Tóth László (Kiskunfélegyhá-
za), 10 éves fiú bajnok: Nagy Lorenzó 
Roland (Kecskemét), 11. Molnár Detre 
(Tiszaalpár), 13. Kelemen Dániel 
(Tiszaalpár), 12 éves fiú bajnok: Maro-
si Levente Otniel (Kecskemét), 14 éves 
fiú bajnok: Kaczúr Flórián (Kalocsa), 16 
éves fiú bajnok: Eltigami Omár /FIDE 
mester/ (Kalocsa), 18 éves fiú bajnok: 
Kiss Martin (Kunszentmiklós).

Lomtalanítási útvonalterv
1. nap
2012. MÁJUS 7. HÉTFŐ: Árpád te-
lep: Katona J. u., Bánk bán u., Wesse-
lényi u., Kisfaludy u., Gr. Széchenyi 
u., Tiszaalpár: Bem u., Zápolyai u., 
Kazinczy u., Szent István u., Kinizsi P. 
u., Várkert u., Honfoglalás u., Árpád tér, 
Deák F. u. (Dózsa Gy. u.-ig), Alkotmány 
u. (Mátyás K. u.-ig), Bajcsy- Zsilinszky 
u. (Hunyadi u.-ig), Dózsa Gy. u. (Bocs-
kai u.-ig ), Bezerédi u.
2. nap
2012. MÁJUS 8. KEDD: Géza feje-
delem u., Szabadság u., Móricz Zs. u., 
Köztársaság u., Szent László tér, Toldi 
M. u. Üzemi lakótelep: Kecskeméti u., 
Iskola u., Csongrádi úti körzet 1-8-ig.
3. nap
2012. MÁJUS 9. SZERDA: Szent Imre 
tér, Esze T. u. (Bocskai u.-ig), Arany J. 
u., Budai N. A. u. –Bocskai útig, Baj-
csy- Zsilinszky u. (Hunyadi u.-tól), 
Csokonai Vitéz M. u. (Bocskai u.-ig), 
Damjanich u., Vörösmarty M. u., Liszt 

F. u., Könyves K. tér, IV. Béla király u., 
Vak Bottyán u., Móra F. u., Hétvezér u., 
Tiszavirág u., Napsugár u., Esze T. utcá-
ig - Bocskai úttól.
4. nap
2012. MÁJUS 10. CSÜTŐRTÖK: Atti-
la u., Zrínyi u., Deák F. u. - Dózs Gy. 
úttól, Dózsa Gy. u. (Deák F. u.-tól), Új 
u., Thököly u., Bocskai u., Csokonai 
Vitéz M. u. (Bocskai u.-tól ), Budai N. 
A. u. (Bocskai u.-tól), Mártírok u., Gár-
donyi G. u., Bethlen G. u., Mikszáth K. 
u., Balassa u., Táncsics M. u., Dobó I. 
u., Mátyás király u., Hunyadi u., Jókai 
M. u., Bercsényi M. u., Munkácsi M. u., 
Mikes K. u., Alkotmány u. (Mátyás K. 
u.-tól).
5. nap
2012. MÁJUS 11. PÉNTEK: Ady E. 
u., Kádár L. u., Kossuth L. u., Petőfi S. 
u., József A. u., Fecske u., Kócsag u., 
Rákóczi F. u., Vásárhelyi u., Erkel F. u., 
Halász u., Kölcsey u., Béke u., Bokrosi 
u., Kátai sor.

LOMTALANÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

A lomtalanítást Tiszaalpár Nagy-
község területén a Csongrádi Víz és 
Kommunális Kft. végzi, 2012. május 
07 és 11 között. A lomtalanítást gyűj-
tőjáratszerűen végzi a Kft. a mellékelt 
útvonalterv alapján.
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdő-
dik, és tart az aznapi útvonaltervben 
szereplő utcák befejezéséig.
A lomtalanítás során a lomhulladékot 
az ingatlan előtti közterületre szíves-
kedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja 
közelíteni és a rakodás biztonságosan, 
és balesetmentesen, kézi erővel legyen 
elvégezhető!
Lomtalanítás során a következő hulla-
dékok kerülnek begyűjtésre:
- Nagy térfogatú lomhulladékok (szek-
rény, ágy…),
- Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladé-
kok,
- Zöldhulladékok (biológiailag lebom-
ló hulladékok).
A lomtalanítás során a hulladékokat a 
következőképpen kérjük kihelyezni:
- A kis térfogatú hulladékokat zsákban 
összekötözve,
- A növényi eredetű hulladékokat ké-
vébe összekötve.
Veszélyes hulladékok: elemek, akku-
mulátorok, festékek, lakkok, ragasz-
tók, oldószerek, savak, lúgok, növény-
védő szerek, veszélyes anyagokkal 
szennyezett csomagolási hulladékok 
és minden egyéb veszélyes hulladék-
nak minősülő anyagok, háztartási-, 
információs-, távközlési-, szórakoz-
tató elektronikai hulladékok, gumi-
abroncsok nem kerülnek elszállításra! 
Kérjük a veszélyes hulladék leadására, 
vegyék igénybe hulladékudvarainkat! 
Hulladékudvarainkat Kiskunfélegy-
háza és Csongrád településen vehetik 
igénybe!
Kérjük a zsákok megtöltésénél, szíves-
kedjék odafigyelni arra, hogy a zsákok 
kézi erővel mozgathatóak legyenek!
Az egyéb módon kihelyezett hulladé-
kok nem kerülnek elszállításra!
Veszélyes és kommunális hulladékok 
kihelyezése szigorúan TILOS!

Kelemen Dániel Molnár Detre
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A Teleház
nyitva tartása

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Teleház kedden, csütör-
tökön és pénteken 14-17 óráig 
tart nyitva.

Tisztelt Polgárok, Tisztelt Lakos-
ság, Lakossági szervezetek!

Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
2012. április 27-én (péntek) 18.00 
órakor közmeghallgatást tart.
Helye: Művelődési Ház nagyter-
me
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a település köz-
biztonságáról. Előadó: Timafalvi 
László rendőrkapitányság vezető-
je, Kacziba Sándor a Tiszaalpári 

Polgárőr Egyesület elnöke.
2. Tájékoztató az önkormány-
zat 2011. évi zárszámadásáról és 
2012. évi költségvetéséről, fo-
lyamatban lévő pályázatokról, 
beruházásokról, helyi termékek 
értékesítésének elősegítéséről. 
Előadó: Dr. Vancsura István pol-
gármester.
3. Egyéb kérdések, javaslatok, 
hozzászólások.
Mindenkit szeretettel várunk!

dr. Vancsura István
polgármester

hirdeTMÉny Emlékezés

Palatinus Pál
halálának

10. évfordulójára.

„Megpihent a szíved, szemed álom-
ba merült.
Felszállt a lelked, angyalok közé 
kerültél.
Angyalként jössz hozzánk, éjjel 
csillagként ragyogsz,
Igaz nem látunk, de tudjuk, fentről 
te mindig ránk ragyogsz.”

Szerető felesége, gyermekei,
menye, veje és unokái.

Felhívás
…szülőkhöz, volt tanítványokhoz, 
az iskolát támogató polgárokhoz, 
szervezetekhez. Az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola és Könyvtár, 
magánszemélyek segítségével lét-
rehozta a Pejtsik László Alapít-
ványt,
amelynek fő célja az iskola neve-
lő, és oktató munkájának segítése, 
a tanulók sokoldalú fejlesztésének 
érdekében. Az iskola támogatása 
érdekében
kérjük, hogy személyi jövedelem-
adója 1 % - ának befizetésével, 
csatlakozzon az alapítványhoz, 
és legyen segítségünkre céljaink 
megvalósításában.
Befizetésüket a Pejtsik László Ala-
pítvány alábbi adószámára tehetik
meg: 18353963-1-03.
Segítő támogatásukat előre is kö-
szönjük.

dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának

elnöke



2012. április                                                      13. oldal     

régi, új felületek
festése, mázolás,

tapétázása
HőszigetelÉs,

FALFELÜLET
SZÍNEZÉSE

PArKETTACSISZoLÁS 
ÉS – LAKKoZÁS
Keressen meg és

megoldom festéssel kapcsolatos
bármely gondját rövid

határidővel!
Egyénre szabott

ajánlatokkal várja 
Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

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.

ÉrdeKlődni: 06/30/266-8536

Z – g Fa ker kFT.
akciós
tüzelő

ajánlata:
Akác kugli      2200.- Ft/q
Bükk és tölgy kugli     1950.- Ft/q
Bükk és tölgy hasított  2050.- Ft/q
Vegyes kemény     1800.- Ft/q
Lignit barnaszén     1500.- Ft/q

tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

06/20/912-1009



14. oldal                                                        2012. április

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 megbízottak:
Hideg Sándor 06/20/225-8050
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Zsibrita Ádám 06/20/226-8282
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig) 06/30/267-8287
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig) 06/30/9049-363

* Budapesten a XV. kerület-
ben, zöldövezetben levő 68 m2-es 
panellakásunkat, 3 emeletes ház-
ban, mérhető fűtéssel eladnánk 
vagy elcserélnénk tiszaalpári, 
legalább 2 szobás családi házas 
ingatlanra értékegyeztetéssel. 
Tel.:06/30/438-2995.

* Eladó a Tiszaalpár, Dózsa 
György u. 76/d szám alatti lakás. 
4 szobás, teljesen felújított négyla-
kásos társasházban, ikergarázzsal. 
Érd.: 76/424-521, 06/30/249-4946

* 450 öl zárt kert van eladó. Villany, 
víz van. Érd.: 06/70/659-4528

* Megbízható középkorú nő 
vagyok, takarítást vállalok családi 
vagy víkendházakban hétvégéken. 
Tel.: 06/30/505-4528

* 76 éves hölgy eltartási szer-
ződést kötne tiszaalpári családi 
ház fejében. Autóval rendelkezők 
előnyben. Tel: 76/424-147

* Félautomata hajszárító búra 
olcsón eladó. Érd.: 06/30/393-
5803

* Bontásra szánt cserépkály-
ha (hordozható) olcsón elvihető. 
Érd.: 06/30/393-5803

* Eladó 120 négyzetméteres 
korszerű  épület, 1985-ben téglá-
ból épült alpári családi ház, két 
és félszobás, plusz padlásszoba, 
plusz pince, garázs, gazdasági épü-
let. Fűthető vegyes tüzelésű, vagy 
gáz kazánnal, illetve több helyen 
konvektorral is. Bebútorozottan 

eladó, irányár 12.000.000 Ft. 
Telefonszám: 06-76/424 247, vagy 
06-30/616-2316.

 * 72 m2-es gázfűtéses családi 
ház eladó. Tiszaalpár, Csokonai u. 
88. Érdeklődni lehet: 06-30/5405-
280, 06-30/4866-912 telefonszá-
mon.

* Tiszaalpáron három szobás 
összkomfortos családi ház eladó, 
meglévő forinthitel átvállalással 
is. Többféle megoldás is lehetsé-
ges. Érd: 30/405-7286.

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

* Idős vagy beteg embe-
rek gondozását, ápolását válla-
lom Tiszaalpár területén. Érd.: 
06/20/431-6256.

* Babakocsi hordozóval, játszó-
szőnyeg, babafürdőkád, etetőszék, 
járóka, kismamanadrágok és kis-
lányruhák, 80-as méretig, megkí-
mélt állapotban (50-200 Ft áron) 
eladók. Érd.: 06/30/4866-912.

* Suzuki Alto 12.200 km-t 
futott, újszerű állapotban eladó. 
Érdeklődni: 06-30/3630-320-as 
telefonon.

* Eladók használt jó állapot-
ban lévő gyermek ugrálóvárak. 
Érdeklődni: 06-70/445-2470-es 
telefonon.

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Molnár Csaba és Kovács 
Annamária.
Akiket nagyon vártunk: Kézsmárki Konrád (Kovács 
Annamária), Szabó Vivien (Tar Ildikó), Réczi Lili 
(Bontovics Zsuzsanna), Kovács Bálint Bence (Bagi 
Márta).
Akit elveszítettünk: Boros Andrásné Bugyi Terézia (1932), 
Repáruk Ignácz (1925), Bodri István (1930), Papp Ida 
(1929), Szabó Imréné Spányik Erzsébet Teréz (1954), Kiss 
Zakariásné Nagy Rozália (1930), Kanalas Mihály (1928).

TisZaaLpÁri hÍrMondÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztő telefonszáma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   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 sem
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.


