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Nem csak a környező települések-
ről, többek között Nyárlőrincről, de 
távolabbról is érkeztek gazdák arra a 
fórumra, amit Tiszaalpáron rendeztek, 
a magyar föld védelmében. A tanács-
kozáson éles kritikák is elhangzottak a 
földművelők részéről.

Lezsák Sándor országgyűlési kép-
viselő hívta meg a térségben élő gaz-
dákat, hogy a magyar föld védelméről 
beszélgessenek. A konferencia házi-
gazdája Vancsura István Tiszaalpár 
polgármester volt, aki maga is gazdál-
kodó. Bevezetőjében megfogalmazott 
néhány gondolatot, amit Tiszaalpáron 
meg lehetne, meg kellene oldani. A 
konferencia meghívott vendége Szabó 

Csaba főosztályvezető volt, aki az 
állami tulajdonban lévő földekért és 
hasznosításáért felelős miniszteri meg-
bízott. Lezsák Sándor először Szabó 
Csaba szakmai múltjáról beszélt, majd 
átadta a szót a miniszteri megbízott-
nak.

A főosztályvezető elmondta, hogy 
amikor beléptünk az unióba, 2004-ben, 
akkor az első évben, 208 ezer földala-
pú támogatás igénylő volt. Hat évvel 
később a kormányváltáskor, ez 178 
ezerre csökkent. Növekedett a nagy 
gazdálkodók száma, a kis gazdálko-
dóké pedig csökkent, harmincezerrel, 
amit nem tartott egészséges folyamat-
nak a helyettes államtitkár. Két évvel 

ezelőtt, mikor kormányra kerültek, az 
első intézkedéseik közé tartozott az, 
hogy a helyi termékeket helyezték elő-
térbe. A következő nagyon fontos jog-
szabály a nemzeti földalapról szóló tör-
vény meghozatala volt. A nemzeti föld-
alap szegélyt újra átszervezték, ami az 
elmúlt időszakokban már a negyedik 
volt. Ebben a ciklusban visszakerült a 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, és 
önálló intézményként működik. Egy 
nagyon fontos feltétel még teljesült, 
jelesül az, hogy minden állami tulaj-
donban lévő termőföld a nemzeti föld-
alap fennhatósága alá tartozik. Ez igaz 
akkor is, ha be van jegyezve, de akkor 
is, ha nincs. (Folytatás a 3. oldalon)

A magyar föld védelméről beszélgettek



Áramfogyasztás napenergiával
Pályázatot szeretne benyújtani az 

önkormányzat napkollektorok építésére. 
Az elképzelések szerint a polgármesteri 
hivatal, valamint az általános iskola és 
könyvtár részesülne olyan előnyben, hogy 
az áramfogyasztás egy részét napenergiá-
val váltanák ki. A napelemek segítségével 
elektromos áramot lehet termelni, így az 
intézmények ilyen irányú fogyasztását 
lehetne csökkenteni. Jelenleg nyolcvanöt 
százalékos támogatást lehet igényelni, a 
fennmaradó tizenöt százalék saját erő. A 
számítások szerint a beruházás kettő-négy 
év alatt térül meg, a várható élettartalma 
pedig harmincöt év. Az általános iskolá-
nál és a könyvtárnál éves szinten közel 
két és fél millió forint, a polgármesteri 
hivatalban pedig csak nem hárommillió 
forint takarítható meg ezzel. A képvise-
lők egyetértettek a beruházással, csupán 
arról folyt a vita, hogy az iskola önrészét 
miből finanszírozzák. Néhány képviselő 
amellett érvelt, hogy a Pejtsik hagyaték 
kellene finanszírozni a saját erőt, míg 
mások azon a véleményen voltak, hogy 
nem szabadna erre költeni a pénzt, mert 
akkor nem marad semmi az alapítvány 
számláján, mert a tornaterem bővítésére 
is ebből a pénzből áldoznának. A témára 
még visszatérnek.

Cigány hagyományok háza
Kérelemmel fordult a Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő-
testülethez. Ebben leírják, hogy fontosnak 
tartják a cigány nemzetiségi identitáshoz 
kötődő tárgyi és szellemi kultúra javak 
megőrzését, a cigány hagyományok és 
nyelvhasználat ápolását, gyakorlását, ter-
jesztését. Éppen ezért azt szeretnék, ha 
lenne cigány hagyományok háza a telepü-
lésen. Erre a Munkácsy Mihály utca 10. 
szám alatti ingatlant javasolták. Vállalnák 
azt, hogy amennyiben megkapják, akkor a 
szükséges javítási munkálatokat elvégez-
nék az épületen, a rezsi költségeket pedig 
működési költségként fizetnék. A képvi-
selő-testület az ötletet jónak találta, de a 
Munkácsy utca épületet erre a célra nem 
tudják odaadni. Keresik viszont annak a 
lehetőségét, hogy hol tudnák megvalósí-
tani a cigány hagyományok házát.

Teniszpályát szeretnének
A Teniszezők Baráti Köre, levelet írt 

az önkormányzathoz. A három-négy éve 
teniszezők azt kérik, hogy kaphassanak 
helyet egy salakos pálya megépítéséhez, 

mert a jelenlegi betonos pálya már nem 
alkalmas a játékra. Véleményük szerint 
az idegenforgalmi adóból, és pályáza-
ti pénzből ki lehetne alakítani egy jó 
pályát. A testületi ülésen elhangzott, hogy 
vegyék fel a kapcsolatot a sportegyesület-
tel, annak szakosztályaként működjenek, 
és a labdarúgópálya mellett alakítsanak 
ki játékra alkalmas teniszpályát. Ennek 
a megvalósításához azonban pénzt kell 
szerezni.

Önkormányzati önrész
Parádi László a Tiszaalpári 

Sportegyesület elnöke is kéréssel fordult 
az önkormányzathoz. Korábban pályá-
zati úton nyertek pénzt sportfejlesztési 
célokra. A programban szerepelt a pálya 
kerítésének a felújítása is, melynek beru-
házási összege, közel 1,9 millió forint, 
amiből 1,3 millió forint pályázati pénz. 
A több mint ötszázezer forint saját erőt 
az egyesület nem tudja biztosítani, ezért 
az önkormányzattól kérte az összeget. 
Mivel a kerítés nem kizárólag az egye-
sületé, hanem a településé, így a képvi-
selők támogatták a saját erő biztosítását. 
A sportszékház emeletén jelenleg nincs 
fűtés, ezért az elbontott óvoda négy kon-
vektorát is kérte az egyesület. A képvise-
lők ehhez is hozzájárultak.

Kátyúzni fognak
Minden évben problémát okoz az utak 

rendbetétele, a kátyúk megszüntetése, a 
külterületi utak javítása. Különösen tél 
után látszik az, hogy hol és milyen nagy-
ságrendű lyuk keletkezett a szilárdburko-
latú utakon. Az önkormányzat pályázatot 
írt ki a kátyúzási munkálatok elvégzésére. 
A legjobb ajánlatot (21.800 ft/tonna) a 
Duna Aszfalt Út és Mélyépítő kft adta. A 
tervek szerint ötventonnányi anyagot fog-
nak majd beépíteni az utakba. A munkála-
tokat az előző évhez hasonlóan közhasznú 
munkásokkal fogják majd elvégeztetni. 
Természetesen a külterületi földutak sem 
maradnak ki, a szükséges munkákat ott is 
el fogják végezni.

Nem módosítják a szerződést
Nem támogatja Sporthorgász 

Egyesületek Bács-Kiskun Megyei 
Szövetsége az alpári Holt-Tisza haszon-
bérleti szerződésének módosítását, a szer-
ződésben foglaltaknak továbbra is eleget 
akarnak tenni. Erről döntött a szövetség 
elnöksége. Amint azt korábban megírtuk 
az önkormányzat azt szeretné elérni, hogy 

a 2006-ban létrejött szerződésen módosít-
sanak, mert az önkormányzat számára az 
előnytelen. A képviselők arról döntöttek, 
hogy a legközelebbi ülésre ügyvédet hív-
nak és megpróbálnak annak utánajárni, 
hogy az esetleges felmondásnak mi lenne 
a következménye. 

Korlátozták a nyitva tartást
A vendéglátó egységekben működő 

zeneszolgáltatás éjszaka zavarja a lakók 
nyugalmát, ezért a nyitva tartásuk korlá-
tozásáról döntött a képviselő-testület.

Tizenegy vendéglátóipari egységet 
érint az a rendeletmódosítás. Az ülésen 
megfogalmazódott, hogy a településen 
működő üzleteknél az esti zeneszolgál-
tatás zavarja a lakosság nyugalmát, a 
kiszűrődő zaj miatt rezegnek a falak, nem 
tudnak pihenni a szomszédban lakók. 
Az éjszaka hazamenők randalíroznak 
és hangoskodnak is az utcákon. Ennek 
megakadályozására Vancsura István pol-
gármester a nyitva tartás korlátozására 
tett javaslatot. E szerint az üzletek hét-
főtől csütörtökig, valamint vasárnap és 
munkaszüneti napon öt órától 22 óráig, 
pénteken, szombaton, valamint munka-
szüneti napot megelőző napon, öt órától 
24 óráig tarthatnak nyitva. Valamennyi 
vendéglátóhely évente hat alkalommal 
hajnali három óráig tarthat rendezvényt, 
de ezt nyolc nappal előtte be kell jelen-
teni. A korlátozás kizárólag a 22 óra után 
is nyitva tartó egységeket érinti, de nem 
vonatkozik Szilveszter napjára, amikor is 
hajnali öt óráig lehetnek nyitva az üzletek. 
A rendelet július elsején lép hatályba.

Vita a pártzászlóról
Élénk vita alakult ki a képviselők 

között abban az ügyben, hogy miért volt 
pártzászló a március 15-i ünnepségen. 
Dr. Csernus Tibor vetette fel a kérdést, 
mivel az önkormányzati ünnepségen a 
Jobbik zászlaját is kitűzték. A képviselő 
szerint párt zászlónak nincs helye önkor-
mányzati ünnepségeken. Egyetértett vele 
Barna Sándor és Kacziba Sándor is. Az 
ellenvéleményt Bartók István alpolgár-
mester és dr. Vancsura Zoltán képviselte. 
Szerintük nem lehetett volna kicsavarni 
senkinek sem a kezéből a zászlót. Az 
élénk vitát Vancsura István polgármester 
sem tudta csitítani. Elhangzott az is, hogy 
ha legközelebb hasonló eset előfordul, 
addig ne kezdjék el a rendezvényt, míg a 
zászlót el nem távolítják. Olyan javaslat is 
volt, mely szerint szabályozni kell, hogy 
önkormányzati rendezvényeken mit lehet 
tenni és mit nem.

Szentirmay
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A testületi ülésről jelentjük
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Folytatás az első oldalról.
Most a Honvédelmi Minisztériumtól 

veszik át azokat a földterületeket, ame-
lyekre már nincs szükségük, és hasz-
nosítani fogják. Szabó Csaba azt is 
elmondta, hogy olyan gazdálkodási for-
mák kezdenek kialakulni, az ország-
ban, ahol a falu és a határa teljesen 
elszakad egymástól. Évszázadok alatt 
a falu abból fejlődött, hogy a határában 
megtermelt értéket felhasználta, felélte, 
értékesítette, gazdagodott belőle. Most 
olyan vállalkozások tömegei jöttek 
létre, amelyek nagy gépekkel elvetik a 
búzát, kukoricát, napraforgót, repcét - 
mert mást már nem termelnek - levegy-
szerezik, majd pedig learatják. A község 
határában megtermelt értéket kieme-
lik, és valahova elviszik. Amennyiben 
ez továbbra is így marad, akkor az a 
település tönkre fog menni, el fognak 
vándorolni az emberek - hangsúlyozta 
a főosztályvezető. Ezt még tetézi az, 
hogy a községekben a házaknál nin-
csenek állatok, nincsen kiskert. Nem 
az történik, hogy a városi ember megy 
ki vidékre élelmiszerért, hanem a falusi 
ember megy be a bevásárló központok-
ba húst és zöldséget venni. Ez azonban 
az országnak nem használ. A tejcsar-
nokokban sem lehet már egészséges 
tejet begyűjteni, mert azok bezártak. 
Ez viszont azt is jelentette, hogy ezzel, 
százhetvenezer tehénnel lett kevesebb 
Magyarországon. Sok embertől elvették 
a vállalkozási lehetőséget és a pénzfor-
rást. A rendszerváltás idején tízmillió 
sertés volt hazánkban. Ebből ötmillió a 
házaknál, a többi nagyüzemekben. Most 
hárommillió sertés lehet, a házaknál 
viszont nagyon kevés, talán százezer, 
ha van. Ez viszont azt jelenti, hogy nem 
nagyüzemekben csökkent jelentősen a 
sertés állomány, hanem a háztájiban. 
Torz élethelyzet jött létre vidéken. A 
miniszteri biztos azt is elmondta, hogy 
pontosan lemérhető az, hogy amióta 
Tesco gazdaságos élelmiszert eszünk, 
azóta az emésztőrendszeri rákos meg-
betegedések száma, ugrásszerűen meg-
nőtt. A magyar emberek a vásárláskor 
egyetlen szempontot vesznek figye-
lembe, még pedig azt, hogy mennyibe 
kerül. A vidéki életnek vissza kell adni 
a varázsát, lehetőségét, ami évszázad-
okon át meg volt, és ami azt elmúlt tíz-
tizenöt évben eltűnt. Ezzel szembesül-

ve látott munkához a Vidékfejlesztési 
Minisztérium, ennek szellemében alkot-
ták meg azt a vidék stratégiát, aminek a 
végrehajtása jelenleg is zajlik. Amikor 
arról beszéltek, hogy a helyi terméket 
helyben lehessen elfogyasztani, akkor 
annak az lett az eredménye, hogy olyan 
piacokat, elárusító helyeket kell létre-
hozni, ahol ezeket a termékeket meg 
lehet venni. Ennek következtében har-
minc-negyven piac már épült. Az is 
tapasztalható, hogy sikk lett magyar 
élelmiszert fogyasztani. 

Visszatérve a nemzeti földalapra 
Szabó Csaba elmondta, hogy káosszal 
találkoztak, mikor átvették. Sok olyan 
földet úgy adtak oda korábban, amiért 
nem kellett fizetni, de akiknek érvényes 
szerződésük volt, azoknak sem szám-
láztak évek óta. Azt sem tudták ponto-
san, hogy az állami föld vagyon mek-
kora. A legnagyobb problémát mégis 
az osztatlan közös földtulajdon jelenti, 
amire keresik a megoldást. Az állami 
tulajdonban lévő osztatlan földtulaj-
donokat, ahol lehet önálló ingatlanná 
alakítják, vagy megvásárolják a többi 
tulajdonostól, ahol ez nem lehetséges, 
ott pedig eladják, hogy megszabadulja-
nak ettől a tehertől. Vagyonleltárt készí-
tettek, amiből lehet látni, hogy mennyi 
az a földterület, ami a nemzeti földalap 
rendelkezésére áll. A felmérések sze-
rint százezer hektár olyan terület van, 
amit az állam eddig nem hasznosított. 
Az elgondolásuk szerint kis és közép-
vállalkozásoknak lehetne bérbe adni. 
Eddig 33 ezer hektárt hirdettek meg 

pályázati úton. Ennek egyik markáns 
eleme az, hogy állattartási kötelezett-
séghez van kötve a földhasználat. Ezzel 
azt szeretnék elérni, hogy növekedjen 
a tenyésztett állatok száma. Felborult 
ugyanis a növénytermesztési és az állat-
tartási egyensúly, ami jelenleg úgy áll, 
hogy hetven százalék növénytermesztés 
és harminc százalék az állattartás, a 
teljes mezőgazdasági termelés értéke. 
Ezt szeretnék erről a pontról elmozdí-
tani, mert az állattartás legalább olyan 
fontos, mint a növénytermelés. Kicsit 
tartottak attól, hogy nem lesznek majd 
pályázók. A gyakorlat viszont nem ezt 
mutatja. Olyan földéhség van, mond-
ta a főosztályvezető, hogy húszasával 
pályáznak egy-egy kiírt földbirtokra. 
Most mindenkinek lehetősége van arra, 
hogy pályázzon és földhöz jusson. A 
hosszú távú bérleti szerződéseket újra 
szeretnék tárgyalni. Azoknak a nagy 
gazdaságoknak a bérletével foglalkoz-
nának, akinek nem feltétlenül indokolt 
az, hogy több ezer, vagy több tízezer 
hektár legyen a birtokában. Ennek a 
jogszabályi hátterét ki fogják dolgozni.

A felszólalók közül sokan elmond-
ták sérelmüket, problémájukat, erős kri-
tikával illették a jelenlegi állapotokat. 
Többen is indokolatlannak tartották azt, 
hogy a Kiskunsági Nemzeti Park felvá-
sárolta a réti területeket. Nagy Bálint 
professzor, aki negyven éve foglalkozik 
a kis és közép gazdaságok kutatásával, 
utalt arra, hogy vissza kell állítani a ter-
melési kedvet a falukban. Szabó Csaba 
a konkrét felvetésekre válaszolt.    Sz.T.

A magyar föld védelméről beszélgettek
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Már negyedik alkalommal vett 
részt Tiszaalpár az április 21-ei nem-
zetközi akcióban. Évek óta egyre 
nagyobb számú részvevőt tudhat 

maga mögött a település, amikor ilyen 
jellegű tevékenységről van szó, hiszen 
mindig részt vettek - mint most is - az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és 

Könyvtár tanulói és a Faluvédő és 
Szépítő Egyesület tagjai.

Előző években több civil szervezet 
is bekapcsolódott (nyugdíjas klubok, 
horgászegyesület, stb.), azonban ezen 
a napon országosan munkanap volt, 
így ők már előtte takarítottak a falu-
ban, amit ehhez az akcióhoz kapcsol-
tak. Az iskola - amely már második 
alkalommal nyerte el az „ÖKO iskola, 
büszke címet” - minden tanulója és 
dolgozója aktívan kivette részét a 
szépítési munkákból. A település több 
pontján takarítottak és parkosítottak: 
a HaHo szakkörösök a temetőben a 
pedagógusok sírját gondozták, a ter-
mészetbarát szakkörösök és önkéntes 
körösök pedig az iskola többi tanulói-
val a Várdomb, Templomdomb, skan-
zen, játszóterek, csatorna környéke és 
a holtág partjának takarítását vállal-
ták. A Faluvédő és Szépítő Egyesület 
tagjai az iskolaudvaron az egynyári 
növényeket ültették el és bízták a gon-
dozásukat a tanulókra.

A gyerekek tapasztalata az volt, 
hogy kevesebb szemét volt, mint 
előző években. Ez örömteli hír, hiszen 
a Faluvédő és Szépítő Egyesület és az 
iskola tanulói évente több alkalom-
mal végeznek ehhez hasonló akci-
ót. Az iskola szülői munkaközössége 
is hathatós segítséget nyújt az ilyen 
jellegű tevékenységben is. Az ilyen 
nagyszabású összefogás is bizonyítja, 
hogy a településen a környezettudatos 
gondolkodás egyre szélesebb körben 
terjed, ami igen örvendetes. Csak így 
tovább! 

Halász Mátyásné

Közöd?  Önkéntes fiatalok napja

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Nézze Ön is a Trió Televízió műso-
rait, hogy ne maradjon le semmiről, 
ami Tiszaalpár életével kapcsolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján je-
lentkezik Tiszaalpári Tükör című ma-
gazinunk.
A képviselő-testületi üléseket  mindig 
az ülések hetében szombaton, 12:30-
tól tekinthetik meg felvételről.

Figyelmébe ajánljuk további műsora-
inkat 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, két-
hetente csütörtö-
kön 19:30-tól
Rock Magazin, kéthetente pénteken 
20:30-tól
Hitélet, minden hónap utolsó pénte-
kén 18:30-tól
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1970. április 22-én Denis Hayes 
amerikai egyetemi hallgató a Föld 
védelmében elindított egy mozgal-
mat, amely mára már szinte az egész 
világra kiterjedt. Célja az volt, hogy 
felhívja a figyelmet a környezetvéde-
lemre fontosságára. Később megjelen-
tek a zöld civil szervezetek, az ÖKO 
iskolák, a zöld óvodák. A Tündérrózsa 
Óvodában ezúttal egy olyan kiállítást 
szerveztünk, mely a családokat arra 
inspirálta, hogy újrahasznosítsa a hul-
ladék anyagokat, melyek közvetlen 
környezetünkből kerültek ki. Néhány 
éve a hulladék még egyet jelentett a 
szeméttel. Mindazt, amire már nem 
volt szükségünk kidobtuk a kuká-
ba. Idővel azonban rájöttünk, hogy 
nemcsak roppant környezetterhelő, de 

pazarló is ez a cselekedet.
Óvodánkban megrendezett kiállí-

tás azt bizonyította, hogy majdnem 
minden jó valamire. A legtöbb sze-
métnek hitt elhasznált tárgy még egy 
kis kreativitással hasznosítható. Szám 
szerint 36 család kezdett el gondol-
kodni és jobbnál jobb ötlettel előáll-
ni erre a kiállításra. Szebbnél szebb 
kreatív dolgok születtek. Felsorolni 
is nehéz lenne a sok jó elképze-
lést. Néhányat megemlítünk közülük, 
mely valamennyi résztvevőt lenyű-
gözött. Például a petpalackból készí-
tett gyerekfotel, a csizmába ültetett 
virág, a festékes vödör tetejére sze-

relt működő óra, függönykarikából, 
tejes dobozból készített függöny. A 
dobozból készített házikók, kisautók, 
mozdonyok, farmok sora. A 93 darab 
kiállított tárgy önmagáért beszél.

A kiállítás másik nagy értéke, hogy 
míg elkészültek a munkák, együtt volt 
a család. Apa, anya, gyerek együtt 
alkotott, közösen tervezett. A kiál-
lított munkákra szavazócédulákkal 
szavaztak a családok. I. helyezést ért 
el Kása Botond családja a Tengelice 
csoport képviseletében. II. helyezett 
lett Fodor Patrik családja a Süni cso-
portot képviselve. III. helyezést ért el 
Novák Patrik és Kristóf a Méhecske 
csoportból. Valamennyi alkotó emlék-
lapot kapott.

Novák Imréné

Föld napja a Tündérrózsa Óvodában

I. helyezett II. helyezett III. helyezett

Thomas Berntsen vezetésével a 
dániai testvértelepülésről, Kjellerupból 
tizenöt fős delegáció érkezett 
Tiszaalpárra, valamennyien a Rotary 
Klub tagjai. A vendégek először a köz-
ségházára mentek, ahol dr. Vancsura 
István polgármester tájékoztatta őket a 
település múltjáról, jelenéről és a jövő-
beni elképzelésekről. A megbeszélésen 
jelen volt dr. Menyhárt Anett jegyző és 
Ajtai Elemérné a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke is. Megnézték a 
Várdombot, ahonnan gyönyörű kilátás 
nyílik az alpári rétre, Kanalas János 
kosárfonó, népi iparművész munkáit, 
és a Holt-Tisza partjára is ellátogattak. 
Mivel a küldöttség tagjai között többen 
is kötődtek a mezőgazdasághoz, megte-
kintették Dragon József helyi vállalko-
zó gazdálkodását is.                    Sz.T.

Dán küldöttség járt településünkön
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A tavasz mindig megújulást hoz 
életünkbe. Folyamatos megújulásra 
kötelez bennünket, kisgyermekekkel 
foglalkozókat a Tündérrózsa Óvoda 
sajátos világa. Ezúttal azt tűztük ki 
célul, hogy udvarunkat még áttekint-
hetőbbé, biztonságosabbá tesszük. 
Óriási területünkön 175 gyermek csak 
akkor tud biztonságosan mozogni, ha 
leválasztjuk a tereket és hasonló esé-
lyeket biztosítunk a játszó gyerme-
keknek. Kerítéseket, korlátokat sem-
miképpen nem akartunk, a sövény 
még hosszú idő múlva váltja valóra 
tervünket. Ezért úgy gondoltuk, hogy 
évelő virágzó növényekkel nem csak 
leválasztjuk, hanem még szebbé is 
tehetjük a játszó szigeteket. Felhívást 
intéztünk először az édesapák felé, 
akikkel kacskaringós ágyásokat ala-
kítottunk ki az egybefüggő fű feltö-
résével. Ezek adják ezután a határ-

vonalakat. Több mint húsz édesapa 
hallotta meg hívó szavunkat, jöttek 
ásóval, kapával, lapáttal és hihetetlen 
fegyelemmel, tenni akarással, együtt-
működéssel tették dolgukat. Ez után 
intéztünk kérést az édesanyák felé, 
hogy hozzanak saját kertből, nagyma-
ma kertjéből évelőket, vagy kérjenek 
szomszédjuktól virágzó növényeket. 
Néhány nap múlva özönleni kezdek a 
sásliliomok, a törpeszegfűk, szegély-
virágok, százszorszépek. Segítséget 
kaptunk a Faluszépítő Egyesület elnö-
kétől, Vajda Mártától is, aki szakér-
telmével még színpompásabbá tette 
növényvilágunkat. A beültetésre sok-
sok ügyes kezű édesanya, nagyma-
ma vállalkozott. Így néhány óra alatt 
elkészültek a tereket elválasztó virá-
gos kiskertek.

A továbbiakban a mi feladatunk az 
lesz, hogy megőrizzük hosszú távon 

is az udvar szépségét. A munkától 
nem félünk, mert kitűnő „ munkatár-
saink” a gyermekek, szívesen kertész-
kednek, locsolnak, gyomlálnak, ha 
ügyesen irányítjuk, bevonjuk őket is 
a munkába. 

A kertszépítés a legszebb feladat, 
hiszen munka közben sok-sok kész-
séget és képességet tudunk fejleszteni 
a kicsikben. Nemcsak ügyességük, 
állóképességük, tapasztalatuk gyara-
podik, hanem észrevétlenül alakul ki 
bennük egyfajta igényesség, szépség 
iránti fogékonyság. Megtanulják azt 
is, hogy ez nem megy magától, csakis 
akkor, ha mi magunk teszünk érte. 
Már kicsi korban beléjük kell plántál-
ni a munka örömét, hiszen így válnak 
felnőtt korukra, munkára fogékony, 
tevékeny emberek. Hiszünk a régi 
bölcsességben: „Aki a virágot szereti, 
rossz ember nem lehet.”

Földünk egy szeletét szebbé tettük

Gergely-járás és játékos teadélután
Iskolánkban hagyományaink szerint 

március 12-én délelőtt Gergely-járást és 
játékos teadélutánt szerveztünk a leen-
dő elsősöknek és szüleiknek.

A hagyomány szerint az iskolák 
és a diákok egyik védőszentje Nagy 
Szent Gergely. A Gergely-járás a közép-
korból eredő szokás, amelyet Gergely 
napon, március 12-én tartottak, hiszen 
akkoriban ezen a napon kezdődött az 
iskola. Gergely napja tavaszkezdő nap 
volt.  A falusi iskolás gyerekek házról 
házra jártak, miközben énekeltek és 
jeleneteket adtak elő azzal a céllal, hogy 
toborozzák az iskolába még nem járó 

gyerekeket, és ajándékokat gyűjtsenek 
a tanítónak. A diákok életének szükség-
szerű velejárója volt, hogy kéregetéssel 
teremtsék meg tanulásuk anyagi alapja-
it. De ilyen módon bemutatták az iskola 
életét, számot adtak a tanult ismeretek-
ről is. A szülők tojással, szalonnával, 
kolbásszal, süteménnyel ajándékozták 
meg a „gergelyezőket”. A kéregetést a 
„Szent Gergely doktornak, híres taní-
tónknak az ő napján, Régi szokás sze-
rint, menjünk Isten szerint iskolába...” 
kezdetű ének kísérte.

Gergely napjának délelőttjén a 4./A 
osztályosok a régi hagyományt felele-

venítve kilátogattak az óvodába, ahol 
színvonalas műsor keretében iskolába 
hívogatták a nagycsoportos óvodásokat. 
Délután mozgásos játékokkal egybekö-
tött kézműves foglalkozásokkal vártuk 
a leendő elsősöket és szüleiket. A tea-
délutánon a gyerekek és a szülők meg-
ismerkedhettek az elsős tanító nénikkel. 
Lehetőség nyílt különböző kézműves 
technikák elsajátítására: üvegfestés-
re, sapka készítésére dekorgumiból, 
origamizásra, tavaszi ajtódísz és dugó-
kép készítésére. A gyerekek mozgásos 
játékokban próbálhatták ki ügyességü-
ket.            Kozmáné László Zsuzsanna



                            2012. május                                                           7. oldal

Kevesen vettek részt a közmeghallgatáson

Az önkormányzatoknak minden 
évben kötelező közmeghallgatást tarta-
ni. A közmeghallgatás olyan, mint egy 
testületi ülés, azon a képviselőknek részt 
kell venniük. Az április 27-i összejöve-
telen a képviselők többsége jelen volt, 
a településen élők közül azonban csak 
kevesen, mindössze ötvenen érezték azt, 
hogy ott kell lenniük.

Először Timafalvi László a kiskun-
félegyházi rendőrség kapitánya számolt 
be az elmúlt évi eredményekről, amit 
Kacziba Sándor a polgárőr egyesület 
elnöke egészített ki számokkal.

Az elmúlt évben egy új koncepciót 
állított össze a kiskunfélegyházi rendőr-
kapitányság, hogy minél biztonságosabb 
legyen Tiszaalpár. Az elmúlt időszak 
alatt sikerült megvalósítani az elképze-
lést. 

–Elégedettek azért nem lehetünk, 
mert bűncselekmények és szabálysérté-
sek minden területen történnek. A közös 
összefogással azonban elértük azt a célt, 
amit magunk elé tűztünk ki – mondta 
Timafalvi László. A rendőrség vállalta 
azt, hogy a négy körzeti megbízottal 
olyan fokozott ellenőrzés sorozatot hajt 
végre, amelynek eredményeként vissza-
szorítják a betöréses lopásokat, lopáso-
kat, erőszakos cselekményeket a község 
területen. Ezt sikerült, mert több mint 
húsz százalékkal csökkent az ilyen jel-
legű bűncselekmények száma. A kiemelt 
bűncselekmények közül sem történt 
olyan, ami irritálta volna a közrend köz-
biztonságot. 

Vállalták azt is, hogy a kábítószerrel 
való visszaélésekben hatékonyan lépnek 

fel. Ez azonban csak részben sikerült, 
mert bizonyos dizájner drogokat nem 
vettek tiltó listára. Az önkormányzattal 
jó kapcsolat, mert anyagi segítséget is 
ad a rendőrségnek, amit üzemanyagra 
költenek, hogy minél több helyre, kül-
területre el tudjanak jutni a rendőrök. 
Ezen kívül a számítógépes rendszer, 
illetve az internet kiépítésben is segí-
tett az önkormányzat. A polgárőrség is 
nagy segítséget nyújtott a munkájukban. 
Közös szolgálatokat szerveztek. Ennek 
eredményeként nagyon sok információt 
kaptak. Megköszönte a munkájukat. 

Negyvenkét százalékkal csökkent a 
vagyon elleni bűncselekmények száma, 
amibe lopások, betöréses lopások, csalá-
sok tartoznak. Két rablás volt az elmúlt 
évben, az elkövetőket sikerült felderíte-
ni. A testi sértések, garázdaságok száma 
nem változott. Ezért fokozni fogják az 
ellenőrzéseket, elsősorban az italmérő 
helyek környékén. A balestek száma 
is jelentősen, harminckét százalékkal 
csökkent. Addig, míg korábban volt 
halálos kimenetelű baleset Tiszaalpár 
és Kiskunfélegyháza között, az elmúlt 
évben ilyen nem fordult elő.

A rendőrség napja alkalmából soron 
kívül előléptette Dávid Károly megyei 
rendőrfőkapitány Török Roland főtörzs-
őrmestert zászlóssá.

Ezt követően Vancsura István adott 
tájékoztatást az elmúlt évi zárszámadás-
ról az idei költségvetésről, pályázatokról, 
beruházásokról. A polgármester elmond-
ta, hogy jó évet zárt az önkormányzat. 
2011-ben ugyanis 765 millió forint volt 
a bevétele, kiadása pedig 738 millió 

forint volt. Az elmúlt évi eredmény-
ben nincs benne a csatorna beruházás, 
de a pályázat nyert. A kivitelező kivá-
lasztása még ezután fog megtörténni. 
Azért ilyen hosszadalmas az eljárás, 
mert uniós pályázatról van szó. Ez év 
decemberéig kell az utolsó pecséteket 
is rátenni a papírokra és a következő év 
elején kezdődhet el a beruházás. Az idei 
felújításokkal kapcsolatban Vancsura 
István kiemelte, hogy az iskola nyílászá-
róinak kicserélésére nyertek pályázatot. 
Megemlítette azt is, hogy az elmúlt 
évben fejeződött be az óvoda teljes 
felújítása és átadása, ami pályázati és 
önkormányzati pénzből valósult meg. A 
település vagyona 3 milliárd 314 millió 
forint volt az elmúlt év végén. Az idei 
költségvetést úgy tervezték, hogy a bevé-
tele egymilliárd 26 millió, a kiadás pedig 
egymilliárd 160 millió forint. A kettő 

között jelentős különbség mutatkozik, 
de az előző évek jó gazdálkodása miatt 
az önkormányzat rendelkezik megfelelő 
tartalékkal, és tudják kezelni ezt a hely-
zetet. A polgármester fontosnak tartotta 
a pályázatok figyelését. Erre heti nyolc 
órában pályázati referenst foglalkoztat 
az önkormányzat. A piac megnyitásá-
nak pontos időpontját még nem tudta 
megmondani Vancsura István. Annak 
ellenére sem, hogy a kivitelezési mun-
kák határideje június 30, az elszámolás 
pedig egy hónappal későbbi dátumú. 
Azt tervezik, hogy egy héten két napot 
lesz nyitva a piac, reggel hat órától. Az 
elképzelések szerint ebben az évben nem 
szednének helypénzt a termelőktől.

A tájékoztatást követően a jelenlévők 
kérdezhettek, hozzászólhattak az elmon-
dottakhoz, de mindössze Szederkényi 
Zoltánné osztotta meg másokkal is a 
véleményét.

Sz.T.
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Világbajnokok versenyeztek a holtágakon
A szikrai és az alpári Holt-Tiszán 

rendezték meg az Országos Rapala Per-
gető Bajnokság első és második fordu-
lóját. A versenyre az ország különböző 
részéről neveztek horgászok.

Az országos bajnokság hat forduló-
ból áll, amelyből az öt legjobb eredmény 
számít bele az összesítésbe. Az első for-
dulóra huszonnyolc páros nevezett, köz-
tük egy női is, amit a szikrai holtágon 
bonyolítottak le. A versenyzőknek hat 
óra állt rendelkezésükre, hogy minél 
több ragadozó halat fogjanak. Ott volt 
a pergetők között három világbajnok: 
Szegedi György, Péli Zoltán és Dávid 
Ferenc is, de ezúttal nem tudtak bele-
szólni az első három hely sorsába. Ösz-
szesen 295 darab halat fogtak, amely 
93,41 méter hosszú volt. A legnagyobb 
halat egy 67 centis csukát Csabai István 
emelt ki a vízből. Jellemzően azonban 
balinokat fogtak a versenyzők, de egy 
harcsa is a horogra került. 

A második fordulót már az alpári 
Holt-Tiszán bonyolították le. Itt már jó-
val kevesebb, mindössze 124 ragadozó 
halat fogtak a versenyzők. Ezen a vízen 
zömében csukák kerültek a horogra. A 
kifogott halak hossza összesen 55,46 

méter hosszú volt. A legnagyobb hal egy 
85 centiméteres csuka volt, melyet De-
meter Zsolt emelt a szákjába. Ferenczi 
János a verseny egyik szervezője el-
mondta, hogy jó körülmények között 
tudták lebonyolítani az országos baj-
nokság első két fordulóját. Az időjárás 
optimális volt és a horgászok is elége-
dettek voltak. Mindössze egy csapatnak 
nem sikerült halat fognia.

Az első fordulóban az első helyet 
Gégény Zoltán-Tóth László páros sze-
rezte meg, második Kovács Zoltán-Bár-
sony Tibor, a harmadik pedig Takács 
László-Kürtös Attila. A második fordu-
lóban első helyen végzett Lehel Iván-
Dávid Ferenc kettős, a másodikon Elek 
Gyula-Forgó Péter, a harmadikon pedig 
Fürtös Gábor-Illés Sándor.

Szentirmay Tamás

Helyi alkotók gobelin kiállítása
Tizenhat alkotó, ötvenhat gobelin 

képpel jelentkezett azon a kiállításon, 
amit a művelődési házban Farkasné 
Pintér Klára nyitott meg. Ez volt már az 
ötödik alkalom, amikor helyi asszonyok 
keze munkájában gyönyörködhettek az 
érdeklődők. 

A megnyitó ünnepségen Farkasné 
Pintér Klára arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a kézimunka által a szépségnek egy 
olyan árnyalatát ismerhetjük meg, amely 
más, mint a zene, a vers, vagy más mű-
vészetek. De ugyan úgy felold, formál és 
nemesít. Igazi értékelője azonban csak 
az tud lenni, kellően csak az szeretheti 
és becsülheti meg, aki legalább elméleti 
szinten ismeri készítésmódját és az eb-
ből fakadó munkát, szépséget. Akik el 
tudják készíteni, azokra új csodák vár-
nak: az alkotás öröme, az önkifejezés 
megnyilvánulása, a teljes kikapcsolódás 
jóleső, felemelő érzése. Évtizedekkel 
ezelőtt a szobákban az asztalokon hor-
golások csipkék remekeltek. A falakon 
és párnákon gondosan hímzett és ke-

ményített gobelinekben keresztszemes 
varrásokban lehetett gyönyörködni. Ma 
már egyre kevesebben kézimunkáznak, 
horgolnak, de a szebbnél-szebb munkák 
egyre keresettebbek. Fontos az, hogy 
a kiállított munkák egy közösség saját 
életét teszik szebbé, büszkék lehetünk 
rájuk, hogy tiszaalpári asszonyok készí-
tették mindenki örömére. 

A képek készítői: Török Józsefné, 
Serfeld Istvánné, Győri Lászlóné, 
Maróti Pálné, Fekete Ferencné, Biczók 
Mihályné, Bálint Imréné, Illés Renáta, 
Bartók Margit, Baloghné Varga Gabri-
ella, Frits Tiborné, dr. Menyhárt Anett, 
Dragon Szilvia, Olláriné Horváth Me-
linda, Buzder-Lantos Jánosné, Lovasné 
Tamási Ágnes.                                Sz.T.
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Sokat fejlődtek a borok az előző évekhez képest
A hagyományos borversenyét ezúttal 

Tiszaalpáron a Tiszatáj vendéglőben ren-
dezte meg a hegyközség. A versenyben 
csak olyan borok vehettek részt, amelyek 
kistermelőktől származnak. A három tele-
pülésről, Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaalpár 
összesen harmincnégy minta érkezett, ame-
lyet hattagú bíráló bizottság minősített.

A jelenlévőket Papp Kálmán hegybíró 
köszöntötte, majd bemutatta zsűrit. A bí-
ráló bizottság elnöke Kisari István a Duna 
Borrégió titkára volt, tagjai Keresztes Jó-
zsef a Kunsági Borvidék titkára, Keresztes 
Józsefné laboráns, Szili Gábor és Kiss Géza 
a Szőlészeti és Borászati Kutató intézet 
szakemberi, valamint Szentirmay Tamás 
újságíró, borász. A versenyre harmincnégy 
minta érkezett, melyből tizenkilenc volt fe-
hér, három rozé és tizenkettő vörös.

Jó helynek bizonyult a borverseny meg-
rendezésének a Tiszatáj vendéglő. Kecső 
Ferenc kiváló helyet biztosított nem csak 
az ítészeknek, de azoknak is, akik végig 
akarták kísérni a bírálatot. Azok a termelők 
voltak jelen, akik neveztek is a versenyre. 
Egy asztalnál ültek lakiteleki, nyárlőrinci 
és tiszaalpári termelők, akik szintén meg-
kóstolhatták a nedűket. Addig, míg ők tud-
hatták, hogy kinek a borát ízlelik, a zsűri 
tagjai csak a fajtát és az évjáratot ismerték. 
Ez alapján kellett eldönteniük, hogy milyen 
osztályba sorolják a borokat. A tizenegy és 
tizenkét pontos borokat aranyéremmel, a 
tízpontosokat ezüsttel, a nyolc és kilenc-
pontosokat pedig bronzzal jutalmazták. A 
többiek oklevelet kaptak. Minden egyes 
minta után Kisari István elmondta vélemé-
nyét a borról, így minden jelenlévő tanul-
hatott belőle. 

A verseny végén megkértük, értékelje a 
borokat. 

- Úgy gondolom, hogy a Nyárlőrinc, 
Tiszaalpár, Lakitelek termőterület nagyon 
különleges része az egész Kunsági Borvi-
déknek. Mások a talajadottságok és a faj-
ta szerkezet is, és ennek kapcsán mások a 
borok is. Nagyon meglepett, hogy a vörös 
borok jobban szerepeltek. Amennyiben egy 
gyors elemzést akarunk elvégezni, akkor 
azt mondhatom, hogy a vegyes fehérek egé-
szen helyen voltak, iható, kellemes termelői 
borok. Sajnos az illatos fajtáknál, például a 
cserszegi fűszeresnél, néha jelentkezet a 
technológia hiánya. Ez rányomta a bélye-
gét. Vannak fajták ma Magyarországon és 
vannak elvárt irányzatok, amelyeket, ha 
nem tudunk teljesíteni, akkor az adott faj-
tákkal nehéz foglalkozni. Természetesen 
egészen más egy pár száz literrel otthon 
elvégzett borászkodás, mert ebben a kate-

góriában a kóstolt borok, teljesen megfele-
lőek voltak. A rozénál ugyan ez a helyzet. 
Ha valaki a maga örömére készít rozé bort, 
azzal semmi gond nincs. Azok a rozé min-
ták, amelyet kóstoltunk a mai elvárásnak 
kevésbé felelnek meg. Szépek a fajta jelle-
gek, de hiányzott belőlük az üdeség, gyü-
mölcsösség, amit ma piac megkövetel. A 
vörös borok viszont nagyon kiegyensúlyo-
zottak voltak. Visszautalok arra, hogy na-
gyon jók a területek, az adottságok, a talaj 
szerkezet. Közel vagyunk a Tiszához, több 
helyen is vannak olyan öntés talajok, ahol 
bizony ragyogó szőlőket lehet termelni. 
Ennek kapcsán nagy testű, komoly, tartal-
mas vörös borokat lehet készíteni. A vörös 
boroknál, dominánsfajta volt a kékfrankos, 
ami egyáltalán nem meglepő, mert Ma-
gyarország egyik fő kékszőlő fajtája és az 
is marad hosszútávon. Teljesen beleillettek 
ebbe a sorba a minták, de ezen belül egyedi, 
sajátos, szép, nagy borokat kóstoltunk. 

- Problémaként említetted a tárolóedé-
nyek fontosságát, egy-egy minta kóstolása 
után. - Két-három esetben, egyértelműen 
egy nagyon szép alapanyagú bort tett tönkre 
a rossz tárolótér. A borászatnak van néhány 
alaptétele, amit be kell tartani Ezen belül az 
egyik legfontosabb és legelső, a teljes körű 
higiénia és a tökéletesen tiszta tárolóedény. 
Amikor egy hordó dohos, baktériummal 
fertőzött, akkor abban jó bort készíteni nem 
lehet. Fel kell vállalni annak a felelősségét, 
hogy azt mondjuk a termelőnek, természe-
tesen csak akkor, ha megkérdez bennünket, 
hogy tessék kidobni, elégetni a hordót, mert 
azt a jó szőlő hátteret, nem szabad tönkre-
tenni egy rosz edénnyel.

- Mutatkozik-e fejlődés az előző évek-
hez képest?

- Feltétlenül és egyértelműen. Ez vi-
szont minden kategóriában igaz. Mindenki 
érzi, tudja, mindenki ezen a piacon dolgo-
zik. Teljesen mindegy, hogy ez a piac csak a 

barátokból áll. A barátok is évről-évre igé-
nyesebbek, ők is sok helyen kóstolnak bort, 
ezért nem mindegy az, hogy milyen bort 
kínálunk a telekszomszédunknak - mondta 
Kisari István.

A borverseny legjobb bora között holt-
verseny alakult Lólé István 2011-es cabernet 
saugvinon, valamint Nagy József 2010-es 
kékfrankosa között. Mind a ketten azonos 
pontszámot kaptak. A fődíjat azért Lólé Ist-
ván vehette át, mert további két bora a 2011-
es vörös cuvee és a 2009-es kékfrankos is 
aranyérmes lett. Az eredményhirdetés után 
elmondta, hogy tíz hektáron termel kék-
frankost, cabernet, cweigelt, zalagyöngyét. 
A borászkodást Bodor Mihálytól tanulta, 
de minden szakember jó tanácsát megfo-
gadja. Nem számított arra, hogy ilyen jó 
eredményt fog elérni. A szőlő nagy részét 
értékesíti, csak annyi bort szokott készíteni, 
amennyi a családban és a baráti társaságban 
elfogy. A legfontosabbnak azt tartja, hogy 
tiszta legyen a tárolóedény, és hogy a bor, 
szőlőből készüljön. 

A többi tiszaalpári termelők közül, Dá-
vid Lajos 2010-es kékfrankosa arany, 2011-
es rajnai rizlingje ezüstérmet kapott. Varga 
Ferenc 2011-es rajnai rizlingje ezüst, Dr. 
Tógyerné Kiss Éva 2010-es jubileum-raj-
nai cuvee-je és 2010-es kékfrankosa ezüst, 
2011-es kékfrankos rozé bora bronz, 2010-
es cserszegi fűszerese oklevelet kapott. Bo-
ros János 2011-es kékfrankosa és rajnai riz-
lingje, valamint Nagy József 2011-es rajnai 
rizlingje bronzérem elismerésben részesült. 
Oklevelet kapott Latard Ilona rajnai rizling 
(2011), Kecskeméti Pál kékfrankos (2011) 
és Pintér Mihály zalagyöngye (2011) bora.

A hegyközség köszönetét fejezi ki 
Kecső Ferencnek és a Tiszatáj vendéglő 
valamennyi dolgozójának, mert nem csak 
helyet biztosítottak, de mindent megtettek 
annak érekében, hogy színvonalas borver-
seny legyen.                                         Sz.T.



Változatos programot biztosított az 
önkormányzat a tavaszköszöntő ünnep-
ségen. Minden korosztály megtalálhatta 
magának azt, amivel eltölthette a szép, 
már szinte nyárias meleg időt.

A programok délelőtt tíz órakor 
kezdődtek két helyszínen. A skanzen-
ben természetismereti játszóház várta 
az érdeklődőket. Meg lehetett tekinteni 
Kanalas János népi iparművész kosárfo-
nó és Bánföldi Ferenc népi iparművész 
fazekas bemutatóját. A gyerekek a helyi 
lovas egyesület jóvoltából kocsikázhat-

tak, míg a Templomdombon felállított 
színpadon először a Jövönkért Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény táncosai 
léptek fel. Őket követte a Tiszavirág Ha-
gyományőrző Együttes műsora. Délután 
a Bársony Mihály Népdalkör, a meleg 
elől árnyékba húzódva mutatta be pro-
dukcióját. Horti Sándor a kör vezetője 
elmondta, hogy mindenkinek lehető-
sége van arra, hogy bekapcsolódjon a 
néphagyományok ápolásába, a község 
értékeinek megőrzésébe. Várják azokat, 
akik szeretnek énekelni, citerázni vagy 

éppen szeretnének tekerőn, hegedűn 
és furulyán játszani. A Mikropódium 
Családi Bábszínház előadásban Aracs 
Eszter mutatta be Gulyás Terka főző 
tudományát. A bábozás ezzel nem ért 
véget, mert a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda óvónői Lúdanyó mester-
sége címmel adták elő műsorukat. Az 
interaktív mesejátékba nem csak a gye-
rekeket, de a felnőtteket is bekapcsolták 
Kátai Tibor koreográfus, rendező ve-
zetésével a szereplők. Az egész napos 
program befejezéseként Legyen minden 
nap gyermeknap címmel a Radó Vilmos 
Színtársulat mesejátékát nézhették meg 
a jelenlévők.                                  Sz.T.
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Tavaszköszöntő programok nyári melegben

Kirándulás baráti körben
A Tiszaalpári Nyugdíjas Baráti Kör áp-
rilis 28-án az ország egyik legszebb tá-
jára, a Börzsönybe szervezett egynapos 
kirándulást. Korán indultunk - s miután 
összeszedtünk minden kirándulásra je-
lentkezőt - nekivágtunk a hosszú útnak.
Első állomásunk a királyréti üdülőköz-
pont volt, ahol a horgásztó környékén 
tett rövid pihenő után Szokolyán át a 
Morgó-patak völgyében erdei kisvas-
úton érkeztünk Kismarosra. Ott finom 
fagyival és hideg sörrel hűtötte magát 
mindenki a nyárias meleg időben. On-
nan autóbusszal indultunk tovább a He-
gyes-tető lábánál fekvő Nagymarosra. 
Itt megtekintettük Kittenberger Kálmán 
Afrika-kutató szobrát a főtéren, melyet 
a Vadászati Világkiállításon 1971-ben 
lepleztek le. Sokan betértek a Szent Imre 
téren lévő római katolikus templomba, 
melynek hajója a XVI. században, tor-
nya pedig 1509-ben épült.
Ezután a hajókikötőből felejthetet-
len panorámában gyönyörködhettünk. 
Elénk tárultak a Visegrádi-hegység te-
raszos vonulatai, a Pilis-hegység cso-
dálatos látképe a Prédikálószék kilátó-

val, a visegrádi palota impozáns képe 
a Salamon-toronnyal, valamint a Duna 
selymes, lágy hullámai. A kora délutáni 
órákban indultunk tovább Vácrátótra, 
ahol megtekintettük az ország legna-
gyobb élőnövény-gyűjteményét, mely 
25 hektáros parkban 15 ezer fajnak és 
fajtának ad otthont. Az arborétum kü-
lönlegessége, hogy Európában itt nőtt 
legnagyobbra a mocsári ciprus. A le-
nyűgöző üvegházakban termő kávécser-
jéket, kakaófákat, virágzó orchideákat 
és meghökkentő méretű és szépségű 
kaktuszokat láttunk.
Innen Veresegyházára vitt tovább az 
utunk, ahol megtekintettük az 1998 óta 
működő - Európa egyetlen - medveott-
honát, mely 3,5 hektáros területen közel 
50 medvének és sok-sok farkasnak, ró-
kának biztosít az eredeti élőhelyükhöz 
hasonló feltételeket.
Kellemesen elfáradva, de élményekben 
gazdagon tértünk haza kis falunkba a 
késő esti órákban. Megérte! Köszönjük 
a szervezőnek, Kiss Imre klubvezető-
nek.

Sántáné Bugyi Gizella

FELHÍVÁS
Köszönettel vesszük, ha 
adóbevallásakor szemé-
lyi jövedelemadója 1 %-át 
egyesületünk javára ajánl-
ja fel.
Adószámunk: 18356351-
1-03 Tiszaalpár Faluvédő 
és Szépítő Egyesület.
Az elmúlt évek felajánlók-
nak megköszönjük támo-
gatásukat.
Szeretnénk a településen 
utcák fásítását folytatni, re-
méljük az Önök támogatá-
sával sikerül megvalósítani. 
Várjuk támogatásukat 2012-
ben, előre is köszönjük!

Tiszaalpári Faluvédő- és
Szépítő Egyesület vezetősége



2012. május                                                      11. oldal     

Polgárőr majális nem csak polgárőröknek

Az ebben az évben 15 éves 
tiszaalpári polgárőrség, április 
29-én majálist rendezett a Ká-
dár Lajos Közösségi Házban. A 
rendezvény résztvevői a helyi 
polgárőrök voltak családjukkal 
együtt, valamint azok a meghí-
vott vendégek, akik fontosnak 
érzik, hogy településünkön egy 
jól működő polgárőrség le-
gyen.

A délelőtti program a már 
hagyományosnak mondható 
horgászverseny volt ifj. Popper 
József és Kelemen Norbert szerve-
zésében. A versenyre huszonheten 
neveztek, 15 felnőtt és 12 gyermek. 
A legnagyobb halat Baranyi János 
fogta. Gyermek kategóriában: 1. 
Réczi Ákos, 2. Kelemen Nikolett, 3. 
Kása István. Felnőtt kategóriában: 
1. Popper József, 2. Patai Ferenc, 3. 
Hatvanyi Ferenc.

A délutáni programokban igye-
keztünk a gyermekeknek kedvez-
ni: volt lehetőség kézműveskedni 
(gyöngyfűzés, bábkészítés, papír-
hajtogatás), trambulinon levezetni 
felesleges energiát és nem maradt el 
az arcfestés sem. A nap egyik látvá-
nyossága a tradicionális májusfa volt, 
amelynek tetején elhelyezett kerékről 
merész vállalkozók próbálták lehozni 
az arról lelógatott boros és pezsgős-
üvegeket. Ez csupán egy próbálko-
zónak, Szatmári Andrásnak sikerült. 
Bíbok Piroska csikósbemutatójával 
kápráztatta el a rendezvényen megje-
lenteket és a gyermekek legnagyobb 

örömére volt lehetőség lovas kocsi-
kázásra is. Az este szalonnasütéssel 
és tánccal zárult.

A rendezvény támogatói, segí-
tői voltak: Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata, Árpád Fejedelem 
Általános Iskola, Tündérrózsa Nap-
közi Otthonos Óvoda, Integrál Zrt., 
BÁCSHOSZ, Alpári Tisza Horgász-
egyesület, Tiszaalpári Lovas Egye-
sület, Kádár Lajos Nyugdíjas Klub, 
Magyar Imre, Kőrös Lajos, Nagy 
József, Magony Gáspár, Hatvanyi 
Ferenc, Némedi Varga István, dr. 
Csernus Tibor, Barna Sándor, Pin-
tér Mihály, Novák Lajos, Kecső Fe-
renc, Juhász Imréné, Farkas Csaba, 
Kacziba Sándorné, Barta Lajos, Fe-
kete Ferenc, id. Góg Mihály, id. Papp 
József, Bíbok Piroska, Bíbok Kár-
oly, id. Popper József, Tar Mihály, 
Novákné Bodor Melinda, Pápai Nóra, 
Gyerekekért Alapítvány, Bontovics 
Istvánné, Gyovainé Konfár Krisz-
tina, Kásáné Bársony Ildikó, Kiss 
Mária, Aracs Eszter, Lénárt András, 

ifj. Barna Sándor, id. Csóka Tamás, 
id. Baranyi János, ifj. Baranyi János, 
Dragony József, valamint az egyesü-
let tagjai és családtagjaik.

Reméljük, hogy rendezvényünk-
kel hagyományt teremtünk és sikerül 
egyesületünket még inkább közös-
séggé forrasztani.

Bársony István
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Április hónap-
ban az alábbi 
eredmények 
születtek, a 
megyei II. 
osztály Északi 
csoportjában:
Felnőttek:
Nyárlőrinc - 

Tiszaalpár 0:2 (0:1)
gólszerzőink: Hürkecz, Kulmann
Tiszaalpár - Harkakötöny 3:0 (1:0)
gólszerzőink: Kertész, Németh, Lász-
ló
Jakabszállás - Tiszaalpár 5:3 (0:0)
gólszerzőink: Borsi, László, Hürkecz
Tiszaalpár - Tiszakécske 5:1 (3:0)
gólszerzőink: Baranyi,, Kertész 2, Lo-
vas (öngól), Kovács J.

Ifjúságiak:
Nyárlőrinc - Tiszaalpár 2:1 (0:1)
gólszerzőnk: Pácsa (öngól)
Tiszaalpár - Harkakötöny 2:0 (0:0)
gólszerzőink: Bárdos, Laczkó
Jakabszállás - Tiszaalpár 2:5 (0:2)
gólszerzőink: Bárdos 2, Hekkel 2, 
Palócz D.
Tiszaalpár - Tiszakécske 1:2 (1:0)

gólszerzőnk: Hürkecz (A mérkőzésen 
3 hazai játékost kiállítottak: Hürkecz, 
Gálfi, Kádár A.)
Kérünk minden futballszerető helyi 
lakost, hogy jelenlétükkel támogassák 
mérkőzéseinket! Hajrá ASE !!!
A 2012-es évre reklámfelületek igé-
nyelhetők a Szent Imre téri pálya men-
tén. Érdeklődni: Parádi László elnök-

nél (20/493-1054) vagy Patak Sándor 
alelnöknél (70/376-6784) lehet.
Felhívjuk a Szent Imre téri sportpályát 
szabadidejükben használókat, hogy 
a pályára STOPLIS CIPŐBEN FEL-
MENNI TILOS!

A Tiszaalpári Sportegyesület
elnöksége

Szárnyaltak a focisták

Öregfiúk labda közelben
Hagyomány az, hogy a tiszaalpári 

öregfiúk labdarúgó csapata a május 
elsejei ünnepség alkalmával meg-
mérkőzik a lakiteleki öregfiúkkal, a 
szomszéd település pályáján. A szo-
kásoknak megfelelően most is talál-
gatások voltak, hogy ki nyeri meg 
a mérkőzést. Természetesen mind a 
két fél bízott magában, és úgy érezte, 
hogy nekik áll a zászló. Már a beme-
legítésnél kitűnt, hogy a hazaiaknak 
sokkal több cseréjük van, a tiszaalpári 
volt legények pedig mindössze egy 
tartalékkal rendelkeztek. Sajnálatos 
módon Tar István már a mérkőzés leg-
elején megsérült, nem tudta folytatni 
a játékot, így az egyetlen cserelehető-
ség is elfogyott és ugyan az a tizenegy 
játékos játszotta végig a találkozót. A 
lakitelekiek szinte végig támadták a 
mérkőzést, de a tiszaalpáriak jól vé-
dekeztek. Már úgy tűnt, hogy sikerül 

döntetlenre hozni a mérkőzést, de vé-
gül mégis csak sikerült egy gólt a ha-
zaiaknak a hálóba juttatni, így 1-0 lett 
a vége. A visszavágó az augusztus 20-i 

ünnepség alkalmával lesz a tiszaalpári 
pályán. Remélhetőleg akkor más ered-
mény fog születni.

Szetnirmay Tamás
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Nyolcvan éves születésnap
Meglepetéssel készültek Bálint 

György nyolcvanadik születésnapjára 
családtagjai, rokonai, barátai. Gyuri bá-
csi mit sem sejtve ment a Kádár Lajos 
Klubba, ott azonban hatalmas meglepetés 
várta. Mindenki ott volt, aki számított: 
gyermekei, unokái rokonai, ismerősei, 
és mid azért gyűltek össze, hogy a nyolc-
vanadik születésnapját megünnepeljék. 
A finom ebéd után természetesen nem 
maradt el a torta sem, amin a nyolcvanas 
szám díszelgett. Gyuri bácsi unokájával 
együtt fújta el a gyertyákat. A jó hangu-
latú zenéről Barna Sándor gondoskodott. 
Az ünnepelt és a meghívottak estig szó-
rakoztak.   Sz.T.

Költészet napja a könyvtárban

1964 óta minden évben április 11-én 
megünnepeljük - József Attila születés-
napjára emlékezve - a költészet napját. 
Ez alkalomból a tiszaalpári könyvtár-
ban versmondó délutánra gyűltek össze 
az iskola tanulói és tanárai. Idén először 

szülők is részt vettek a rendezvényen. 
Ladányiné Bánkúti Natália, az SZMK 
elnöke, Jusztin Marianna és Kerekes 
András kedves versüket osztották meg a 
hallgatósággal. A rendezvény koordiná-
tora Suba Jánosné volt.

RÖVIDEN
Évforduló

110 évvel ezelőtt 1902. május 24-én 
alakult meg Alpáron a helyi hitelszö-
vetkezet. 1910-ben már 488 tagja volt, 
akik 849 üzletrészt jegyeztek, összesen 
42450 korona értékben. 1951-ben beol-
vadt a Kiskunfélegyháza és Vidéke Hi-
telszövetkezetbe. 2006. december elseje 
óta a Fókusz Takarékszövetkezet fiókja-
ként működik.
Haltelepítés

A BÁCSHOSZ május 3-án negyven-
négy mázsa halat telepített a Holt-Tiszá-
ba. A háromnyaras pontyokat természe-
tesen szívesen fogadták a horgászok, és 
akadtak olyanok, akik már azonnal meg-
próbálták horogra akasztani őket.
Helyesbítés

Előző számunkban tévesen jelent 
meg Palatinus István neve, akiről halá-
lának 10. évfordulóján emlékeztek meg 
szerettei. A tévedésért szíves elnézésü-
ket kérjük.
Virágvásár

Május 11-én (pénteken) 7 órától 11 
óráig egynyári és évelő palánták, vala-
mint örökzöldek és díszcserjék vásárol-
hatók a művelődési ház parkolójában. 
Nyitva tartás

A Teleház kedden, csütörtökön és 
pénteken 14 órától 18 óráig tart nyitva.
Bérleti díjak

Változtak az általános iskola terme-
inek bérleti díjai. A tornacsarnok óradí-
ja sportrendezvények esetén 3000, más 
események rendezése esetén 4000 fo-
rint. Az aulát 1500, illetve 2000 forintért 
lehet óránként bérbe venni, míg a tanter-
meket kétezer forintért.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és

ismerősöknek, akik szeretteink,

Bugyi Gáspárné és Bugyi Gáspár
temetésén megjelentek, sírjukra koszorút,

virágot helyeztek, jelenlétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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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

Nyílászárók cseréje, beépítése,
teljes körű kivitelezése akciós áron
A műanyag nyílászárók 74 mm-ben

és 6 kamrás profilban, 1,5 m-es
acélmerevítéssel készülnek.

Megrendelés után
egy hónapos futamidővel

Balla zsolt szobafestő-mázoló mester
Tiszaalpár, Csokonai u. 94.

76/424-637
06/30/362-4971
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            10 Éves korig       1 Felnőtt  3 gyerek 10 Éves korig
         10-14 Éves korig 2 Felnőtt  2 gyerek 10-14 Éves korig
                                                        Minimum 5 család jelentkezése

         esetén!

Gyerekeknek ingyen
Szülőknek, hozzátartozóknak 1500Ft/fő

                                                                                                      GYereK:  Alpáron váltott gyerekjegy

                                                                                                                                        FELNŐTT: Érvényes alpári tagság, állami jegy
                   666630303030-7ºº     Gyülekező a zuhogónál-7ºº     Gyülekező a zuhogónál-7ºº     Gyülekező a zuhogónál-7ºº     Gyülekező a zuhogónál

            7            7            7            700000000-8-8-8-830        30        30        30        Szabályok ismertetéseSzabályok ismertetéseSzabályok ismertetéseSzabályok ismertetése
                            S                            S                            S                            Sülthal kóstolásülthal kóstolásülthal kóstolásülthal kóstolás
                            Horgászati bemutató                            Horgászati bemutató                            Horgászati bemutató                            Horgászati bemutató
          8          8          8          830 30 30 30 -9-9-9-930  30  30  30       Sorsolás, helyfoglalás     Sorsolás, helyfoglalás     Sorsolás, helyfoglalás     Sorsolás, helyfoglalás
          9          9          9          930303030-12ºº     Verseny -12ºº     Verseny -12ºº     Verseny -12ºº     Verseny 
               12               12               12               1200        00        00        00        MérlegelésMérlegelésMérlegelésMérlegelés
               12               12               12               1230        30        30        30        Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd 
                               Ebéd után eredményhirdetés!Ebéd után eredményhirdetés!Ebéd után eredményhirdetés!Ebéd után eredményhirdetés!    
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a horgászversenyre jelentkezett gyerekek a horgászrendnek megfelelően csak nagykorú felügyelete
mellett vehetnek részt a versenyen!
Az egyesület vezetősége felügyeletet nem tud biztosítani. 
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EBoLTÁSI
éRTESÍTéS

Az ebek kötelező veszettség elleni 
védőoltásáról az alábbiban tájékoz-
tatjuk:
1.A szervezett védőoltás helye és 
ideje:

TISZaÚJFaLUI TELEpüLéS-
RéSZ 
2012. május 15. (kedd)
Tiszaújfalu sportpálya:  6-7 óra
Zárda    8-9 óra
Fodor major:   10-11 óra
Vasút menti iskola:  12-13 óra

2012. május 22. (kedd)
PÓTOlTÁS
Tiszaújfalu sportpálya:  6-7 óra
Vasút menti iskola:  14-15 óra

aLpÁRI TELEpüLéSRéSZ
2012. május 19. (szombat)
Nagykút   7-9 óra
Régi piactér   9-10 óra

2012. május 26. (szombat)
PÓTOlTÁS
Nagykút   7-9 óra
Régi piactér   9-10 óra

2.Az oltás és a vele egy időben el-
végzett féregtelenítés díja: 3.000 
Ft/állat
3.Lehetőség van az állattartási he-
lyén is az oltásra, egyeztetett idő-
pontban. 
Oltás díja: 3.000 Ft+kiszállás = 
3.200 Ft.
Az elmúlt években kiadott oltási 
könyveket kérem, hozzák maguk-
kal, mert az oltást dokumentálni 
kell. Új oltási könyvkiadási díja: 
500Ft/ könyv
4.Az ebtartó feladata és kötelezett-
ségei:

A három hónapos kort elért ebeket 
30 napon belül veszettség ellen be-
oltani.
Az első oltást követően 6 hónapon 
belül az oltást megismételtetni.
Az eboltási könyvet megőrizni.
Kérem az oltásban való együttmű-
ködését!

Dr. Menyhárt Anett s.k. jegyző
Dr. Horváth László s.k. állatorvos

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak a közeli és távoli ro-
konoknak,  barátoknak, munkatársaknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik szere-
tett családtagjaink id. Viglási Endre és id. 
Kádár István temetésén részt vettek, fáj-
dalmunkban velük együtt éreztek, sírjukra 
koszorút, és virágot hoztak, utolsó útjára velünk elkísérték őket!
Külön köszönet Tóth László tiszakécskei temetkezési vállalkozónak, hogy szere-
tett családtagjaink temetését olyan lelkiismeretesen, becsületesen, végső nyuga-
lomba helyezték!
„ Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, aki 
szeret az SOHA el nem feled, számunkra TE SOHA nem leszel halott, ragyogni 
fogsz, mint a CSILLAGOK! „
Köszönettel a gyászoló Viglási, és Kádár család.
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KÖNYVTÁRI 
AjÁNlÓ

Áprilisban az alábbi új 
könyvek érkeztek könyv-
tárunkba. Reméljük, talál 
köztük kedvére valót.
Tényirodalom:
David Douglas: Eltűnt 
kultuszok atlasza, Patricia 
Evans: Szavakkal verve, 
Havas Henrik: Könyör-
telenek, Jochen Seifert: 
Traktorok, kamionok, 
buldózerek, Vass Judit: 
Novellalemző

Szépirodalom:
Nagy Bandó András: 
Egyedülállok, Bálint Ág-
nes: Én vagyok a tévé-
maci, Bókay János: Meg-
védtem egy asszonyt, 
Nógrádi Gábor: Papa, ne 
már!, Agatha Christie: 
Négy színmű, Geronimo 
Stilton: Az olimpia hőse.

 Sz.I.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját

Koncz Eta
Aranyecset és Nívódíjas

Festőművész

2012. május 17-én (csütörtökön)
12.30-kor tartandó

kiállítás megnyitójára!

A vendégeket és a művészt köszönti:
Dr. Vancsura István polgármester

A kiállítást megnyitja:
Fekete Rudolf nyugdíjas vezérigazgató

A kiállítás helye:
Az Árpád Művelődési Ház Kamara terme

Megtekinthető:
2012. május 17-től 25-ig

Az alkotások műtermi áron megvásárolhatók.

A művész felajánlása alapján, egy festmény
sorsolásra kerül.
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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 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

* Régi és új épületek felújítását, 
szigetelését, gépi-kézi vakolását, 
bontását vállalom. Tel.: 06/30/812-
4957.

* Tiszaalpár, Dobó u. 37. sz. alat-
ti lakóház eladó. Érd.: 06/20/438-
6724.

* 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.

* 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.

* Alacsony rezsijű, két szobás 
családi ház, a Tiszához közel eladó. 

Tel: 06-306260-7583.
* Jó állapotban lévő franciaágy 

eladó. Tel: 76-425-265. 
* Reáltárgyakból (biológia, 

matematika, kémia) általános és 
középiskolások korrepetálását vál-
lalom. Tel:06-70/70-18251.

* Eladó vagy kiadó: Tiszaalpár, 
Liszt Ferenc u. 1. sz. alatt lévő 98 
négyzetméter alapterületű három 
szoba összkomfortos családi ház 
pincével. Fűtése vegyes tüzelésű 
vagy gáz kazánnal. Kerttel, mellék-
épülettel, garázzsal és szerelőakná-
val. Érdeklődni: 06-30-353-4320.

* Pici, világos színű spániel 
kutya keresi a gazdáját. Az utcán 
kóborolva találtunk rá. Elvihető.  
Érd.: 76/421-735

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Bársony József és Szekeres 
Katalin, Maróti András és Várhegyi Mónika.
Akiket nagyon vártunk: Nyerlucz Máté (an. Kótai Mónika), 
Szabó Jószef (an. Kiss Andrea).
Akiket elveszítettünk: Bugyi Gáspárné Tóth Mária (1924), 
Bugyi Gáspár (1951), Csuka Sándorné Sándor Terézia 
(1940), Várdai Imréné Szórát Julianna (1922), Tar István 
(1920), Bodor Csaba Sándor (1968).

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.

Április hónapban az alábbi vagyon elleni bűn-
cselekmények elkövetése miatt indított eljárást 
a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság: 26-án 
13:00 óra körüli időben ismeretlen elkövetők egy 
Árpád téri telephelyre hatoltak be, ahonnan vesz-

szőfőző keretet, különböző ipari szervizgépek alkatrészeit, és 
hulladék vasanyagot tulajdonítottak el. A bűncselekménnyel 
okozott kár: 250.000 Ft. Az időközben helyszínre érkező Né-
meth Sándor rendőr törzsőrmester körzeti megbízott, a három 
elkövetőt elfogta és a kapitányságon előállította.

Kék percek 
Rendőrségi közlemény


