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TavaszköszönTő 2009

„Ki-ki hallja, adja át, megtöltik a faluját:
Szépszavú bábosok, széplábú táncosok,
Aprócska édesek, kóválygó éhesek,
Megtöltött meszelyek, vágtázó keselyek,
Óriás emberek, s aprócska egerek.

Igazi fesztiválhangulat jelle-
mezte idén a májusi programso-
rozatot, melynek alappillére a tánc 
világnapjához, április 29-hez kap-
csolódó, idén immár 5. alkalommal 
megrendezett tánctalálkozó volt.

Bársony Istvánnak, a szervező-
nek köszönhetően az érdeklődőket 
– elsősorban a gyermekeket - újra 

nívós események várták, amelyek 
között most nem csak hazai, de 
külföldi produkció is szerepelt. 
A több helyszínen zajló progra-
mok a látogatók számára ingyene-
sek voltak, és műfajilag is színes 
képet mutattak. A kiállítástól a 
színdarabig, a kézműves foglal-
kozásoktól a táncos produkciókig, 
a sakkversenytől a bábelőadásig, 
játékokig sok érdekes esemény 
várta a falu aprónépét és termé-
szetesen az érdeklődő felnőtteket 
is. A sokszínű rendezvényt jó han-
gulatú disco zárta le.

Köszönet érte azoknak, akik a 
létrejöttében segítséget nyújtottak: 
a tiszaalpári önkormányzatnak, 
a Nemzeti Kulturális Alapnak, a 
Kiskunsági Nemzeti Park munka-
társainak, a Bács-Kiskun Megyei 
Közművelődési Intézetnek, 
Kanalas Jánosnak, Kálmán 
Jánosnénak, Lénárt Andrásnak, 
Aracs Eszternek, Vedres Balázsnak, 
Hatvanyi Ferencnek, az isko-
lai konyha dolgozóinak, Horváth 
Zoltánnak és csapatának.

Képes beszámoló a programok-
ról a  3. oldalon.

Balint
Bélyegző
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Javaslat kitüntetõ címekre
Tiszaalpár Nagyközség Polgár-mes-

tere május 31-ig várja a „Tiszaalpár 
Díszpolgára” címre tett javaslatokat. A 
kitüntető címre javaslatot tehet önkor-
mányzati bizottság, a képviselők, pol-
gármester, jegyző, civil szervezetek, 
közösségek. 

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

A „Tiszaalpár Nagyközség 

Szolgálatáért Díj” kitüntetésre javasla-
tot tehetnek képviselők, polgármester, 
jegyző, képviselő-testület bizottságai, 
önkormányzati intézmények közössé-
gei, vezetői.

Az adományozás feltételeiről 
szóló helyi rendeletek a Polgármesteri 
Hivatalban megtekinthetőek, vala-
mint a javaslatokhoz szükséges for-
manyomtatvány a 3. számú irodában 
átvehető, munkaidőben.

Bodor Ferenc polgármester

Tájékoztató az ebek veszettség elleni védőoltásáról
Közegészségügyi és állategészség-

ügyi szempontból fontos, hogy a község-
ben tartott ebek 2009-ben is veszettség 
elleni védő oltásban részesüljenek. Ezzel 
kapcsolatban néhány fontos információra 
hívom fel a figyelmet. A korábbi évektől 
eltérően az eb tartója  köteles bejelenteni 
a tulajdonában lévő eb, ebek adatait az 
állatorvosnak. Ez legkorábban általában 
akkor történik amikor az állat elérte az 
5 hetes kort. A kidolgozott vakcinázási 
program szerint  ekkor kell az első védő-
oltást  a kis kutyának megkapnia. A ku-
tyának annak adatait is tartalmazó egész-
ségügyi könyvet adunk ki.

Az első veszettség elleni kötele-
ző oltás időpontja a 3 hónapos kor, a 
második oltást 6 hónapos korban kell 
megkapnia, majd utána évente legalább 
egyszer, ameddig a kutya él. Ha valaki a 
veszettség oltáson kívül  szeretné kutyá-
ját  az egyéb  fertőző betegségek ellen is 
beoltatni, akkor 3 hetes időközzel 4 al-
kalommal javasolt. Az ebek veszettség 
elleni vakcinázásának kötelezettsége te-
hát az állat tartóját terheli.

Azt az ebet, amely nem részesült az 
életkorának megfelelő előírások sze-
rint veszettség elleni védőoltásban, azt 
veszettség szempontjából aggályosnak 
kell tekinteni, és embermarás esetén 
14 napos hatósági megfigyelés alá kell 
vonni. A megfigyelés eredményéről az 
illetékes háziorvost is írásban kell ér-
tesíteni. Amennyiben veszettség szem-
pontjából egyáltalán nem oltott, vagy 
1 évnél régebben oltott állat harap meg 
valakit, akkor a korábban említett kö-
telezettség elmulasztása miatt az állat 
tartójával szemben szabálysértési bírság 

is kiszabható. Az ilyen állatot a megfi-
gyelési idő letelte után tartósan mik-
rochippel kell megjelölni a tulajdonos 
költségére. Az ilyen megjelölés egyéb 
esetekben is ajánlott és hasznos (például 
az állat elvesztése és a tulajdonviszo-
nyok igazolása esetén).

Kutya közterületen kizárólag pó-
rázon és megfelelő felügyelet mellett 
tartózkodhat. A veszettség oltások iga-
zolása céljából a tartó köteles az állat 
egészségügyi könyvét (oltási könyvét 
vagy útlevelét) magánál tartani. Ezeket 
az okmányokat meg kell őrizni, mert 
pótlásuk pénzbe kerül.

Tiszaalpáron az éves ismétlő veszett-
ség elleni oltások március, április, má-
jus hónapokban lesznek elvégezve. Le-
hetőség lesz  az állat tartási helyén való 
oltásra is, de javaslom, hogy vegyék 
igénybe az állatorvosi rendelőben, vagy 
az összevezetésre kijelölt  helyeken való 
oltást is. A rendelőben való vakcinázás 
legnagyobb előnye az, hogy  a tulajdo-
nos saját maga választhatja meg az idő-
pontot és nem kell sorban állni. (Ren-
delő: Alkotmány u.11., rendelési idő : 
hétköznapokon  fél 5-től fél 6-ig).

A vakcinázásért fizetendő díj töb-
bek között összetevődik az oltóanyag 
árából, a féreghajtó kezelés milyensé-
géből és mennyiségéből, az igazgatá-
si díjból, a kiszállási költségből és az 
ÁFÁ-ból.  

A veszettség elleni oltás kötelező és 
kizárólag a veszettség ellen véd. Ezt kell 
igazolni ellenőrzéskor, vagy ha az állat  
esetleg megharap valakit. Az emberma-
rás sokkal gyakoribb, mint azt sokan 
gondolnák. Az állat tartója felelős a ku-

tya viselkedéséért, tetteiért. Mostanában 
egyre több családon belüli gyermekma-
rást  lehetett megfigyelni.

A kutyák veszettségen kívül fogéko-
nyak egyéb fertőző megbetegedésekre 
is. A szopornyica, parvó okozta bélgyul-
ladás, leptospirózis, fertőző májgyul-
ladás, adeno vírusos fertőzés, vagy  az 
egyre gyakoribb, kullancsok által oko-
zott fertőző megbetegedések ellen már 
hatékony megelőző védekezési lehe-
tőségek vannak. Ezek alkalmazásával  
egyaránt  védjük kutyáink és családunk 
egészségét.

ALPÁR területén a következő idő-
pontokban és helyeken kívánjuk elvé-
gezni az eboltásokat: 2009. május 19. 
kedd: 6,3o-7,30 Nagy kút, 8,oo- 8,3o 
Piactér, l3,3o-14,oo Árpád telep, l4,oo-
14,3o Nagy György tanya, 14,3o-15,oo 
Szőlőhegy 49. 2009. május 26. kedd  
PÓTOLTÁS 7,oo -7,3o  Nagy kút.

Tiszaújfalu területén a következő 
időpontokban és helyeken kívánjuk el-
végezi az eboltásokat: 2009. május 20. 
szerda: 6-7 Sportpálya, 8-9 Zárda, 12-
13 Fodor major, 14-15 Borsihalmi bolt, 
15-16  Vasútmenti iskola. 2009. május 
25. hétfő: PÓTOLTÁS: 6-7 Sportpálya, 
14-15 Vasútmenti iskola.

A fenti időpontokban és helyeken 
elvégzett oltás költsége 2500,- forint  ál-
latonként.

Kérjük, hogy az oltási könyveket 
mindenki hozza magával. Ezek elvesz-
tése, lecserélése esetés új egészségügyi 
könyvet adunk ki,  amelynek költsége 
az  oltás díján felül még további 500,- 
forintos költséget jelent.
dr. Horváth László, dr. Berényi Ferenc

Közmeghallgatás
Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata 2009. május 
29-én 16 órától közmeghallga-
tást tart.
Helye: az Árpád Művelődési Ház.
Tájékoztatás hangzik el a 2008 
költségvetés zárszámadásáról 
és a szennyvízcsatorna építés 
jelenlegi helyzetéről. Várjuk 
Tiszaalpár lakosait!
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TavaszköszönTő képekben

A Faizah Hastánc Stúdió egzotikus bemutatójaa Jövőnkért Művészeti Iskola alpári néptáncosai.

kristin Hurst amerikai bábművész egyszemélyes báb-
színháza szöveg nélkül, csupán a bohóctréfákkal és a 
bábokkal igyekezett megnevettetni a közönséget.

aracs eszter vásári bábjátékának főszereplője vitéz 
Lászlóval rokon, de a műfajban a világon egyedülálló, 
hogy ő egy nő! Gulyás Terka mindent tud, amit híres 
elődei, de egy kicsit női szemmel nézi a világot.

a virágok királynője című zenés mesejáték a barátság erejéről 
szólt. előadta a Radó vilmos színház társulata. nagy bandó 
andrás gyermekverseihez a Holló együttes írta a zenét.

a skanzen  természetismereti játszóháza és kézműves bemutatói is népszerűek voltak. a merészebbek kipróbál-
hatták az agyagozást, a mézeskalács-díszítést, a vesszőfonást, sőt íjászkodhattak is.

a gobelin kiállítás megnyitója. a képen az alkotók: Ma-
róti pálné, sz. Tóth Lászlóné, pardi sándorné (ül), és 
egy gyűjtő, verebélyi béláné.
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Beiratkozások
Idén április 16-17-én volt az iskolai 

beiratkozások ideje. Az oktatási tárca 
adatai szerint országosan a szeptembe-
ri tanévkezdéskor várhatóan 112 ezer 
diák veszi kezébe első ízben az iskola-
táskát, a férőhelyek száma 132 ezer.

Tiszaalpáron  a tanköteles korú 
kisgyermekek száma 2009-ben 76 fő. 
A szülők valamennyien eleget tettek a 
beíratási kötelezettségüknek. A követ-
kező tanévben 52 első osztályos tanu-
lóra számíthatunk, 21 kisgyermek a 
szakértői vélemények alapján továbbra 

is óvodás marad, 3 gyermeket pedig a 
környékbeli iskolákba járatnak majd a 
szüleik.

Ugyanezen a napokon zajlott az 
óvodai beiratkozás is. Szabó Gabriel-
la vezető óvónő elmondása szerint 47 
gyermeket írattak be a 2009/10-es tan-
évre. Ezúton tájékoztatja a szülőket, 
hogy akik még szeretnék gyermeküket 
az idén óvodába íratni, azok május 20-
ig megtehetik az Alkotmány utcai óvo-
dában. A későbbiekben beíratásra már 
nem lesz lehetőség.

a FöLd napJa
„Ki mondta, hogy nem tudod meg-

változtatni a világot?” – szól a Föld Vi-
lágnapja mozgalom egyik jelmondata. 
Ennek jegyében az általános iskolában 
szívhez szóló műsorral hívták fel a fi-
gyelmet bolygónk romló környezeti 
állapotára. Az alsó tagozatosok Fekete 
István művének feldolgozását, A szél 
és az erdő című mesejátékot adták elő, 
melyet animációs film, zenei betét 
egészített ki. A műsort Ivicz Lázár-
né és Borbélyné Megyeri Marianna 
szerkesztette, Bondár Enikő tanárnő a 
technikát kezelte.

Az óvodák nyári
nyitvA tArtásA

Munkácsy utcai óvoda: 2009. jú-
nius 1-től augusztus 31-ig zárva.
Újfalui óvoda: 2009. június 
13-tól  augusztus 31-ig zárva.
A gyermekek elhelyezéséről az 
alkotmány utcai óvoda gon-
doskodik augusztus 14-ig.
Augusztus 17-től 31-ig vala-
mennyi óvoda zárva tart az új 
tanévre való felkészülés miatt.

Dél-alföldi Zöld
Diákparlament
A március 28-i algyői diákparla-

menti ülésre meghívást kapott a régió 
összes Ökoiskolája. A diákképviselők 
az energiaválság problémáját járták 
körül „zöld szemmel”. Fontos feladat 
volt, hogy ne csak helyi szintű felada-
tokban gondolkozzanak az ifjú parla-
menterek, hanem regionális kérdése-
ket is meg tudjanak vitatni. Újszerű, 
kivitelezhető javaslatok is születtek a 
felmerülő gondok orvoslására. A kon-
ferencia határozathozatallal zárult, 
melynek legfontosabb gondolatai az 
egészségvédelmet szolgáló felújítá-
sok és a megújuló energiaforrások 
nagyobb mértékű állami támogatása, 
az alternatív energiahordozók egysze-
rűbb engedélyeztetése, a hulladékfel-
dolgozás és az újrahasznosítás továb-
bi kiterjesztése voltak. A határozatot 
továbbították a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztériumba. A tiszaalpári 
iskolát Olajos Eszter 7. c és Herczeg 
Eszter 4. a osztályos tanulók képvi-
selték. Plakáton mutatták be iskolánk 
életét, és Radnóti Miklós Nem tud-
hatom… című versének Tiszaalpárra 
és az ő életükre módosított változatát 
adták elő. A siker nem maradt el, még 
a Környezetvédelmi Minisztériumból 
érkezett képviselő is elkért egy pél-
dányt az átiratból.

Hulladékgyűjtés
A tavaszi nagytakarítások idején 

papír- és műanyagpalack-gyűjtést 
szervezett az iskolában Suba Jánosné 
tanárnő. A tanulók és a szülők lelke-
sen vettek részt a munkában, hiszen a 
hulladékért kapott pénzzel az osztály-
kirándulások és a ballagás terheit sze-
rették volna kicsit csökkenteni. Az áp-
rilis 28-i akcióban összesen 12.679 kg 
papír és 16.105 db PET palack gyűlt 
össze. A legeredményesebb az 5.a 
osztály volt. Kicsit csalódottan vették 
azonban tudomásul a lelkes gyűjtők, 
hogy a korábban 10 Ft/kg árat sejtető 
vállalat a szállítás után csupán 5 Ft-ot 
fog fizetni a papírhulladék kilójáért.

Az utóbbi időben felfokozódtak az 
események a „zöld iskola” életében. 
Március a tavasz hónapja, s bár az időjá-
rás nem mindenben kedvezett, az iskola 
tanulói ennek szellemében tevékenyked-
tek. A víz világnapján - március 22-én 
- minden órán foglalkoztak valamilyen 
formában az éltető vízzel. Fontosságát 
nemcsak az élettani szerepe adja, hanem 
az, hogy sok-sok élőlénynek ad otthont, 
menedéket, élelmet, azaz élőhelyet. Er-
ről is beszélgettünk, és a természetbarát 
szakkörösökkel figyelemmel kísérjük, 
hogy a környékünkön lévő vizes. Felál-
lítottuk az esővízgyűjtőket is a gazdasági 
udvaron, ebből lehet majd locsolni a fá-
kat, virágokat. (Azóta számottevő csapa-
dék nem esett….) Barlangtúrán vettünk 
részt 45 gyerekkel, akik között 12 hal-
mozottan hátrányos és hátrányos helyze-
tű gyermek is részt vett. (Az előző szám-

ban erről részletesen beszámoltunk.)
A Madarak és fák napja országos 

verseny területi fordulóján 3 tanulónk, 
Ballabás Zoltán, Dora László és Mészá-
ros József III. helyezést ért el.

Áprilisban bekapcsolódtunk a KÖ-
ZÖD? LEGYEN HOZZÁ!!!. nemzetkö-
zi akcióba. Ez az akció a Föld napja al-
kalmából indult, és több napon át tartott. 
Ennek keretén belül 25-én a már meglé-
vő Önkéntes kör tagjain kívül sokan vet-
tek részt a két játszótér takarításában és 
a csatorna tisztításában. Sajnos rengeteg 
cigarettacsikket kellett összeszedniük, 
ami arra utal, hogy az ott játszó gyere-
kek dohányfüstös környezetben töltik el 
az idejüket. Szeretnénk, ha a játszóterek 
és az iskola környéke „FÜSTMENTES” 
terület lenne felnövekvő nemzedék 
egészsége érdekében.

Dr. Halász Mátyásné

Még mindig a zöLd a nyerő szín
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A könyvtár új könyvei
Ismeretterjesztő könyvek: Karl Vocelka: 
Ausztria története, Detlef Linke: Az agy, 
Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy 
Miklós korában, Szablyár Anna: Német 
szókincskönyv, Hans Klören: A zebrapin-
ty, Barta János: A kétfejű sas hatalmában, 
Lindsay Bennett: Prága (útikönyv)
Szépirodalom: Lázár Ervin:  A manógyár, 
Thomas Brezina: Álomszerep – álom-
herceggel, Vavyan Fable: Mennyből a 
csontváz, Stephenie Meyer: Újhold (Az 
Alkonyat c. regény folytatása), David 
Ebershoff: A 19. feleség.
Érdeklődni lehet: a 76/598-816-os tele-
fonszámon. Online katalógus: www.al-
pariskola.atw.hu / könyvtár. Nyitva tartás: 
hétfő: 8-12, kedd: 13-17,30, szerda, csü-
törtök: 10-12, 14-17,30, péntek: 8-12, 13-
17,30, szombat: 8-12.

Könyvtári verseny
Háromfordulós vetélkedő ért 

véget áprilisban a könyvtárban. A 
3-4. osztályosok számára meghir-
detett könyv- és könyvtárhaszná-
lati vetélkedőn 16 csapat indult. 
A legjobban teljesített, ezzel holt-
versenyben első helyet szerzett a 
Ballabás Viktória – Nemes Dorina 
és a Dömötör Dániel – Ollári Gá-
bor csapat. Másodikként a Janik 
Nóra – Kiss Vivien kettős végzett, 
a harmadik helyet Kovács Stella 
és Sebők Barbara szerezte meg. A 
jutalmakat az SZMK és a Diákön-
kormányzat támogatásával vásá-
roltuk meg.

Német
nyelvi verseny
A TITOK Bt. Országos levele-

ző versenyének budapesti döntőjén 
szép eredményt értek el iskolánk 
tanulói. A hatodikosok versenyében 
64 versenyző közül Kálmán Csil-
la 7. helyezett lett. Az ötödikesek 
korcsoportjában 56 induló közül 
Almási Attila a 7. helyet szerezte 
meg. A LITTERÁTUM országos 
német verseny döntőjében Nagy 
Kata 7 11. helyezést, Barcsa Flóra 
17. helyezést szerzett.

Felkészítő tanáruk Komár Pálné 
volt. Gratulálunk!

Egy gyermek életében az első 
legnagyobb akadály az óvodai beil-
leszkedés, alkalmazkodás bizonyos 
szabályokhoz, gyerekekhez és ter-
mészetesen az óvó nénihez. Lassan 
majdnem 3 évtizede számomra is 
elkezdődött a nagybetűs élet, amikor 
a szüleim átvittek az oviba. Nehezen 
ment a beszoktatás időszaka, de az 
óvó nénim volt az, aki miatt mégis 
szerettem ott lenni. Majd egy félév-
re rá az én Juli óvó nénim eltűnt. Jött 
helyette egy másik, majd megint egy 
másik, és onnantól kezdve nem volt 
értelme az ovinak. Hiába volt aranyos 
az új óvó néni és persze a dadusok, 
sajnos nincs egyetlen jó emlékem, 
egy jó élményem, amit fel tudnék 
idézni az ovi három évéből. 

Nemrég eljött az az idő az én kis-
fiam életében is, amikor át kellett 
vinnem az oviba, amitől előjöttek az 
én régi rossz emlékeim is. Újra tele 
voltam félelemmel, mint szinte min-
den szülő, amikor elkezdődik valami 
új. Nehezen is ment az eleje, de kelle-
mesen csalódtam a tiszaújfalui óvo-
da kedves, családias kis légkörében, 
az óvó nénik elhivatottságában. Aki 
még nem járt ebben az óvodában, 
nem is tudja elképzelni, milyen csalá-
dias tud lenni egy oktatási intézmény. 
Az udvar tele van fával, virágokkal, 

kis padokkal, asztalkákkal, gyönyö-
rű játékokkal. A csoportszobák, ha 
szerények is, de minden igényt ki-
elégítenek; van rengeteg játék, képek 
a falon, gyönyörű bababútorok, kis 
játszósarkok, és árad mindenhonnan 
a szeretet. Mindez csak annak kö-
szönhető, hogy a mi négy óvó nénink 
mindent megtesz ezért a légkörért, 
hogy a gyerkőcök a lehető legjobban 
érezzék magukat, a lelküket is kite-
szik a gyerekekért. Itt nem nehéz a 
szülőket befogni egy kis munkára, ha 
segítség kell az udvart rendbe hozni, 
átrendezni, esetleg a kerítést felújí-
tani. Az óvó nénik késő estig is dol-
goznak azért, hogy a kis ovisainknak 
minél több érdekes feladatot kitalál-
janak, az ehhez szükséges eszközö-
ket a szinte semmiből előteremtsék. 

Mindehhez szükség van egy jól 
összeszokott csapatra, ami a négy 
óvó néninkből, Kati, Julika, Ilonka 
és Ildikó néniből és az őket segítő 
daduskáinkból, Marika és Ági néni-
ből áll össze. Látható a munkájukon 
a köztük lévő legnagyobb összhang, 
és a csoportokon a kiegyensúlyozott-
ság, teljes bizalom az óvó nénik iránt 
és a nyugalom. Nekik nincs meg nem 
oldható probléma.

Visszatérve az én ovis éveimre, 
sose akartam, hogy az én gyereke-

immel egyszer ugyanaz történjen, 
mint velem, hogy elveszítem az óvó 
nénimet. Erre jön a hír, hogy jövőre 
már nem lesz ugyanaz az óvó nénink. 
Sőt nem is egy óvó néniről van szó, 
hanem kettőről. A legfurcsább eb-
ben a döntésben az, hogy mindkét 
óvó néni, akiket át kell helyezni, itt 
dolgozik az újfalui óvodában. Eddig 
úgy gondoltam, hogy a legfontosabb 
dolog egy gyermek életében az állan-
dóság. Hová tűnt a gyermekközpontú 
nevelés az intézményekben és ebből 
az új rendszerből, hogy egy ilyen 
döntést kell hozni, ahol a gyerekek 
már nem számítanak, csak eszközök. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy egy 
intézményvezetőnek nagyon nehéz jó 
döntést hozni, főleg olyat, ami min-
denkinek megfelel, de mindig kell, 
hogy legyen egy másik megoldás. 
Úgy gondolom minden szülő és a két 
csoport kisovis nevében kérjük az 
óvoda vezetőségét, még egyszer fon-
tolják meg ezt a döntést, már csak a 
gyerekek miatt is. Ezek az óvó nénik 
már bizonyítottak rátermettségükkel 
és képzettségükkel. Hadd kapjanak 
még egy lehetőséget! 
Köszönettel a Harangvirág és a 
Margaréta csoport gyerekeinek és 
szüleinek nevében: Kissné Pulius 
Kornélia

RaGaszkodunk az óvónénInkHez!
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Ismét családi szombat
Hagyományainkhoz híven ismét 

megrendezi az SZMK és az általános 
iskola közös programját, a családi 
napot 2009. május 30-án, szombaton 
9.00-től. A várható programok a követ-
kezők: Délelőtt kézműves –és játékos 
foglalkozások (arcfestés, üvegfestés, 
lufihajtogatás, kreatív játékok, kitű-
ző készítés, „erős-ember kerestetik”, 
sportvetélkedők), Kresz-teszt, mobil 
kresz-pálya, Íjászat. A csongrádi Fit-
ness-Aerobic csoport bemutatója. A 
rendőrség, a honvédség és a tűzoltó-
ság bemutatója. Lovaglási lehetőség. 
Egyéb meglepetés –programok. Min-
den érdeklődőt, kicsit és nagyot szere-
tettel várunk!

Bondár Enikő

Multikulturális nap
az iskolában

2009. május 1-jén Magyarorszá-
gon több rendezvény kapcsolódott az 
Európai Unióhoz történő csatlakozás 
ötödik évfordulójához. Az általános 
iskolában ez alkalomból Szőke Éva 
és Kővágóné Kálmán Klára szerve-
zésében a gyerekek az Unióval kap-
csolatos ismereteiket gyarapíthatták.  
Először az Örömóda zendült fel az 
énekkarosok tolmácsolásában, majd 
az alsó- és felső tagozatos osztályok 
közösen készítették el a tagországokat 
bemutató plakátokat. Az egész dél-
előttön átívelő program zárásaként a 
diákok kipróbálhatták egy-egy ország 
népszerű gyermekjátékait.

Kővágóné Kálmán Klára

óvodai, iskola programok
A gyermeknap keretében az Alkotmány utcai óvodában május 26-án 14 órától 
Pap Rita gyemekkoncert lesz. Belépő gyermekenként: 400,- Ft.
Óvodai ballagás: május 29.
Iskolai családi nap: május 30. 
Iskolai ballagás és tanévzáró: június 20. 9,00 óra

Rajzverseny
A Falu-és Városvédők Szövetsége 

országos rajzversenyén sikeresen sze-
repeltek diákjaink. Szőke Éva tanárnő 
tanítványai, Réczicza Anita (8. b) első, 
Ivicz Netta (6. a) harmadik helyezést 
ért el. A kisebbek közül Vancsura Virág 
(4. a) rajzáért különdíjat kapott. Felké-
szítője dr. Vancsura Istvánné volt.

Az április 4-i korai órák nagy iz-
galomban találták a tánccsoport tagja-
it. Az „Életet az éveknek” éves köz-
gyűlésére Kaskantyúra volt hivatalos 
a csoport. Nagyon büszkék voltunk 
erre a meghívásra, amelyet klubveze-
tőnk intézett és vezetett. A kaskantyúi 
Nyugdíjas Klub tagjai nagy szeretet-
tel, királyi ellátással várták a tánccso-
portot. Úgy érezzük, hogy nem kellett 
szégyenkeznünk az előadásunkon. Itt 
szeretném megemlíteni Kónya Gábort, 
aki valahogy mindig háttérbe szorul, 
pedig a segítsége nélkül kevésbé lenne 
sikeres ez a tánccsoport. Gábor szer-
keszti a zenét, amelyet bizony sokszor 
le kell játszani a kis magnóján, mire 
egy produkció összejön. Köszönjük, 
Gábor a fáradozásodat és a türelme-
det.

Az április hónap még egy rendez-

vénynek adott helyett. 18-án a bokrosi 
Nyugdíjas Klub tagjait látta vendégül 
klubunk. Gigászi munkát végeztek a 
lányok a vendégfogadásra. Többek kö-
zött megemlítve, akik mindig a mun-
ka dandárját végezték: Mogyorósiné, 
Kásáné, Borosné, Csorbáné, Partiné, 
Szűcsné, Muzsikné, Bartuczné, Kana-
lasné. Köszönjük a fáradozásotokat. 
Remekeltek az ebéddel.

Jó érzés volt látni, hogy a vendé-
gek bizony egy gombot kigomboltak a 
derekukon. Ebéd után sütemény özön-
lötte el az asztalokat, a mi klubtagja-
ink kitettek magukért.

A jóllakott társaság torna helyett 
órákig jó hangulatban táncolt a jó ze-
nére. Mikor elérkezett a válás pillana-
ta, az mindkét klub számára nehezen 
ment. Csak így tovább, klubtagok!

Busa Mária

Áprilisi rendezvények
az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klubban

búcsú vén Ferencnétől
- Én búcsúzom és elmegyek, az én időm lejárt – mondhatnád nekem kedves 

Margó. Tudtam, hogy milyen beteg vagy, de arra gondoltam, a te optimiz-
musod ezen a nehézségen is átsegít. Hosszú évekig voltunk kollégák, s talán 
mondhatom, barátok is. Ismertem a tantárgyadhoz fűződő mérhetetlen szere-
tetedet. Különös gonddal tanítottad a lányokat a háztartási munkák, a főzés, 
varrás, hímzések és a kerti munkák szeretetére. Generációk nőttek fel oktató-
nevelő munkásságod alatt. A sikertelenség nem keserített el.

Szeretted és nagy odafigyeléssel óvtad, védted családodat is. Nyugdíja-
zásodkor, emlékszem, ezt mondtad: „Csak azt sajnálom, amit nem tehettem 
meg.” Margókám! A kollégák, a sok-sok gyermek és szülő emlékezni fognak 
rád! Utadon végigkísér emlékezetük és szeretetük.

„Keresünk téged, mint a napsugár,
Könnyezve nyúlunk két kezed után…

Emléked, lelked úgy öleljük át,
Mint a napsugár a Jézus homlokát…

Legyen békesség a Te koronád!”

Nyugodj békében, kedves kollégánk, Margó!

Szederkényi Zoltánné Ceni
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az év Rendőre: berkes béla
A megyei rendőrkapitányságok, va-

lamint a határrendészeti kirendeltségek 
ajánlásaiból állt össze az a kilenc ne-
vet tartalmazó lista, amely alapján egy 
szakmai zsűri, illetve a Petőfi Népe ol-
vasói egy-egy rendőrt választhattak a 
megtisztelő címre. 

A kilenc jelölt közül a szakmai zsűri 
véleménye alapján Berkes Béla rendőr 
zászlós lett az Év Rendőre cím birto-
kosa Bács-Kiskun megyében. A rangos 
elismerés kapcsán életéről, a rendőri 
munkáról, a közbiztonságról kérdeztük 
a nyertest.

- A Hírmondó olvasói nevében is 
gratulálok a kitüntetéshez. Számított-e 
arra, hogy felkerül a neve a jelölő lis-
tára?

- Nem számítottam rá. Különböző 
jutalmakat, elismeréseket korábban is 
kaptam, de erre sosem gondoltam. 

- Mi a véleménye erről az újonnan 
indult, Év Rendőre akcióról?

- Tavaly indult, de akkor még nem 
kapott ekkora publicitást. Idén a Petőfi 
Népe is belekapcsolódott a programba, 
így aztán az újságban is, az interneten 
is sokat olvashattunk róla. Jó kezdemé-
nyezésnek tartom, és már számomra 
egy fontos tanulsága is van. Ugyanis a 
tavalyi évben Joó Endre főhadnagy lett 
az Év Rendőre, aki csakúgy, mint én a 
kiskunfélegyházi kapitányság állomá-
nyában van, sőt még egy alosztálynál is 
szolgálunk. Ezért gondolom úgy, hogy 
ezek a díjak nemcsak a nyertesek, ha-
nem a kapitányság munkáját is dicsérik. 
Külön megtiszteltetésnek érzem, hogy a 
szakmai zsűri engem választott, hiszen 

nagyon jól képzett tisztekből, főtisztek-
ből áll, akiknek nagy rálátásuk van a 
szakmára.

- Már majdnem húsz éve szolgál Al-
páron. Változott-e ez idő alatt a község 
közbiztonsága?

- Amikor idekerültem, szinte min-
den reggelre esett valami bűncse-
lekmény. A Csokonai utca beépítése 
idején nem volt olyan hét, hogy ne 
loptak volna el valahonnan építőanya-
got. Egy héten keresztül minden éjjel 
lesben álltam, hogy lefüleljem a tol-
vajokat, míg végre sikerült elfognom 
őket. Ebben az időben még több olyan 
család is élt Alpáron, akiknél szintén 
mindennapos vendég voltam valami-
lyen ügy kapcsán. Aztán ahogy telt 
az idő, úgy ezek a családok elkerültek 
a faluból, de voltak olyanok is, akik 
jó útra tértek. Ezek ismeretében azt 
mondhatom, hogy a közbiztonság so-
kat javult, kimondott erőszakos bűn-
cselekmény pedig csak egyszer történt 
a faluban. Mostanában inkább a meg-
élhetési bűnözés a jellemző itt nálunk 
is. Lopások fordulnak elő, amiből fő-
leg munkanélküliek szeretnének egy 
kis pénzhez jutni.

- Idéntől indult az Iskola rendőre 
program is, ami egy kicsit mintha kifá-
radni látszana.

- Nem erről van szó. A zebrai őrség 
azért nincs már, mert csak a legveszé-
lyesebb hónapra, szeptemberre tudtuk 
biztosítani. Ekkor kezdenek a gyerekek 
a nyári szünet után újra iskolába járni, 
ilyenkor még egy kicsit figyelmetleneb-
bek, és a legkisebbek közül is vannak, 

akik szülői kíséret nélkül mennek isko-
lába. A létszámunk sajnos nem engedi 
meg, hogy egész tanévben ellássuk ezt 
a feladatot, még úgysem, hogy a polgár-
őrök is besegítenek.

- Változtatott-e az életén ez a rangos 
elismerés?

- Ugyanolyan egyszerű ember ma-
radtam, mint korábban voltam. Még 
nem is tudtam igazán felfogni, mi tör-
tént. Olyan életműdíj-félének tekintem, 
hiszen közel negyedszázados rendőri 
munkámat ismerték el vele.

De az újság nyilvánosságát kihasz-
nálva szeretném elmondani, hogy nem 
egyedüli érdememnek tulajdonítom ezt 
a díjat. Sok embernek lehetek hálás érte. 
Elsősorban a feleségemnek, aki bár tud-
ta, hogy milyen nehézségekkel jár egy 
rendőr munkája, mégis vállalta. Elvi-
selte azt is, hogy sokszor a munkahelyi 
problémák velem együtt „mentek haza”. 
Mert nem lehet a munkaidő lejártával 
varázsütésre kikapcsolni. Igenis tovább 
dolgozik a bosszankodás, ha valami 
nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, 
vagy ha azért nem lehetett egy ügyet 
lezárni, mert a tanú nem volt hajlandó 
tanúskodni.

Sok köszönettel tartozom még Joó 
Endre főhadnagynak, aki fiatal, de nagy 
szakmai tudású rendőr, és én sokat ta-
nultam tőle, Timafalvi László kapitány-
helyettesnek, Vakulya Ottó ezredesnek, 
közrendvédelmi igazgatónak, aki tudo-
másom szerint a jelölésemet támogatta, 
és nem utolsó sorban a szakmai zsűri-
nek, akik érdemesnek találtak a kitünte-
tésre.

Kiskőrösön március 28-án gyer-
mek- és ifjúsági néptáncgálát szervez-
tek a Dél-alföldi régió táncosai szá-
mára. A résztvevőknek idén először 
lehetőségük volt minősítést is szerez-
ni. A Jövőnkért Néptáncegyüttes Bár-
sony Mihály Kamaracsoportja megyei 
ezüst minősítést ért el. Bronz minősí-
tést szerzett a Győri Krisztián – Ivicz 
Netta és a Bársony József - Bélteki 
Nikoletta (Szentes) páros. Az ered-
mény Bagi Ferenc tanár úr munkáját 
dicséri.

Tánc-siker
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Akik köztünk élnek
2008. augusztus 1-jével új plé-

bánosa, egyben új hitoktatója van 
Tiszaalpárnak. Sokan ismerik már, 
hiszen minden vasárnap szentmisét 
tart Újfalun és Alpáron is. Ezen kívül 
a bencés nővérek segítségével hittant 
oktat az általános iskolában. Ez a be-
szélgetés segítséget nyújthat abban, 
hogy jobban megismerhessük Kéri 
Vencel plébános urat, aki szűkebb 
pátriánkból származik: kiskunfélegy-
házi gyökerekkel rendelkezik, hiszen 
egészen kisgyermek korától ott élt.

- Plébános úr, hogyan emlékszik 
erre az időszakra?

- Szüleim egy külterületi összevont 
tanítási rendszerű kisiskolában peda-
gógusként dolgoztak. Hívő katolikus 
emberek voltak, és annak ellenére, 
hogy az a korszak nem kedvezett a 
vallásgyakorlásnak, ha csak tehették, 
elmentek a templomba. Kisdiákként a 
Csólyosi úti, majd a József Attila Álta-
lános Iskolába jártam. A Móra Ferenc 
Gimnáziumban érettségiztem.

- Mikor kezdett el érdeklődni mé-
lyebben a vallás iránt?

- Érettségi után nagyon sok ter-
vem volt, nem is tudtam igazán, 
merre akarok továbbtanulni. Végül 
a zalaegerszegi Számviteli Főisko-
la mellett döntöttem, amelyet el is 
végeztem. Aztán a katonáskodásom 
ideje alatt az Ótemplom egy ifjúsá-
gi közösségébe kerültem, ahol egyre 
jobban kezdett érdekelni a Biblia és 
az egyháztörténet. A szegedi Hittu-
dományi Főiskolára mentem érdek-
lődni, hogy hogyan is tudnék ezzel 
mélyebben foglalkozni, és már ott is 
találtam magam a levelező tagoza-
ton. Egy félév elteltével úgy döntöt-
tem, hogy hivatásomnak szeretném 
választani papi pályát, így újra kezd-
tem a hittudományi főiskolát, de már 
nappali tagozaton.

- Megkapta-e a papi pályától 
mindazt, amit várt, remélt?

- Erre röviden azt tudom vála-
szolni, hogy jól érzem magam ebben 
a hivatásban. A teendők gyakorlati 
részével kezdetektől tisztában vol-

tam, tudtam, mikor, mit, hogyan 
kell csinálni. Ami nagyon nehéznek 
bizonyult, az inkább a hivatás mély-
ségében rejlett, hogy emberi sorsok, 
gondok résztvevőjévé kellett válni.

- Mi a véleménye községünk hit-
életéről?

- Nagyon örülök annak, hogy sokan 
járnak templomba vasárnaponként. A 
padok Alpáron és Újfalun is mindig 
megtelnek. Éppen ezért – mintegy 
tehermentesítésként – vezettem be az 
esti misét Alpáron, de így sem lettek 
kevesebben a délelőtti miséken. 

A hittanosok számát összességében 
véve kevésnek találom. Ez nem alpári 
sajátosság, országos szinten is fogy-
nak a hitoktatásban részesülő fiatalok.  
Alsó tagozatban még többen járnak 
hittanra, felső tagozatban azonban 
már nagyon megcsappan a létszám. 
Ugyanígy az egyházi esküvők száma 
is csökken. Tavaly Tiszaalpáron min-
dössze 4 egyházi esküvő volt.

- Milyen tervei, céljai vannak a to-
vábbiakban?

- Az első év a beilleszkedés, a 
„terepszemle” ideje lesz. A gyere-
kek részére már a nővérekkel közö-
sen szerveztünk hittanos farsangot. 
Szeptembertől felnőtt katekézis in-
dításával szeretném a felnőtteket is 
jobban bevonni a hitéletbe. Gondol-
kodom családi hittanon, családi egy-
házi programokon is.

Az alpári plébánia rendbehozatala 
is szerepel a terveim között, de annak 
először az anyagi feltételeit kell meg-
teremteni.

Örülök annak, hogy úgy tűnik, 
külső segítségre is számíthatok majd a 
terveimben. Az  önkormányzat előző 
évben már támogatta a ravatalozó és a 
kerítés rendbehozatalát a temetőknél. 
Nagyon sokra tartom, hogy a temp-
lom környékét a faluvédők rendben 
tartják, virágokkal ültetik be. A peda-
gógusokra is számíthatok. Kellemes 
meglepetésként ért, hogy halottak nap-
jára az általános iskolások az elhunyt 
pedagógusok sírjait rendbe teszik, és 
koszorút helyeznek el rajtuk.

- Emlékszik az első miséjére?
- 1994 júliusában volt az Ótemp-

lomban. Igazából nem is az első mi-
sém volt, hiszen helyettesként már 
többször be kellett ugranom a kör-
nyékbeli települések kistemplomaiba. 
Ami miatt emlékezetessé vált, az az, 
hogy ezen a napon búcsú volt a vá-
rosban, és ez a nagy templom dugig 
volt emberekkel. Amikor beléptem, és 
megláttam azt a temérdek embert, az 
bizony elég nagy izgalmat okozott.

- Történtek-e  vidám, humoros 
dolgok is a pályája során?

- Több is. Az egyik hittanórámon 
adódott egy humoros eset. Kérdez-
tem a gyerekektől (1. osztályban 
volt), hogy melyik császár adta ki a 
népszámlálási rendeletet. Egy kisfiú 
nagyon lelkesen jelentkezett. Fölszó-
lítottam, hogy mondja meg a választ. 
S ő ezt mondta: „Május császár!” 
Tudta ő, hogy valamelyik hónappal 
kapcsolatos, csak épp nem találta el.

- Munkája mellett jut-e ideje ki-
kapcsolódásra, hobbira is?

- Én sportszerető ember vagyok. 
Igaz, most éppen rendetlenkedik a 
térdem, de ez nem akadályoz abban, 
hogy szabad időmben meccset nézzek 
a tévében. Gyakran haza látogatok a 
szüleimhez, és sok ebédmeghívást 
kapok a falubeli családokhoz is, ami 
jó alkalmat ad a családi pasztorizáci-
óra, az emberek megismerésére.

Plébános úr, Isten hozta közsé-
günkben! Érezze jól magát nálunk, 
legyen áldás a szolgálatán. 
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Sakk hírek
Kiskunfélegyházán 2009. április 27-

én, a Petőfi Sándor Gépészeti és Infor-
matikai Szakképző Iskola és Kollégium 
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata 
által rendezett 25. Gépész Napok Sakk-
versenyén ifj. Gálfi Mihály 1. helyezést 
ért el. 2009. május 1-jén már harmadik 
alkalommal került megrendezésre a Ti-
szaalpári Sakkmajális. 16 felnőtt és 10 
gyermek mérte össze erejét a sakktáblák 
mellett. A felnőtteknél az első hat he-
lyezett tárgyjutalomban és oklevélben 
részesült, de a többi résztvevő is emlék-
lapot kapott a versenyen való részvéte-
lért. A gyermekeknél mindenki tárgyju-
talomban és oklevélben részesült.
A gyermekverseny végeredménye:
1. Lantos Alexandra (Szentes)
2. Nagy Noémi (Csongrád)
3. Horváth Ádám (Csongrád)
4. Juhász Péter (Csongrád)
5. Szabó Zsombor (Csongrád)
6. Busa Máté (Csongrád)
7. Danis Patrik (Tiszaalpár)
8. Molnár Döme (Tiszaalpár)
9. Várnai Richárd (Tiszaalpár)
10. Danis Tamás (Tiszaalpár)
A felnőtt verseny végeredménye:
1. Sipos Kálmán (Szeged)
2. Varga Béla (Tiszaalpár)
3. Ábrahám Lajos (Szeged)
4. Nagy József (Csongrád)
5. Cs. Kovács László (Csongrád)
6. Samu Richárd (Kiskunfélegyháza)
7. Lantos István (Szentes)
8. Palásti Ferenc (Csongrád)

9. Gálfi Mihály (Tiszaalpár)
10. Vakulya János (Tiszaalpár)
11. Sebők József (Tiszaalpár)
12. Farkas László (Tiszaalpár)
13. Bársony András (Tiszaalpár)
14. Balanyi János (Kecskemét)
15. Fekete Ervin (Tiszaalpár)
16. Várnai Alexandra (Tiszaalpár)
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati 
Sakk Csapatbajnokság utolsó fordulójá-
ra 2009. május 3-án került sor. Tiszaalpár 
vendége a Tóth László SE Kecskemét 
II. csapata volt. Igen kemény csatában 
maradt alul csapatunk. A végeredmény: 
Tiszaalpári SE – Tóth László SE Kecs-
kemét II. 2,5-5,5.

A bajnokság végeredménye:
1. TÁKISZ SE II. - Széchenyi SE (Kecs-
kemét) 32 pont
2. Tóth L. SE Kecskemét II. 28,5 pont
3. Tóth L. SE Kecskemét III. 17,5 pont
4. Lajosmizse SK 16 pont
5. Tiszaalpári SE 14,5 pont
6. TÁKISZ SE III. - Széchenyi SE 
(Kecskemét) 11,5 pont

Az ötödik helyezést elért csapat tagjai: 
Varga Béla, Cs. Kovács László, Dragon 
János, Gálfi Mihály, Bársony András, Va-
kulya János, dr. Vancsura István, Farkas 
László, Sebők József, Ifj. Gálfi Mihály, 
Dömötör Tamás, Gálfi Mihályné.

Gálfi Mihály

a FesTék- és HázTaRTásI boLT kínáLaTa
Továbbra is tart áprilisi akciónk:
- diszperziós falfesték és platinumok a készlet erejéig

- Tapétacsíkok, hungarocell díszlécek és rozetták nagy választékban
- Lazúrok minden színben

veGyI kínáLaTunk:
- 8 kg dosia  2160,- Ft - silan trió 3x1 l 1150,- Ft
- Coccolino 1 l 395,- Ft - persil párnácskák 1620,- Ft/doboz

- parfümök nagy választékban  - Megérkeztek a Carroten napozószerek.

Várjuk kedves vásárlóinkat! Víglásiné Tóth Andrea
Tiszaalpár, Alkotmány u. 3.
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A Felgyői Regionális Hulladékkeze-
lő Központ sajtóközleménye szerint az 
első negyedéves működés eredményei 
azt mutatják, hogy sikeres a lakossági 
szelektív hulladékgyűjtés térségünkben. 
A szigetekről 2009. első negyedévében 
44.120 kg üveg-, 35.500 kg papír- és 
15.920 kg műanyaghulladékot szállított 
el a szolgáltató a Felgyői Regionális 
Hulladékkezelő Központba, ahol a sze-
lektíven gyűjtött hulladékot szakszerűen 
és környezetbarát módon fogják folya-
matosan kezelni. A begyűjtött hulladék 

a lakosság válogatásának és kezelésé-
nek köszönhetően 70%-os tisztaságú 
volt, ami egy induló szelektív hulladék-
gyűjtési rendszerben jó eredménynek 
mondható. 

Községünk területén több helyen is 
található hulladéksziget, és a lakosok 
nagy része már  rutinosan használja is 
ezeket. Akik még nem barátkoztak meg 
a szelektív gyűjtéssel, azoknak álljon itt 
néhány érv:

A műanyag ezer évig bomlik le, az 
üveg az idők végezetéig szennyezi a 

környezetünket, feltéve, ha nem szelek-
tíven gyűjtjük. Ebben az esetben ugyan-
is a szemét hulladékká, azaz újrafelhasz-
nálható nyersanyaggá nemesedik.

Tartozunk annyival magunknak és 
gyermekeinknek, hogy megpróbálunk 
egészséges, tiszta környezetben élni és 
szűkös energiaforrásainkkal jól gazdál-
kodni.

A szelektív hulladékgyűjtés ingye-
nes!

Legyünk hát „válogatósak”, éljünk a 
felkínált lehetőséggel!

HaGyJunk  1 %-oT TIszaaLpáRon!
Több millió Ft maradhat községünkben, ha a személyi jövedelemadója 1 %-áról ön is valamelyik 
helyi alapítvány javára rendelkezik. Még nincs késő, hiszen az önadózó magánszemélyek május 20-ig 
nyújthatják be adóbevallásukat.
Helyi alapítványok: pejtsik László alapítvány – adószáma: 18353963-1-03
árpád Fejedelem óvodásai alapítvány – adószáma:18351435-1-03
alapítvány Tiszaújfalu Gyermekeiért – adószám: 18344769-1-03
Faluvédő- és szépítő egyesület – adószáma: 18356351-1-03

Levegő! napfény! élet! kirándulás!
A két óriás harca véget ért! Győzedel-

meskedett a TAVASZ! A korán virágba 
borult fákat halvány fénnyel csókolgat-
ja az ifjú napsugár. Április vége van, s 
mi, a Nyugdíjas Baráti Kör tagjai és ba-
rátai újra útra keltünk, hogy szépséges 
hazánk egyik „szegletét” felfedezzük. 
Irány Pörböly, a Gemenci Tájvédelmi 
Körzet, a Gemenci-erdő, Szekszárd és 
még közben amit látni lehet.

Az időjárás, úgy látszik, szeret ben-
nünket, mert a homályos, bágyadt nap 
ezer ágra sütött, mire Pörbölyre értünk. 
A gemenci kisvasútnál már vártak ben-
nünket. A 156 km-es szakaszon a vo-
natról nézve is teljes pompájában tárta 
felénk karjait a gemenci erdő. A virágzó 
fák, a kökénybokrok csodálatos világa 
fogadott be bennünket. A Gemenci-erdő 
életre kelt a vonat mellett. A vaddisznó 
kocája hat csíkos malacával kéregette az 
eleséget. Láttunk szarvas bikát növekvő 
barkás agancsával és elfekvő tehenével. 
Az erdő már nem csöndes, a mézédes, 
virágillatú levegőben a madarak hangos 
csicsergése, a kakukk éles hangja hal-
latszott. A tisztás, a Duna ágfa melletti 
kilátó csodálatos tündérkertjével szí-
vünket, lelkünket gyönyörködtette.

Búcsúztunk Gemenctől, Pörbölytől, 

utunkat Szekszárd felé folytattuk. Ba-
jánál a Dunán terpeszkedő uszályoktól 
vettünk búcsút. Szekszárd, a gyönyörű 
parkosított város sétáló utcájával foga-
dott. Megcsodálhattuk a vármegyeház 
klasszicista stílusát, a késő barokk római 
katolikus templom épületét, a Szenthá-
romság-szobrot, melyet a járványokra 
emlékeztetőül emeltek. Babits Mihály 
szülőháza. A templom mellett I. Béla 
szobra emlékeztetett a „klastromépítő-
re”. A Német Színház látványa, a Borkút 
tett számunkra érdekessé ezt a kirándu-
lást. Akinek kedve volt, megtekinthette 
a Mézeskalács Múzeumot. A Kadarka 
utcában, az Elő-hegyen lévő pincesor 
egyik hangulatos kis pincéjében a szek-
szárdi bort is megkóstolhattuk. Innen 
utunk a kilátóra vezetett, ahol Szekszárd 
város csodálatos panorámájában gyö-
nyörködhettünk. Esteledett, hazafelé 
indultunk. A Kígyós-csatorna melletti 
csárdában jóízűen fogyasztottuk el az 
előre megrendelt vacsoránkat. Néhányan 
dalra fakadtunk a buszon. Fáradtan, de 
szép emlékekkel tértünk haza. Köszönet 
a szervezésért Kiss Imre klubvezetőnek 
és Klárikának, a helyettesének.

A klub tagságának nevében:
Szederkényi Zoltánné Ceni

Kiállítás
megnyitó

2 0 0 9 . 
május 29-én 
17 órakor 
a Pünkösdi 

Fotóművészeti Alkotótelep 
kiállítása nyílik az Árpád 
Művelődési Ház kamara 
termében. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Előadás
Május 21-én 17 
órai kezdettel 
Dr. Halász Mátyás bel- 
és tüdőgyógyász főorvos 
tart előadást a művelődési 
házban "Nehéz a dohány-
ról leszokni" címmel. A 
részvétel ingyenes.

szeLekTív HuLLadék
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MeGnyIToTTunk!!!
dIna-TexT MéTeRáRu,

RövIdáRu, LakásTexTIL
Kötőfonalak; Hímző fonalak; Horgoló fonalak;

Kötő-horgoló tűk Gobelinek; Cérna; Gomb; Cipzár;
Gumik; Tépőzár; Cipőfűző; Címke; Csipkék; Függönytartozékok; 

Függönyök; Méteráru; Karnisok; Szőnyegek; Ágyneműhuzat,
Törölköző; Pléd; Bizsu; Daráltszivacs

ÉS MÉG SOK MINDEN MÁS!!!!
Cím: alkotmány u. 15. (volt Fantázia divat helyén)

nyitva tartás: H: 08.00-12.00, k-p: 08.00-17.00, szo: 08.00-12.00

NYITÁSI AKCIÓK!!!
Várunk minden kedves vásárlót!

Könyvelés és könyvvizsgálat! 
Egyéni vállalkozók, őstermelők, BT-k, KFT-k, alapítványok 

könyvelését, magán személyek adóbevallásának
elkészítését vállalom!

vargáné Farkasházi orsolya
Tel.: 06-76/343-219 06-30/266-85-36

Tiszaalpári művelődési házban fogadóórát tartok márciustól 
decemberig, minden hó első csütörtökön 13:00-15:00 óráig

Június 4-én, július 2-án, augusztus 6-án, szeptember 3-án,
október 1-jén, november 5-én és december 3-án.

Ettől eltérő időpontokban a fenti telefonszámon
időpont egyeztetés alapján.

akCIós TűzIFák:
akác 2100 Ft/q
nyár 1300 Ft/q

vegyes 1700 Ft/q
Tiszaalpár ady endre u. 4.

telefon: 06-20/912-1009

Cserépkályhák, kandallók,
kemencék, kerti grillezõk

tervezését
és építését vállaljuk.

Új és bontott csempék
forgalmazása:

HUNORKERÁMIA BT.
Tiszaalpár, Szõlõhegyi körzet 79.

Tel: 06-30/234-4644

asztalitenisz klub a műve-
lődési házban. a klub fog-
lalkozásai hetente kedden 
és pénteken vannak 19-21 
óráig. érdeklődni papp Jó-
zsefnél a 30/342-7720-as te-
lefonszámon. várunk min-
den érdeklődőt!



TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.

Felelős kiadó: Bársony István

Felelős szerkesztő: Sztakó Ildikó
A szerkesztőség telefonszáma: 424-106

E-mail címe: muvhaz@tiszaalpar.hu

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza

b/pHF/909/ba/92

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Apróhirdetések leadhatók a mûvelõdési házban hét-
fõtõl péntekig munkaidõben Bársony Istvánnál. A 
hirdetések szövegét hirdetõinktõl készen kapjuk. Az 
abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi 
felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem õrzünk meg 
és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen 
leadott hirdetéseket fogadunk el.

apRók

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel./fax: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak: Lakatos Bernát: 06-20/539-5677
Berkes Béla: 06-20/539-6690
Török Roland: 06-20/539-6658
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594
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Minden 100 Ft
Bt. Boltja

Üzletünk megtalálható: 
6066 Tiszaalpár,
Alkotmány u. 19.

bejárat a Bercsényi utca felől.
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.

anyakönyvi hírek
akiket nagyon vártunk: Besszer Levente Péter 
(Almási Szabó Zsuzsanna); Túri Dávid (Túri 
Alexandra); Balog Eszter (Fekete Mária)
Akiket elveszítettünk: Szabó Imréné Kása 
Erzsébet (1913) (Pax)
Házasságot kötöttek: Kapás Géza és Gergely 
Ramóna Edit.

* Tiszaalpáron albérlet, kis és nagy lakás kiadó 
megbízhatónak. Kaució szükséges. Érd.: 30/300-
4387

* Azonnal beköltözhető családi ház eladó 
Kiskunfélegyházán teljes közművel ellátott különpor-
tás telken, évelőkkel kialakított, igényesen megmű-
velt kerttel, 6 sor termő szőlővel, 8 db mandulafával. 
Telefon: 30/267-3988

Megemlékezés
„Míg élünk, nem feledünk,

örökké emlegetünk.”
palatinus István

halálának 7. évfordulójára

Szerető felesége és az egész családja




