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Utoljára három évvel ezelőtt, 2010-
ben lépett ki a Tisza a medréből. Az 
elmúlt időszakban a szárazság miatt nem 
kellett attól tartani, hogy elönti a rétben 
lévő területeket a víz. A gazdák nyugod-
tabban művelhették földjeiket. Egyszer 
azonban minden véget ér. A télen és 
az elmúlt hónapokban, hetekben hullott 
rengeteg csapadék azt eredményezte, 
hogy a folyó vízszintje megemelkedett, 
egy szakaszon utat talált magának és 
befolyt a hullámtérbe. 

2010-ben azon a helyen, Tiszauggal 
szemben a folyó jobb partja mellett egy 
zsilipet építettek. A munkálatok nem 
kis összeget emésztettek fel. Problémát 
jelentett viszont az, hogy az építkezés 
közvetlen közelében egy olyan fa is állt, 
amit egyesek nem szerettek volna eltá-
volítani. Ebből vita támadt, ami odáig 
fajult, hogy leálltak az építkezéssel. 
Sajnálatos módon akkor is jött az árvíz, 

elmosta a zsiliprendszer egy részét, és a 
fát is eltüntette. Ahol a víz átszakította 
a nyárigátat, azt a szakaszt nem állí-
tották helyre. Több mint egy méterrel 
alacsonyabban van az a szint, mint a 
nyárigát többi része. Ez viszont azt ered-
ményezte, hogy amikor a Tisza vízszint-
je Tiszaugnál elérte az 520 centimétert, 
akkor azon a szakaszon bejött a víz. Ez 
március 19-én volt. Azóta folyamatosan 
jön be azon a szakaszon. Lehet, ha akkor 
megjavítják és feltöltik azon a részen a 
nyárigátat, akkor talán még most is állná 
a víz rohamát. Az viszont tény, hogy 
egyre magasabb a vízszint. Azt egyelőre 
nem lehet tudni, hogy a legközelebbi 
áremelkedés mikor ér ide. Elképzelhető, 
hogy napok múlva, de az is lehet, hogy 
hetek is eltelnek. Minden attól függ, 
hogy a hegyekben milyen gyorsan olvad 
majd el a hó. Azt pedig egyáltalán nem 
lehet tudni, hogy az áradás utána a víz 

mikor megy majd teljesen vissza, oda, 
ahova kell, a folyó medrébe.

Egyelőre az őzeket nem kell menteni, 
mert még több olyan magasabban lévő 
terület van, amit nem öntött el a víz. 
Ezekre fel tudnak húzódni. Amennyiben 
ott megzavarnák őket, akkor biztosan 
vízbe ugrálnának és sokan el is pusztul-
nának. Az azonban elképzelhető, hogy 
mire az újságunk megjelenik, akkora már 
szükség lesz a mentésükre. Kiss Lajos, 
a vadásztársaság elnöke elmondta, hogy 
meg kell várni azt, míg magasabb lesz a 
víz szintje, csak akkor foghatnak hozzá 
az állatok mentéséhez. Április 7-én ugyan 
megpróbálkoztak a mentéssel, hat őzet 
sikerült is a víz fogságából kiszabadítani, 
de egyelőre várniuk kell. Sokkal nagyobb 
kárt tennének az őzállományban, ha most, 
idő előtt folytatnák a mentést. Egyelőre 
tehát várni kell, várni, hogy mit produkál 
a folyó ezen a tavaszon.

Most a víz az úr az alpári réten



Nem értékesítik a területet
A BEN-KOR Invest Vagyonkezelő Kft. 

kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
Levelükben leírták, hogy méltányos áron 
szeretnék megvásárolni a saját tulajdonuk-
ban lévő hűtőház és egyéb felépítmények 
alatt lévő földterületeket a Deák Ferenc 
utcában. A földterületek jelenleg nincsenek 
elkülönítve, de a hűtőházhoz csatoltan be 
vannak kerítve. A cég friss zöldségek és 
gyümölcsök termeltetésével, felvásárlásá-
val és értékesítésével foglalkozik. A jelen-
legi körülmények azonban nem mindig 
teszik lehetővé a teljes körű vevői igények 
kielégítését. A telkek megvásárlásával az 
infrastruktúrát is szeretnék fejleszteni, a 
hűtőkapacitást bővíteni, raktárt, feldolgo-
zót, csomagoló üzemet szeretnének építe-
ni. Ezzel húsz-harminc embernek tudná-
nak munkahelyet biztosítani.

A testületi ülésen elhangzott a köz-
ségi érdek: az, hogy ne értékesítsék a 
területeket, áron alul ne adják el, de az 
is, hogy vagyonértékelést kell végezni. 
Dr. Vancsura István polgármester szerint 
egy vállalkozó akkor tud jól működni, ha 
a terület tulajdonában van, mert így tud 
fejleszteni. Barna Sándor ezt a lakosság 
félrevezetésének nevezte. Korom Jánosné 
ügyvezető azt mondta, hogy amennyiben 
nem kapják meg a kért területeket, akkor 
elmennek Tiszaalpárról. A képviselő-tes-
tület többsége úgy döntött, hogy nem 
értékesíti a területet.

Munkaerő teremtés is cél
Az önkormányzat azzal a céllal hozta 

létre a Tiszaalpári Településgazdálkodási 
Kft-t, hogy a település gazdálkodási fel-
adatainak ellátása mellett munkahelyet 
teremtsen, külső megbízásokból profitál-
jon és a profitból eszköz- és módszerfej-
lesztéseket hajtson végre. További céljai 
a vállalkozásnak, hogy szép és egészséges 
környezetet hozzanak létre a községben. 
Mindezeket elérhető és magas színvonalon. 
A kft. fő feladata a zöldfelület gondozása, 
mezőgazdasági tevékenységek és útkar-
bantartási munkák végzése. Ezeken kívül 
vállalnak minden olyan munkát, amely-
hez megvannak az eszközeik és a szak-
tudásuk. Ez derült ki többek között abból 
az előterjesztésből, amit Bodor Ádám a 
Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
készített a képviselő-testület részére.

Beszámoló az elmúlt évi működésről
A Tiszaalpári Holt-Tisza Tulajdonosi 

Közössége képviseletében dr. Csernus 
Tibor számolt be az elmúlt évi műkö-
désről. Az előterjesztésből kiderült, hogy 

a Tulajdonosi Közösség 2012-ben két 
alkalommal tartott ülést. Engedélyezték 
azt, hogy a Sporthorgász Egyesületek 
Bács-Kiskun Megyei Szövetsége szelek-
táló halászatot hajtson végre az elmúlt 
évben. A nyári halpusztulás eredménye-
ként törpeharcsára, ezüstkárászra, busá-
ra, később pedig szürkeharcsára történt 
meg a szelektív halászat. A BÁCS-HOSZ 
2012-ben előzetes bejelentés alapján négy 
alkalommal hajtott végre telepítést a holt-
ágon. A halászati vízterület növelésével 
kapcsolatos peres eljárás első tárgyalá-
sára 2012. október 31-én került sor. A 
tárgyaláson Csernus Tibor indítványt tett 
szakértő kirendelésére.

Három nyertes pályázat
Az elmúlt és az idei évben négy 

pályázatban érdekelt az önkormányzat. 
Az egyik és legfontosabb a szennyvízel-
vezetésről és tisztításról szól. A kivitelező 
pályáztatásával kis problémák adódtak. 
Az új jogszabálymódosítás miatt a pályá-
zat beadási határidejét meg kellett hosz-
szabbítani 2013. március 18-ra. A kivitele-
zővel kötött szerződést követően indulhat 
meg csak a tényleges munkavégzés, ami 
várhatóan hamarosan el fog kezdődni. A 
szennyvíztisztító telep és a csatorna kivi-
telezőinek összhangban kell majd dol-
gozni. A bio és megújuló energiafelhasz-
nálásra az elmúlt év végén nyert pénzt 
az önkormányzat. A pénzből energiata-
karékos kazánt vásároltak a Tündérrózsa 
Óvodába. A kazán március végén meg is 
érkezett és be is szerelték. A beruházás 
május 31-el valósul meg. A következő 
fűtési szezonban már ez biztosítja a mele-
get az intézményben. A helyi termékek 
piacra jutásának elősegítése érdekében 
több mint négymillió forintot nyert az 
önkormányzat. Az összegből gazdakép-
zést indítottak és védjegyeket sokszoro-
sítottak. A külterületi utak karbantartását 
biztosító eszközök beszerzésére 4,5 millió 
forintot sikerült pályázat során nyerni. Az 
eszközöket már leszállították, amiből a 
tárcsát már ki is próbálták. Az esőzések 
miatt a gyűrűshengert még nem tudták 
használatba venni. Sajnálatos módon az 
Épületenergetikai fejlesztések és közvilá-
gítás korszerűsítése elnevezésű pályázat 
nem nyert.

Rendbe hozták a külterületi utakat
A téli időszakban a kül- és belterü-

leti utak nagyon kigödrösödtek, ezért, 
amint lehetett, azonnali intézkedésre volt 
szükség. Az önkormányzat saját géppel, 
vonólappal végezte el a legszükségesebb 

helyeken az utak javítását. Az elmúlt 
hónap közepén az alábbi helyeken: a 
zárdatemplomtól a Szekeres tanyáig, 
a Bartók soron, valamint a Határúton 
végezték el az utak karbantartását. Az 
önkormányzathoz több vállalkozótól is 
érkezett visszajelzés, hogy az egysze-
rű és gyors megoldás sokat javított az 
utak állapotán. A tökéletes megoldás egy 
összehangolt munka lenne a későbbiek 
folyamán. A belterületi földutak javítása 
még nem történt meg. Mivel az önkor-
mányzatnak van tárcsája, gyűrűshengere, 
a Településgazdálkodási Kft-nek pedig 
grédere, az eszközök együttes alkalma-
zásával hosszabb távra jó minőségű, jár-
ható utakat lehet biztosítani - derült ki dr. 
Vancsura István polgármester előterjesz-
téséből.

Megújul a közösségi ház
A Kádár Lajos Közösségi Ház felújítá-

sának befejezésére, valamint a Szent Imre 
téri orvosi rendelő utcára néző ablakának 
a kicserélésére három vállalkozástól kér 
árajánlatot az önkormányzat. A legalacso-
nyabb ajánlatot a kiskunfélegyházi ELŐ-
SZER Kft adta, 1,1 millió forint értékben, 
így a munkálatokat ők végezhetik el. A 
nyertes kivitelezőnek az épület-felújításo-
kat június 17-ig be kell fejeznie.

Alpolgármester nem
lehet bizottsági tag

A január 14-én tartott rendkívüli tes-
tületi ülésen dr. Taricska Tibor alpolgár-
mestert a képviselő-testület a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tagjává választotta. 
A határozat azonban jogszabálysértő, mert 
alpolgármester nem lehet bizottság tagja. 
Abban az esetben lehetne bizottsági tag, 
amennyiben lemondana alpolgármesteri 
tisztségéről. Az összeférhetetlenség meg-
szüntetéséről április 30-ig kell értesíteni a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt.

Nincs szükség könyvvizsgálóra
Az önkormányzatnak nem kötelező 

feladata független könyvvizsgáló alkal-
mazása.  Dr. Vancsura István polgármes-
ter szerint ahhoz, hogy jól sáfárkodjanak 
a közpénzekkel, szükséges a többszintes 
„gépezet” ellenőrzése. A könyvvizsgáló 
a gazdálkodás szabályszerűsségét, tör-
vényszerűségét vizsgálja és felel a tele-
pülés mérlegének a hitelességéért. Az 
előterjesztésben az szerepelt, hogy három 
könyvvizsgálótól kérjenek ajánlatot. 
Az ülésen elhangzott, hogy még eggyel 
toldják meg. A képviselő-testület több-
sége úgy ítélte meg, hogy nincs szükség 
könyvvizsgálóra.
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A testületi ülésről jelentjük
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Egyesületek és civil
szervezetek támogatása

A képviselő-testület 7,650 millió 
forintot osztott szét ebben az évben egye-
sületeknek, civil szervezetnek. Az általá-
nos iskola erdei iskola címen 100 ezer, 
értékőrző táborra 70 ezer, a diákönkor-
mányzat 50 ezer, a szülői munkaközösség 
140 ezer forintot kap. A három nyugdíjas 
klub egyenként 180 ezer forint támoga-
tásban részesül. A Faluszépítő Egyesület a 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság és a 
vadásztársaság 200-200 ezer forinttal lesz 
gazdagabb. A horgász egyesület és a nép-
tánc csoportnak 250 ezret szavazott meg a 
testület. A vakok és gyengén látók, vala-
mint Török Józsefné a gobelin kiállításra 
20 ezer forintot kap. Zaletnyik Lászlóné és 
Kálmán Jánosné 25-25 ezer forint támo-
gatásban részesül. A Lakiteleki Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 40 ezer forint pénzt 
kap a munkájáért. A Tiszavirág Cigány 
Hagyományőrző Együttes 100 ezer, az 
ifjúsági klub, a Mozgáskorlátozottak 
Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, és a 
Cigány nemzetiségi Önkormányzat és a 
Bársony Mihály Népdalkör 180-180 ezer 
forint támogatásban részesül. A lovas, 
valamint az Árpád Népe Egyesület 400-
400 ezer forinttal segíti az önkormányzat. 

A motoros egyesület 300 ezer forintot, 
míg a polgárőrség ennek a dupláját kapja. 
Az Alpári Sport Egyesület 3 millió forint 
támogatásban részesül.

Katasztrófavédelmi terv
rendezvényekre

A Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület hat tiszaalpári rendezvény-
nek készíti el a katasztrófavédelmi ter-
vet. Ezek a következők: Tavaszköszöntő, 
Falunapok, Bársony Mihály Tekerőlantos 
Találkozó, trianoni, aradi vértanúk, vala-
mint az október 23-i megemlékezés. Az 
önkormányzat ezért a fent említett negy-
venezer forintot fizeti ki.

Ingyenes termőföld rászorulóknak
Az önkormányzat a szociális földprog-

ram keretében természetben nyújtott ellá-
tásként, ingyenes termőföld használatot 
biztosít a szociálisan rászorulók részére. A 
földprogram célja, hogy az alacsony jöve-
delemmel rendelkező, vagy szociális ellá-
tásban részesülő háztartások be tudjanak 
kapcsolódni a földprogramba és tudják 
növelni jövedelmüket. További célok: a 
munkanélküli családok megélhetési gond-
jainak csökkentése, hátrányos helyzetük 
javítása, továbbá társadalmi leszakadásuk 
megakadályozása, valamint munkavég-
zésre nevelés, életvitel, személetmód for-

málás és szerepvállalás az aktív szociál-
politikai rendszerben. A programban való 
részvételi szándékot kérelem alapján a 
jegyzőnél (aljegyzőnél) lehet bejelenteni, 
ebben az évben folyamatosan, majd 2014-
től és az azt követő években március 31-
ig. A támogatási szerződés ebben az évben 
május 1-től 2014. február 28-ig tart.

Négyen kértek védjegyet
Egyre több az igény a Tiszaalpári 

Helyi Termékek védjegyére. A márciu-
si testületi ülésen négyen nyújtottak be 
kérelmet. Olajos Sándorné tejre, túróra 
és sajtra, tejfölre adta be kérelmét. Guth 
Sándor Kiss Ferenc, Győri Tibor pedig 
zöldség-gyümölcsre. Mind a négy termelő 
megkapta az engedélyt.

Változott a tiszteletdíj
Eddig az illetményalapnál kevesebb 

tiszteletdíjban részesültek a képviselők. 
Az idei költségvetési egyeztetés során 
felmerült a tiszteletdíjak emelése. A tisz-
teletdíj mértéke a lakosság számának 
függvényében az illetményalap (38.650 
Ft) 1,8-szorosa lehet a 3000-10.000 lako-
sú települések esetében. A képviselők az 
illetményalap díját, vagyis bruttó 38.650 
forintot fogadtak el a testületi ülésen. Ezt 
a tiszteletdíjat visszamenőleg január 1-től 
lehet alkalmazni. 

Egy veterán katona visszaemlékezése
Film készült id. Barna Sándorról, 

aki a II. világháborúban harcolt a Don-
kanyarban. Az akkori emlékeit könyv-
ben örökítette meg, amiről interjúban 
beszélt Hájas Sándornak, a kiskunfél-
egyházi Trió tévé szerkesztőjének.

Hét évvel ezelőtt jelent meg id. 
Barna Sándor könyve Alázatosan je-
lentem! címmel. Az akkor 87 éves 
Sanyi bácsi a Don-kanyarban történ-
teket, a fogsági éveket és a hazatérését 
Alpárra írta meg benne. A doni ka-
tasztrófa 70. évfordulója alkalmából 
Hájas Sándor szerkesztő filmet készí-
tett a most 94 éves Sándor bácsiról, 
aki Tiszaalpáron az egyetlen, még élő 
ember, aki részt vett a hét évtizeddel 
ezelőtti csatában. A filmet, amelyben 
a könyvben leírtakat elevenítik fel, a 
művelődési házban nagy érdeklődés 
mellett vetítették le.

Előtte dr. Vancsura István polgár-
mester köszöntötte a jelenlévőket, 
majd Lezsák Sándor, az Országgyű-
lés alelnöke szólt arról, hogy kevesen 

voltak azok, akik 
a rendszerváltás 
előtti évtizedekben 
megörökítették, fel-
elevenítették azo-
kat az életsorsokat, 
amelyek próbáltak 
hírt adni arról, mi 
is történt annak 
idején a Don-ka-
nyarban. Ilyen fil-
mek kellenek, mert 
felidézik az akkori 
eseményeket és ez 
által segítséget tud-
nak nyújtani a történészeknek, hogy 
hiteles forrásokból tudják feldolgozni 
a múltat. 

- Szent kötelességünk az, hogy 
meghajtsuk fejünket az áldozatok 
előtt. Azokat pedig, akik túlélték a 
háborút és még itt vannak közöttünk, 
szeretni és tisztelni kell - mondta 
Lezsák Sándor. 

Kővágóné Kálmán Klára tanár tör-

ténelmi áttekintést adott az akkori ese-
ményekről.

A film levetítése után Sándor bácsi, 
aki szerencsére még jó egészségnek 
örvend és nem csak fizikailag, de szel-
lemileg is nagyon jó állapotban van, 
megköszönte, hogy elmondhatta élete 
egy jelentős részének a történetét. Hájas 
Sándor szerkesztő is elismeréssel beszélt 
a veterán katonáról. A család természe-
tesen megkapta a 37 perces filmet.
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A munkanélküliség továbbra is nagy probléma
Közmeghallgatást tartott a Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat. Ajtai 
Elemérné elnök hívó szavára azonban 
csak nagyon kevesen vettek részt a fó-
rumon. A napirendi pontok közül első-
ként a 2012. március és a 2013. március 
közötti időszak munkájáról számolt be 
Ajtai Elemérné. Elmondta, hogy kez-
deményezték azt az önkormányzatnál, 
hogy kapják meg a volt Munkácsy utcai 
óvoda épületét, ahol cigány hagyomá-
nyok házát szerettek volna megvalósí-
tani. Ebben helyt kapott volna múze-
um, és hagyományőrző zenét is lehetett 
volna hallani az épületben. Az ingatlant 
azonban nem kapták meg, így a Tiszavi-
rág Hagyományőrző Együttes továbbra 
is a művelődési házban próbál a hét-
végeken. Az elnök asszony elmondása 
szerint az általános iskolában néhány 
cigány tanulóval voltak gondok, de si-
került a problémát megoldani. Az óvo-
dában viszont semmi gond sincs a roma 
származású gyerekekkel. Ezt Kiss Má-
ria intézményvezető hangsúlyozta. Mint 
mondta, ők ugyanúgy szeretnek minden 
gyereket, s ha problémák merülnek fel, 
azt a szülőkkel megbeszélik.

Ajtai Elemérné a Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat felkérésére egy 
statisztikát is készített a településen 
élő cigány családokról. Ebből többek 
között kiderült, hogy a településen 376 
nagykorú és 181 gyermekkorú tartozik 
a közösséghez. 152-en rendelkeznek 

ingatlannal, ebből 12 házban nincs für-
dőszoba. A közgyűlésen felmerült az is, 
hogy nagyon sok épület rossz állapot-
ban van. Akad olyan is, aminek a fala 
már nem biztonságos, és kidőlhet. Isko-
lai végzettség tekintetében azok vannak 
többségben, akik elvégezték a nyolc 
osztályt, vagy annál kevesebbet.

Az elnök asszony azt kérte a jelen-
lévőktől, hogy ha valamilyen problémá-
juk van, azt írásban nyújtsák be, hogy 
segíteni tudjanak. Megemlítette azt is, 
hogy a Dankó Pista emlékesten rajta és 
férjén kívül nem volt más a cigány nem-
zetiségiek közül. Hamisnak mondta azt 
az állítást és egyben felháborodásának 
adott hangot, amiért azt állították róla, 
hogy hatszázezer forint kamatmentes 
kölcsönt vett fel. Mint mondta, megvá-
lasztása óta tiszteletdíj nélkül végzi a 
munkáját, de nemcsak ő, hanem a többi 
képviselő is. A feladatot vállalták és azt 
lelkiismeretesen is végzik. Sajnálatos 
módon a cigány lakosság között nagy a 
munkanélküliség. A képviselő-testület 
tagjai azzal bízták meg az elnök asz-
szonyt, hogy december 15-ig felmérést 
készítsen a munkanélküliségről.

A közmeghallgatáson többen is 
felszólaltak, és arról beszéltek, hogy 
a szociális juttatásoknál problémát ta-
pasztalnak. Néhányan elmondták, hogy 
kamatmentes kölcsönt szerettek volna 
kérni az önkormányzattól, de nem kap-
tak. Dr. Vancsura István erre azt vála-

szolta, hogy visszafizetési garancia kell 
ahhoz, ha valaki az önkormányzattól 
kölcsönt akar kérni. Sajnálatos módon 
az elmúlt időszakban az önkormányzat 
anyagi kerete szűkült. A polgármester 
azt is elmondta, tisztában van azzal, 
hogy sokan nagyon nehéz helyzetben 
vannak, de ebben az évben nem tudnak 
annyi segélyt fizetni, mint tavaly. Javas-
latként említette, hogy a szokásokat át 
kell alakítani, hogy meg tudjanak élni.

Problémaként merült fel az is, hogy 
a külföldről jött embereket jobban fog-
lalkoztatják a helyi gazdák, mint a tele-
pülésen élőket. Erre is megvolt a válasz. 
Azokat szokták alkalmazni, akik folya-
matosan tudnak dolgozni. Ezzel kapcso-
latban merült fel az, hogy a földterületek 
használatával sok mindent meg tudná-
nak oldani. Erre az volt a javaslat, hogy 
szociális szövetkezet hozzanak létre. 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjai felkérték a polgármestert, hogy 
mezőgazdasággal és állattenyésztéssel 
foglalkozó szociális szövetkezet létesí-
tésével kapcsolatban tárgyalásokat foly-
tasson a helyi gazdákkal.

Ajtai Elemér azt kezdeményez-
te, hogy a Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviselői és a települési 
képviselők üljenek le és tárgyaljanak 
a jövőről. Arról, hogyan tudnának ka-
matmentes kölcsönt és munkát kapni a 
rászorultak. Reményét fejezte ki, hogy 
sikerül megoldást találni.

Tiszaalpár a Trió 
Televízióban

Nézze Ön is a Trió Televízió műsorait, hogy ne maradjon le 
semmiről, ami Tiszaalpár életével kapcsolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján, 19:30-tól jelentkezik 
Tiszaalpári Tükör című magazinunk.
A képviselő-testületi üléseket mindig az ülések hetében 
szombaton, 12:30-tól tekinthetik meg felvételről, az ismét-
lést pedig a következő szombaton, szintén 12:30-tól.
Figyelmébe ajánljuk további műsorainkat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órától
Kontra, kéthetente kedden 19:30-tól
Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-tól
Életadók, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Rock Magazin, kéthetente pénteken 20:30-tól
Hitélet, minden hónap utolsó pénteken 18:30-tól
Hozd a formád! minden hónap első pénteken 19:30-tól

FELHÍVÁS
Köszönettel vesszük, ha adóbevallásakor személyi jövede-
lemadója 1 %-át egyesületünk javára ajánlja fel. Adószá-
munk: 18356351-1-03 Tiszaalpár Faluvédő és Szépítő 
Egyesület. Az elmúlt évek felajánlóinak megköszönjük támo-
gatásukat. A továbbiakban: Szeretnénk a településen az utcák 
fásítását folytatni. A Szent Imre téren kialakított gyógy- és 
fűszernövényminta területet továbbra is gondozzuk az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola Természetbarát szakköröseivel. 
A korábbi kiadványok újabb kiadását, valamint a Halászat 
c. kiadvány megjelentetését tervezzük. Várjuk támogatásukat 
2013-ban, előre is köszönjük!

Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület Vezetősége

Ingyenes koleszterinszűrést szervezünk
a lakosság részére 2013. április 17-én,
szerdán a Szent Imre téri rendelőben

8 és 10 óra között.
Dr. Taricska Tibor
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A régi népszokást, a villőzést elevení-
tették fel az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola diákjai. Közel ötvenen vettek részt 
a hagyományőrző tavaszköszöntésben.

A népszokás szerint virágvasárnap-
hoz közel a lányok feldíszített fűzfaág-
gal, villővel járták a falut. Megálltak a 
házaknál, ahol a gazdasszony az egyik 
villőágról letört egy darabot és azzal 
megveregette a lányok lábát, azt kívánva, 
hogy menjenek férjhez. A diákok ezt a 
népszokást elevenítették fel Kővágóné 
Kálmán Klára, dr. Halász Mátyásné és 
Szőke Éva pedagógusok segítségével. 
Azt, hogy lesz-e foganatja a villőzésnek, 
és a serdülő lányok mikor mennek férj-
hez, természetesen nem lehet tudni. Annyi 
azonban bizonyos, hogy nemcsak lányok, 
hanem fiúk is részt vettek a villőzésben. 

A falu utcáin sétálva vitték magukkal 
Gizit is, a kiszebábot, amit saját maguk 
készítettek szalmából és rongyokból, 
miközben különböző énekeket és rigmu-
sokat mondtak. A villőzésre Nánásiné 
Terike néninél álltak meg, aki sütemény-

nyel és üdítővel vendégelte meg a gye-
rekeket, amit ezúton is köszönnek nekik. 
Egészen a Holt-Tiszáig tartott a menet, 
ahol a fiúk a talajhoz rögzítették Gizit, 
majd pedig meggyújtották, azt remélve, 
hogy most már valóban itt lesz a jó idő, és 

eljön a tavasz. A babona szerint a kisze-
báb égetése megszabadítja az embereket 
mindenféle bajtól is. A téltemető népszo-
kás igen kedvelt volt a falusi népek köré-
ben. A diákok minden évben felelevenítik 
ezt a hagyományt.

TűzBEN lElTE hAláláT GIzI

Mobil interaktív tábla az iskolában

Egy mobil interaktív táblával - 
Dimeboard-dal - gyarapodott az általános 
iskola eszköz parkja. A tanítást segítő és 
könnyítő berendezést a Pejtsik László Ala-
pítvány vásárolta az intézménynek. A mű-
ködéséhez nincs szükség másra, mint egy 
projektorra és egy laptopra. A projektor 
vetíti ki a képet a laptopról, a Dimeboard 
pedig egy bluetooth-on keresztül veszi az 
információkat. Kivetít egy interaktív felü-
letet, falra, vászonra, vagy bárhová.

- Nincs szükség semmilyen speciális 
eszközre elég a Dimeboard, és egy hagyo-
mányos vetítővászon, vagy egy csupasz fal-
felület és máris egy interaktív felületen dol-
gozhatunk. - mondja Maróti Pál tanár. Nagy 
előnye az, hogy mobil, bármelyik terembe 
vihető, könnyű, egyszerű, távirányító mé-
retű interaktív eszköz. A toll használatával, 
bátran jegyzetelhetünk a képekbe, videók-
ba, ezzel kiemelhetjük mondandónkat! Az 
ára is kedvező, 59 900,-Ft+Áfa/db. Isko-

lánkban ez az első interaktív tábla, így elő-
ször nekünk nevelőknek kell megtanulnunk 
használatát. A következő tanévre a Pejtsik 
hagyatékból több ilyen eszközt szeretnénk 
vásárolni. A tanításban használható inte-
raktív anyagokhoz ma már könnyen hozzá 
lehet férni. Egyrészt a tankönyvkiadók a 
tananyagaikat feldolgozták interaktív tan-
anyagként is és vagy internet hozzáféréssel 
vagy DVD-én kínálják az iskoláknak. Más-
részt az interneten nagyon sok, a tanórákon 
használható, pedagógusok által készített 
interaktív anyagot találunk. Három éve 
Szentkirályon is tanítok. Két évvel ezelőtt 
pályázati pénzből vásároltak öt interaktív 
táblát, így én már azóta élvezhetem az elő-
nyeit. A diákokat jobban tudom motiválni, 
aktívabbá váltak, az órák érdekesebbek, 
látványosabbak. A mobil interaktív tábla 
rendszerét Merényi László alkotta meg, 
aki Kecskeméten él, és dolgozik. A Mozaik 
Tankönyvkiadó referense az ország minden 
területére jár iskolákba és bemutatja talál-
mányát. Sokan vásárolnak tőle, mert olcsó 
és könnyen hordozható. A korábbi interak-
tív táblák kb. félmillió forintba kerülnek és 
nem mobilak. Egy teremben felállítják, és 
ott lehet használni. A mobil interaktív tábla 
nem csak olcsósága, de hordozhatósága mi-
att is sokkal előnyösebb.
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Több mint tíz emberre volt szükség 
ahhoz, hogy a település határában lévő 
közel kétszázötven szürke marhát át-
tereljék egy magasabb részre. Az árvíz 
ugyanis már nagyon közel volt a téli 
szállásukhoz. Április 4-én délelőtt tíz 
órára tervezte a 140 szürke marha tehén 
és 107 borjú átköltöztetését a Kiskun-
sági Nemzeti Park. A karámmal ellátott 
téli szállásukhoz ugyanis napról-nap-
ra közelebb ért az árvíz. Nem kockáz-
tathatták meg azt, hogy egy esetleges 
nagyobb árhullám elöntse a karámban 
lévő állatokat, ezért úgy döntöttek, hogy 
a mintegy hatszáz méterrel feljebb lévő 
homokos területre fogják áthajtani őket. 
Ehhez azonban a Lakitelek-Tiszaalpár 
között lévő közúton át kellett hajtani az 
állatokat. Természetesen az utat erre az 
időszakra lezárták a forgalom elől. Hiá-
ba volt azonban tíznél is több segítség, 
az állatok nem mindig arra mentek, mint 

amerre az emberek szerették volna. A 
tehenek ősz óta karámban voltak, ezért 
szabadabban szerettek volna mozogni, a 
fiatal borjak pedig még soha nem hagy-
ták el születésük helyét. Szerencsére 
csak hat borjú maradt le a gulyától, de 
később ők is csatlakoztak társaikhoz. 
Valamennyi állatot sikerült áthajtani a 

magasabban lévő homokos területre, 
ahol szintén karámban várják azt, hogy 
visszahúzódjon a víz. 

A régi téli szállás mellett több bála 
takarmány is a víz martaléka lett volna, 
ha nem szállítják el időben. Szerencsére 
sikerült ezt is megoldani a nemzeti park 
munkatársainak. 

Szállást cseréltek a szürke marhák

Dankó Pista halálának 110. évforduló-
ján filmvetítéssel egybekötött emlékestet 
tartottak a művelődési házban. Az ötlet 
dr. Vancsura István polgármestertől szár-
mazott.

Azt nem lehet mondani, hogy teltház 
volt, de akik ott voltak az emlékesten, azok 
biztosan nem bánták meg, hogy elmentek 
a rendezvényre. Először Vancsura István 
emlékezett meg Dankó Pistáról. A népsze-
rű cigány származású nótaszerző életútját 
elevenítette fel a polgármester, aki közel 
ötszáz nótát szerzett, rövid, mindössze 
alig negyvenöt éves élete alatt. A Szeged-
ről származó zenész nem csak Magyaror-
szágon, de külföldön is megfordult zene-
karával. Tüdőbaja azonban akadályozta a 
munkában. Még nem volt 45 éves, amikor 
elragadta a halál.

Ajtai Elemérné (Nagyhajú Mária) a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke az autentikus hangszeren zenélő 
ősi magyar cigányok, azaz a romungrók 
alpári múltjáról beszélt. A településen 
az első ősi magyar-cigányzenész család, 
a Nagyhajú család volt, akik az 1800-as 
évek elején települtek be Abonyból. A 
híres zenész, Nagyhajú Kálmán (Cini), 
akinek elismerésképpen az abonyi ze-
neiskola emléktáblát emelt, Nagyhajú 
Mária ősi rokona volt. Nagyhajú Mária 
a Nagyhajú család tiszaalpári generá-

ciójának utolsó Nagyhajú nevet viselő 
leszármazottja. A Nagyhajú családban a 
férfiak mindegyike muzsikált nem egy, 
hanem több ősi hangszeren, mint Nagy-
hajú Kálmán, Ferenc, Béla, Miklós, Ist-
ván, József és Mihály.

Az 1900-as évek közepén betelepülő 
további magyar-cigányzenész család a 
Kálai, Lólé és a Banya család volt, akik 
szintén bandában muzsikáltak. Rájuk és 
minden tiszteletreméltó neves ember-

re, akik Alpár és Újfalu, vagy a mostani 
Tiszaalpár hírnevét és zenei kultúráját 
gazdagították, tisztelettel emlékeztek a 
Dankó Pista magyar-cigányzenész és dal-
költő emlékestjén.

A Bársony Mihály Népdalkör előadá-
sában számos Dankó Pista által szerzet 
dalt hallgathatott a közönség. Az esten le-
játszották a híres zenészről készült filmet 
is, melyben a főszerepet Jávor Pál alakí-
totta. Ez volt a 200. magyar mozgófilm. 

Dankó Pistára és a cigányzenészekre emlékeztek
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Egyesült a két hegyközség

Nem egyszerű döntést kellett hoznia a 
Lakiteleki Hegyközségnek, amely magá-
ban foglalta Tiszaalpárt és Nyárlőrincet. A 
Szentkirályi Hegyközséghez kellett csatla-
koznia. A beolvadásra azért volt szükség, 
mert a hegyközségi törvény előírja, hogy 
egy hegyközségnél minimum háromszáz 
hektár termőszőlőnek kell lenni. Sajnos a 
három település területén már nincs eny-
nyi szőlőültetvény. Az elmúlt évi szüreti 
jelentésben mindössze 258 hektár szere-
pelt. Nyárlőrincen 27, Tiszaalpáron 77, 
Lakiteleken pedig 154 hektár volt a termő 
terület. A törvény egyébként azt mondja 
ki, hogy amikor lecsökken a terület, akkor 
meg kell szűnni a hegyközségnek, vagy be 
kell olvadnia egy másikba. A Szentkirályi 
Hegyközség működőképes, olyan értelem-
ben, hogy háromszáz hektárnál nagyobb 
területtel rendelkezik. Harminc-negyven 
hektár új telepítésű szőlőjük is van, ami 
folyamatosan fog termőre fordulni. A 
szerkezetátalakítást is elvégezték a teljes 
területen. Tiszakécske 2010-ben csatlako-
zott hozzájuk. Lehetett volna választani 
más hegyközséget is, de a három település 
képviselői azzal érveltek, hogy Szentkirály 
van a legközelebb. Az összevont közgyűlé-
sen területarányosan szavaztak a szőlőter-
melők. Az a gazda, aki nagyobb területtel 

rendelkezett, több szavazati lehetőséget 
kapott. Ilyen értelemben a szentkirályiak 
nagyobb területük révén többségben vol-
tak. Az elnököt és az alelnököt titkos sza-
vazással választották meg. Revuczki Béla 
szentkirályi hegyközségi elnök és Papp 
Kálmán lakiteleki hegybíró közül az utóbbi 
kapta a több szavazatot és lett elnök, míg 
a kevesebb szavazatot kapó lett az alelnök. 
A hegyközség munkáját tizenhárom tagú 
választmány segíti. Ezt is területarányo-
san osztották el. Tiszaalpár két fővel, Nagy 
Józseffel és Sz. Varga Gyulával képvisel-
teti magát a választmányban. Szőlészeti 
küldöttnek Németh Ferencet, borászatinak 
Dabasi Gábort választották. Az egyesü-
léssel 528 hektár lett a hegyközség termő-
szőlő területe. A korábbi Lakiteleki Hegy-
község adminisztrátora Balázs Istvánné 
továbbra is ellátja feladatát, Lakiteleken 
és Tiszaalpáron, ahogy ezt eddig is tette. 
A közgyűlésen elhangzott, bíznak abban, 
hogy jól fog majd működni a Szentkirályi-
Lakiteleki Hegyközség. A közgyűlés után 
az eddig elvégzett munkájuk elismerése-
ként Németh Ferenc hegyközségi elnök, 
Papp Kálmán hegybíró és Balázs Istvánné, 
akik a hegyközséget vezették, irányítot-
ták és az adminisztratív munkát végezték, 
ajándékot vehettek át.

Egyházi sorok
Ünnepek:
• április 8. Urunk születésének hírüladása 
(Gyümölcsoltó Boldogasszony)
• április 21. Papi és szerzetesi hivatások világnapja
• április 23. Szent Adalbert püspök, vértanú
• április 24. Szent Márk evangélista
• április 28. búzaszentelést végzünk 
Alpáron 9 órakor, Újfalun 11 órakor szentmi-
sék keretében. A jó termésért könyörgünk.
Április 7-én az Isteni Irgalmasság Vasár-
napján érsek atya 7 fiatalnak szolgáltatta 
ki a bérmálás szentségét a zárdatemplom-
ban. Imádkozzunk értük, hogy Krisztusról 
tegyenek tanúságot keresztény életükben.
A Jótanács Anyja templom búcsúja május 
5-én vasárnap lesz. A szentmise 10 órakor 
kezdődik. Az ünnepi szentmisét bemutatja 
főtisztelendő Veréb László atya, a Szegedi 
Szeminárium spirituálisa.

Rendőrségi Közlemény
Március 5-én 7:00 és 9:45 óra között is-
meretlen személy egy Bokrosi úti családi 
ház ablakát betörve behatolt, majd a lakás-
ban kutatást végzett és összekészített 206 
ezer forint értékben műszaki termékeket, 
értéktárgyakat. A rongálási kár: 45 ezer 
forint. A cselekmény elkövetését észlelte 

egy állampolgár, akinek jelzését követő-
en a menekülő elkövetőt Németh Sándor 
rendőr ftörm, szabadnapos körzeti meg-
bízott elfogta majd az eljárás lefolytatása 
céljából a kiérkező kollégáinak átadta.
Március 21-én 15 és 16 óra közötti időben 
ismeretlen személyek Tiszaalpár, Árpád tér 
10. sz. alatti telephelyre kerítés átmászás 
módszerével behatoltak, majd egy nyitott 

üzemcsarnokból eltulajdonítottak több gép-
alkatrészt, vasanyagot. A bűncselekménnyel 
okozott kár 250 ezer forint. A szolgálatot 
teljesítő Török Roland rendőr zls., körzeti 
megbízott az elkövetőket a helyszínen el-
fogta, majd további intézkedés céljából a 
rendőrkapitányságra előállította. B. I. és K. 
Z. helyilakos gyanúsítottak ellen előzetes le-
tartóztatásuk mellett folyik a büntetőeljárás.

Felhívás
...  szülőkhöz, volt tanítványokhoz, 
az iskolát támogató polgárokhoz, 
szervezetekhez. Az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola és Könyvtár, 
magánszemélyek segítségével lét-
rehozta a Pejtsik László Alapít-
ványt, amelynek fő célja az iskola 
nevelő, és oktató munkájának se-
gítése, a tanulók sokoldalú fej-
lesztésének érdekében. Az iskola 
támogatása érdekében kérjük, hogy 
személyi jövedelemadója 1%-ának 
befizetésével, csatlakozzon az ala-
pítványhoz, és legyen segítségünk-
re céljaink megvalósításában.
Befizetésüket a Pejtsik László Ala-
pítvány alábbi adószámára tehetik 
meg: 18353963-1-03.
Segítő támogatásukat előre is kö-
szönjük.

dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának

elnöke
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Világcsúcsot akar felállítani Bársony Anett
Nem mindenkit hívnak meg egy 

idegen országba azért, hogy bemutat-
hassa tudását, tehetségét. Ahhoz előbb 
valamit le kell tennie az asztalra. Nem 
is keveset.

Bársony Anett, a fiatal csikós lány 
több alkalommal is bizonyította tehet-
ségét, azt, hogy ért a lovakhoz, hogy a 
csikós ostort ugyanúgy, vagy talán még 
jobban tudja pattogtatni, mint a férfiak 
-  ami valljuk be őszintén, nem kis tel-
jesítmény. Úgy tűnik, hogy Anett tudá-
sát már nem csak Maygarországon, de 
külföldön is elismerik. A tény azonban 
tény marad. Anett meghívást kapott a 
pekingi lovas fesztiválra. Persze Ma-
gyarországot nem egyedül képvise-
li. Rajta kívül Sasvári Sándor Jászai 
Mari-díjas színész, Kassai Lajos lo-
vas íjász, többszörös világcsúcstartó, 
a csikós Mészáros testvérek, valamint 
a dámalovagló, szintén tiszaalpári Bay 
Diána kapott meghívást. A kis magyar 
csapat április 8-án ült repülőre és uta-
zott el a kínai fővárosba. 

Elindulása előtt beszéltünk Anettel, 
aki elmondta, hogy a meghívás nagy 
megtiszteltetés számára. Saját lova 
elvitelére nem volt lehetősége, ottani 
lovakkal fog majd dolgozni. S ha már 
ott van a fesztiválon, meg akarja mu-
tatni, mi is az a magyar virtus. Világ-

csúcsot szeretne beállítani, mégpedig 
úgy, hogy nyolc karikás ostorral akar 
egyszerre pattogtatni, ami bizony nem 
kis feladat. Eddig hat volt a legtöbb, 
amit nyilvánosan is bemutatott, és az 
is hatalmas teljesítmény. Rengeteget 
kellett hozzá gyakorolnia. A nyolc 
még nehezebb lesz. Ismerve Anett el-
szántságát és munkabírását, biztosak 
lehetünk abban, hogy ezt a feladatot is 
teljesíteni fogja. Tudomásunk szerint 
Magyarországon nincs olyan csikós, 
aki hat ostorral tudna egyszerre pattog-
tatni. Mivel ez a csikós „mutatvány” 
jellegzetesen magyar kötődésű, nem 
valószínű, hogy máshol a világban 

is próbálkoznának hasonlóval. Ezért 
merjük azt állítani, hogy már a hat is 
világcsúcs lehet. Reméljük, minél ha-
marabb hírrel szolgál majd Anett arról, 
hogy sikerült a kísérlete. 

A terveknek megfelelően a ma-
gyar csapat május elején tér majd 
haza. Anett azonban azt nyilatkozta 
a Hírmondónak, hogy ha lehetősége 
lesz rá, akkor szívesen maradna még 
egy fél hónapot. Igaza is van. Hasz-
nálja ki a lehetőséget és ismerjék meg 
minél többen, milyen is egy vérbeli 
magyar csikós lány. Az önkormány-
zat Bársony Anett kiutazását anyagi-
lag támogatta.

Megkóstolták
a tiszta éltető vizet

A tiszaalpári gyerekeket még a nagy 
havazás sem riasztotta el a szokásos víz-
mű látogatástól a víz világnapján. Ebben 
az évben ismét  Kiskunfélegyházára a 
Bácsvíz Zrt-t látogatták meg. A szívélyes 
fogadtatás és a színes előadás mellett 
megtekinthették a hatalmas tartályokat, 
medencéket és szűrőket. A tiszta éltető 
vizet frissen szűrve megkóstolhatták. Az 
elmondottak alapján a gyerekek ezt álla-
pították meg: „Ha így folytatjuk, mi lesz 
velünk emberek? 200-300 évre elegendő 
vizünk van már csak. Ha ez is elfogy, 
megszűnik a bolygónkon az élet.” Ez 
már elárulja, hogy az iskola tanulói nem 
hiába nyerték el már második alkalom-
mal az Ökoiskola címet.
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Dobogós helyen a motoros egyesület
Március 13-án Jászszentlászlón  ün-

nepélyes keretek között adta át Sebes-
tyén István, a Fókusz Takarékszövet-
kezet ügyvezetője a Civil Szervezetek 
rajongóit megmozgató játék nyertesei-
nek a díjakat.

A Fókusz Takarék fontosnak tartja, 
hogy a helyben megtermelt javak hely-
ben hasznosuljanak. Ezért felelős társa-
dalmi szerepvállalása újabb nagyszabá-
sú eseményeként egy figyelemre méltó 
kampányt indított el. 

A Tiszaalpári Motoros Egyesület 
tagjainak felkeltette érdeklődését a 
„Melyik a legnépszerűbb civil szer-
vezet a Fókusz Takaréknál?’’ játék, és 
beküldték jelentkezésüket. A Motoros 
Egyesület és a Fókusz Takarék bízott 
abban, hogy az internet aktív, közösség-
formáló erejével hatékonyan együttmű-
ködhet helyben, a helyiek érdekében. A 
program, a népszerű Facebook oldalon 
a www.facebook.com/fokusztakarek-
ra kattintva volt elérhető 2012. decem-
ber  1-től, ahol a civil szervezetek ál-
tal feltöltött képekre, logókra lehetett 

lájkolni. A já-
tékra regisztrá-
ló, első három 
legtöbb sza-
vazatot gyűjtő 
civil szervezet 
részesült nye-
reményben. A 

program 2013. január 31-ig volt meg-
hirdetve, de a szervezők a szavazást 
meghosszabbították, így az véglegesen 
február 20-án fejeződött be. A sok-sok 
megosztásnak és szavazásra buzdító 
postnak köszönhetően a 33 nevezett 
civil szervezet közül - 523 lájkot gyűjt-
ve - a Tiszaalpári Motoros Egyesület 
a megtisztelő III. helyen fejezte be a 
játékot, beelőzve több helyi szerve-
zetet is. A nyereményt az egyesület 
képviseletében Novák Gábor vette át 
Jászszentlászlón a Fókusz Takarék 
dísztermében. Megjegyezte: ,,Minden-
kinek nagyon köszönjük a lájk-ot. Úgy 
gondolom ebben a játékban részünkről 

nem csak a nyeremény az igazi érték, 
sokkal inkább annak a több mint 500 
embernek a kitüntető elismerése, akik a 
Tiszaalpári Motoros Egyesületet meg-
tisztelve ránk szavaztak. KÖSZÖN-
JÜK! Ezúton is gratulálunk az első és 
második helyezetteknek!’’

A játék hivatalos végeredménye: 1. 
Olajbányász Horgász Egyesület, nye-
reménye: 150.000 Ft. 2. Ciróka Ala-
pítvány, nyereménye: 50.000 Ft. 3. 
Tiszaalpári Motoros Egyesület, nyere-
ménye: 25.000 Ft.

Képekért és információkért látogas-
sanak el a www.alparcross.hu webolda-
lunkra!

TISzAAlPáRI TAVASzKÖSzÖNTŐ 2013.
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormány-

zat az idén is megrendezi Tavaszköszön-
tő rendezvényét, melyre ezúton tisztelet-
tel meghívjuk a nagyközség lakosságát. 
A Tavaszköszöntő keretén belül az alábbi 
programokkal várjuk az érdeklődőket!
Április 26. péntek 17:00

Gobelin kiállítás megnyitója a Műve-
lődési Ház kamaratermében, Szamoskö-
zi Antal műveiből készült képekből.                                                
Május 1. szerda 13:00-19:00-ig
Tavaszköszöntő rendezvényei az új piac 
területén
13:00 Megnyitó
13:15 Kerékpáros ügyességi verseny 
minden korosztály számára a Tiszaalpári 
Motorsport Egyesület tagjainak közre-
működésével.
13:45 Kiskunfélegyházi Mazsorett cso-

port fellépése                    
14:05 Farsangoltunk… Válogatás az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola tanulói-
nak 2013-as farsangi produkcióiból
14:30 Jövőnkért Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény növendékeinek néptánc 
bemutatója 
14:45 Kerékpáros bemutató a Tiszaalpári 
Dirt egyesület közreműködésével
15:10 Karate bemutató Tiszaalpári Koji-
do karate jutsu egyesület. 
15:45 Easy Dance bemutató
16:15 Bona zenekar zenés gyermekmű-
sora
17:00 Jövőnkért Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény növendékeinek néptánc 
bemutatój
17:20 Hanó Tünde énekműsora  
17:50 Bársony Mihály népdalkör műsora 

18:15 Tiszavirág Hagyományőrző Ci-
gányzenekar műsora
A délután folyamán folyamatosan igény-
be vehető lovas kocsikázás
a Tiszaalpári Lovas Sportegyesület köz-
reműködésével.
Játékos ügyességi versenyeken lehet részt 
venni a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda óvónőinek közreműködésével.
A rendezvények ingyenesek.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Információ:06-76-424-133/108
muvhaz@tiszaalpar.hu
Ugyanezen a napon adják át a Tiszaalpári 
Sportegyesület székházának emeletén ki-
alakított kondícionáló termet is délelőtt 
10 órakor. Ezen a napon mindenki ingyen 
veheti igénybe a konditermet. Az egyesü-
let vezetősége mindenkit szeretettel vár!
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Disznót vágtak a motorosok
A váratlanul jött hideg idő és a hava-

zás sem vette el a kedvét a Tiszaalpári 
Motoros Egyesület tagjainak, hogy 
megrendezzék közösségépítő disznóvá-
gásukat, a tagok és családjaik részére. A 
126 kg-os disznót Dragon József vállal-
kozó ajánlotta fel a motorosoknak, ezzel 
támogatva a hagyományőrző rendezvé-
nyüket. 

A forgatókönyv ugyan nem volt meg 
előre, hisz ez volt a csapatépítés lényege, 
hogy ne egy hentes dolgozza fel készre 
néhány óra alatt az asztalra valót, hanem 
mindenki vegye ki a részét a munkából. 
A jó hangulat ennek megfelelően már az 
elején borítékolható volt.

Az állatért reggel 7órakor indult a 
csapat motorosokhoz illően, quadokkal 
és a hozzá tartozó utánfutóval. Már a 
leölés sem volt hétköznapi, ennyi em-
ber még talán sosem vett körbe disznót, 
esélyt nem adva neki a menekülésre. 
Természetesen a sikeres szúrást követő-
en nem maradhatott el a koccintás sem, 
nem pusztán az áldozat miatt, sokkal in-
kább örvendve annak, hogy nem sérült 
meg senki. Ezután következett a pörkö-
lés, majd a tisztítás és a feldarabolás.

Mindenki hozta az otthonról meg-
szerzett „tudást”, így legalább tízféle 
javaslat volt egy-egy kérdéses munka-
fázisnál. Ennek megfelelően az első, 
finom sültes falatok is már csak dél 
elmúltával lettek feltálalva. A nap fo-

lyamán aztán állandóan cserélődött a 
disznótorban még összeszokottnak nem 
nevezhető feldolgozó brigád. Minden-
kinek más-más elképzelése volt például 
a darabolásról vagy a fűszerezésről, de 
a végén mindenre megtalálták a közös 
nevezőt.

A vacsorához a férfiak hurkát és kol-
bászt készítettek, míg a hölgyek mintegy 
százötven káposztát töltöttek meg darált 
hússal. Ezen felül, mivel a létszám nem 
volt azért teljes, még másik rendezvé-
nyükre is tudtak félretenni bőven a fi-
nomságokból a motorosok.

A töltelékkészítésnél a tagoknak se-
gítséget nyújtott id. Kacziba Sándor és 
Konfár László, akiknek ezúton is kö-
szönjük önzetlen munkájukat. Hiába a 
sok segítő kéz, a számtalan jónak tűnő 
megoldás, és mindenki tenni akarása, 
végül mikorra mindenki asztalhoz ülhe-
tett igencsak beesteledett, persze emiatt 
senki sem neheztelt.

 A rendezvény jól sikerült, a disz-
nótoros ételek nagyon ízletesek voltak, 
az egész nap kitűnő hangulatban telt. 
Mindezeken felbuzdulva döntöttek úgy 
a vezetők, hogy hagyományt teremte-
nek ebből az eseményből és minden 
évben megrendezik a motoros disznó-
vágást. 

A disznó felajánlásért köszönetet 
mondunk Dragon Józsefnek. 

Tiszaalpári Motoros Egyesület  

KÖSZÖNET
Köszönetet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik a március 17-én történt 
koccanásos balesetnél segítséget nyúj-
tottak. Elsősorban Németh Sándor kör-
zeti megbízottnak, aki szolgálaton kívül 
is készséggel állt a rendelkezésünkre. 

Önzetlen segítséget nyújtottak barátaim, 
ismerőseim is: Palotai László, Novákné 
Balogh Katalin, Katonáné Juhász Má-
ria, Bagi József, Kallai Zoltán, Illés Jó-
zsef, valamint a családtagok: Faragóné 
Zetkó Rózsa, Baranyi János, a lányom 
és a vejem.

Kálmán Pál

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik drága szerettünk Rédai Sándor, temetésén 
megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel 
mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek!

Gyászoló család
Édesapámnak! Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel, de egy könnycsepp szemünkben érted él, egy gyertya az 
asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha 
senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk és 
nem feledünk Téged!!!!

Köszönet mindenkinek
„Úgy ment el, csendben, ahogy élt.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak,

barátoknak, ismerősöknek, akik drága
édesanyánkat, nagymamánkat

Kecső Ferencné
Barna Veronikát

utolsó útjára elkísérték, sírjára az 
együttérzés virágait helyezték,

és jelenlétükkel osztoztak
mély fájdalmunkban.

A gyászoló család

SAKKozóINK
ErEDMéNyEi

Bajnokság
Február 24-én megkezdődtek a tavaszi 
fordulók a sakkcsapat részére. Először 
Nagybaracskára utazott a társulat, ahol 5-
3-as vereséget szenvedett a bajnoki mér-
kőzésen. A következő fordulóra március 
10-én került sor Kecskeméten a TÁKISZ 
vendégeként, ahol a csapatunk bravúros 
(4,5-3,5) győzelmet aratott a vendéglátók 
felett. A bajnokságban Tiszaalpárnak és 
TÁKISZ-nak már csak egy-egy mérkőzé-
se van, a HÍD SE Nagybaracskának pedig 
kettő. Az aktuális állás:
1. TÁKISZ SE Kecskemét 24 pont
2. Tiszaalpár SE 17 pont
3. HÍD SE Nagybaracska 15 pont
Diákolimpia
Március 2-án Soltvadkerten a Bács-Kis-
kun Megyei Sakk Diákolimpián vett részt 
az alsós fiú csapat. A Molnár Detre, Kele-
men Dániel, Szikora Szilveszter összeállí-
tású csapat 5. helyezést ért el. Egyéniben 
március 9-én Kiskunfélegyházán mérték 
össze a sakktudásukat a fiúk. A 10 éves 
korosztályban Kelemen Dániel 8. lett, 
Szikora Szilveszter 12., Molnár Detre 13. 
helyet szerzett. 
Egyéni verseny
A VIII. László Jenő Sakk Emlékversenyt 
rendezték meg 2013. március 23-án a kis-
kunfélegyházi Kossuth Lajos szakiskola 
kollégiumának ebédlőjében. A felnőttek-
nél 22 induló volt, Varga Béla a 11., Gálfi 
Mihály pedig a 16. helyezést érte el.
Az ifjúságiaknál 23-an indultak. Össze-
tettben Molnár Detre 6., korosztályában 3. 
helyet szerzett. Kelemen Dániel összetett-
ben 14. lett. A versenybíróság különdíjban 
részesítette szép kombinációs játéka miatt. 
Szikora Szilveszter összetettben 20. lett.

Gálfi Mihály
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Három mérkőzés: két vereség egy győzelem
Ilyen hosszú téli szünet talán még soha 

sem volt a megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokság Északi csoportjában. A szurko-
lók ki is voltak éhezve már a folytatásra.

Az Északi csoportban nem március 
2-án, hanem 16-án kezdődött volna a ta-
vaszi folytatás. Ezt azonban a rossz idő-
járás megváltoztatta. A tavaszi első és 
a bajnokság 15. fordulóját nem lehetett 
megtartani a pályák rossz állapota miatt. 
Előtte ugyanis pénteken nagy mennyiségű 
hó esett és a szél is kitombolta magát. A 
megyei labdarúgó igazgatóság versenybi-
zottsága éppen ezért úgy döntött, hogy ezt 
a fordulót egy későbbi időpontban, neve-
zetesen május elsején kell majd lejátszani. 
Így gyakorlatilag még egy hetet kellett 
várni arra, hogy a csapatok jobban felké-
szüljenek a tavaszi folytatásra. 

Azt nem lehet mondani, hogy március 
24-én tavaszi idő fogadta, a pályára lépő 
csapatokat. A levegő hőmérséklete mind-
össze 1-2 fok volt és a szél is erősen fújt. 
A 16. fordulóban idegenbe, Szakmárra 
utazott a csapat. A hazaiak az őszi fordu-
lókban nem remekeltek, csak az utolsó 
előtti helyet foglalták el, és mindössze hat 
pontot gyűjtöttek. Éppen ezért könnyű-
nek ígérkezett a mérkőzés. A szakmáriak 
azonban keresztbe húzták a számításokat. 

- Jól indult a mérkőzés, mert az első 
félidőben több nagy helyzetet is kialakítot-
tunk, amit sajnálatos módon el is puskáz-
tunk - mondta Magyra Attila edző. Amikor 
fél óra elteltével nagy nehezen megszerez-
tük a vezetést, ellenfelünk szinte azonnal 
kiegyenlített. Egy göröngyön megpattanó 
labda átszállt a kapusunk felett, és úgy 
jutott a hálóba, így 1-1-gyel vonultunk a 
szünetre az öltözőbe. A második félidőben 
egyértelmű volt a mezőnyfölényünk. Már 
a középpályán meg tudtuk szerezni a lab-
dát, de igazából átütő erő nem volt a táma-
dásainkban, mert az utolsó passzok nem 

sikerültek. Ebben közrejátszott a pálya 
talaja, de a koncentráltság hiánya is. A 70. 
percben az első hazai támadásnál kinyíl-
tunk és gólt kaptunk. Ezt követően hiába 
uraltuk továbbra is a játékot, gólt nem si-
került szerezni, így Szakmáron hagytunk 
három pontot. Ezt a mérkőzést mi szúrtuk 
el. Szakmár-Tiszaalpár 2-1 (1-1). Ifjúsági 
mérkőzés: 0-9.

- A következő mérkőzést a rossz 
idő miatt az újfalui pályán játszottuk 
Harkakötöny ellen. A pálya talaja nem 
igazán volt kedvező. Az elmúlt egy évben 
kilenc meccset játszottunk azon a pályán, 
amiből hét vereség volt, egy döntetlen és 
egy győzelem. Éppen ezért az előjelek 
nem nekünk kedveztek. Két teljesen jo-
gos tizenegyest kaptunk, amit Borsi ér-
tékesített. Nagyjából kiegyenlítődtek az 
erőviszonyok, de úgy gondolom, hogy 
közelebb álltunk a győzelemhez és végül 
is megérdemelten nyertünk. Tiszalpár-
Harkakötöny 2-1 (1-1). Ifjúsági ered-
mény: 7-1.

Azon a hétvégén mindössze két mér-
kőzést játszottak le a fordulóból. A másik 
a KLC-Lakitelek volt, amit műfüves pá-
lyán rendeztek. Magyar Attila elmondta, 
azért nem akarták elhalasztani a mérkő-
zést, mert az elhalasztott mérkőzések új 
időpontját május 8-ra szerdára írta ki a 
szövetség. A főiskolások és a dolgozók 
nem biztos, hogy el tudtak volna men-
ni, ezért döntöttek úgy, hogy lejátsszák a 
mérkőzést.

A 18. fordulóban Kecelre utazott a 
csapat, akik nem csak vezetik a bajnoksá-
got, de még nem kaptak ki, és döntetlent is 
mindössze hármat értek el. A gólarányuk 
is nagyon imponáló, 46-10 volt a találko-
zó előtt.

- A taktikánk az volt, hogy visszaál-
lunk a saját térfelünkre, és biztos véde-
kezésből megpróbálunk kontrázni. Mivel 

ellenfelünk a megyei I. osztályra készül, 
tudtuk, hogy jó csapat ellen kell játszani. 
Borsi már a mérkőzés elején óriási hely-
zetet hagyott ki, Pásztor lövése pedig a 
felső lécről a gólvonalra pattant, de nem 
jutott túl rajta. Jól kezdtük a meccset, de 
sajnos Dévait már a 6. percben úgy lerúg-
ták, hogy piros lap járt volna érte. Falusi 
szinten ezt narancssárgának hívják. Tá-
madtunk, és jobban is fociztunk, de gólt 
kaptunk. László Zsolti passzolt volna 
Baranyi felé, de a játékvezetőben elakadt 
a labda, ami utána a keceli játékosokhoz 
került. A passzuknál Pásztor Gyula tudott 
volna keresztezni, de a sarkára léptek, ami 
miatt ütemet vesztett és egy újabb átadás 
után betaláltak a kapunkba. Néhány perc 
múlva tizenegyest kapott a hazai csapat, 
amit a játékosaink is elismertek. Dévai 
reklamált, ezért a 24. percben kiállították. 
A büntetőt Magyar Imre hárította. Azt hit-
tem, hogy ezt követően jobban meg fogunk 
zavarodni, de még akadtak lehetőségeink 
az első félidőben. Borsit például szabály-
talanul szerelték a tizenhatoson belül, de 
még csak szabadrúgást sem kaptunk. A 
második félidőben mezőnyfölényben ját-
szottak a keceliek, de helyzetük nem iga-
zán volt. A 74. percben Hekkelt is kiállí-
tották, a második sárga lap után. Innentől 
fogva nem volt esélyünk arra, hogy gólt 
szerezzünk, de a hazaiaknak sem voltak 
helyzeteik. Véleményem szerint egy első 
helyen álló csapatnak ennél jobb teljesít-
ményt kell nyújtania. Nem érdemeltünk 
vereséget. A játékvezetés pedig nagyon 
gyenge volt. Kecel-Tiszaalpár 1-0 (1-0). 
Ifjúsági eredmény: 0-1.

A megyei III. osztály Északi csoport-
jának eddig lejátszott tavaszi eredményei: 
Tiszaalpár II - Tass 1-2 (0-1). Fülöpháza 
- Tiszaalpár II 4-0 (2-0). Tiszaalpár II - 
Tiszaug 0-3 (0-2).

Könyvelést és
Könyvvizsgálatot vállaloK:

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes körű 
APEh- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. havonta tájékoztatást kap vállalkozása eredmé-
nyéről, áfájáról, a könyvelést, így pontosan tudja követni. Igény szerint a könyvelési anyagért 
elmegyek. Az IRoDA NyITVA TARTáSA hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, válasz-
szon engem, ha családias környezetet és nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉRDEKlŐDNI: 06/30/266-8536



• A lomtalanítást Tiszaalpár Nagyközség 
területén a Csongrádi Víz és Kommunális 
Kft. végzi.  • A lomtalanítást gyűjtőjáratsze-
rűen végzi a Kft. a mellékelt útvonalterv 
alapján. • A lomtalanítás reggel 7 órától 
kezdődik, és tart az aznapi útvonaltervben 
szereplő utcák befejezéséig. • A lomtalaní-
tás során a lomhulladékot az ingatlan előtti 
közterületre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, 
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg 
tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, 
és balesetmentesen, kézi erővel legyen elvé-
gezhető!
lomtalanítás során a következő hulladé-
kok kerülnek begyűjtésre: – Nagy térfoga-
tú lomhulladékok (szekrény, ágy…); – Fém-
, fa-, papír-, műanyaghulladékok
A lomtalanítás során a hulladékokat a követ-
kezőképpen kérjük kihelyezni: – A kis térfo-
gatú hulladékokat zsákban összekötözve
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulá-
torok, festékek, lakkok, ragasztók, oldó-
szerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, 
veszélyes anyagokkal szennyezett csomago-
lási hulladékok és minden egyéb veszélyes 

hulladéknak minősülő anyagok, háztartá-
si-, információs-, távközlési-, szórakozta-
tó elektronikai hulladékok, gumiabroncsok 
nem kerülnek elszállításra! Kérjük a veszé-
lyes hulladék leadására, vegyék igénybe 
hulladékudvarainkat! Hulladékudvarainkat 
Kiskunfélegyháza és Csongrád településen 
vehetik igénybe! Kérjük a zsákok megtölté-
sénél, szíveskedjék odafigyelni arra, hogy a 
zsákok kézi erővel mozgathatóak legyenek! 
A lomtalanítás során zöldhulladék NEM 
kerül elszállításra! Az egyéb módon kihelye-
zett hulladékok nem kerülnek elszállításra! 
Veszélyes és kommunális hulladékok kihe-
lyezése szigorúan TILOS!

Lomtalanítási útvonalterv
1. nap 2013. április 22. Árpád telep: Katona 
J. u., Bánk bán u., Wesselényi u., Kisfaludy 
u., Gr. Széchenyi u. Tiszaalpár: Bem u., 
Zápolyai u., Kazinczy u., Szent István u., 
Kinizsi P. u., Várkert u., Honfoglalás u., 
Árpád tér, Deák F. u. (Dózsa Gy. u.-ig), 
Alkotmány u. (Mátyás K. u.-ig), Bajcsy- 
Zsilinszky u. (Hunyadi u.-ig), Dózsa Gy. 
u. (Bocskai u.-ig), Bezerédi u., Bethlen G. 

u., Mikszáth K. u., Balassa u., Táncsics M. 
u., Dobó I. u., Mátyás király u., Hunyadi 
u., Jókai M. u., Bercsényi M. u., Munkácsi 
M. u., Mikes K. u., Alkotmány u. (Mátyás 
K. u.-tól).
2. nap 2013. április 23. Szent Imre tér, Esze 
T. u. (Bocskai u.-ig), Arany J. u., Budai 
N. A. u. -Bocskai útig, Bajcsy- Zsilinszky 
u. (Hunyadi u.-tól), Csokonai Vitéz M. u. 
(Bocskai u.-ig), Damjanich u., Vörösmarty 
M. u., Liszt F. u., Könyves K. tér, IV. Béla 
király u., Géza fejedelem u., Szabadság u., 
Móricz Zs. u., Köztársaság u., Szent László 
tér, Toldi u. Üzemi lakótelep: Kecskeméti 
u., Iskola u., Csongrádi úti körzet 1-8-ig.
3. nap 2013. április 24. Attila u., Zrínyi 
u., Deák F. u. - Dózs Gy. úttól, Dózsa Gy. 
u. (Deák F. u.-tól) Új u., Thököly u., Bocs-
kai u., Csokonai Vitéz M. u. (Bocskai 
u.-tól), Budai N. A. u. (Bocskai u.-tól), 
Mártírok u., Gárdonyi G. u., Vak Bottyán 
u., Móra F. u., Hétvezér u., Tiszavirág 
u., Napsugár u., Esze T. utcáig - Bocskai 
úttól, Ady E. u., Kádár L. u., Kossuth L. 
u., Petőfi S. u., József A. u., Fecske u., 
Kócsag u., Rákóczi F. u., Vásárhelyi u., 
Erkel F. u., Halász u., Kölcsey u., Béke 
u., Bokrosi u., Kátai sor.

12. oldal                                                        2013. április

Megalakult a katolikus karitász csoport
A közelmúltban megalakult a tiszaalpári 

Római Szent Franciska Karitász Csoport. A 
Katolikus Karitász a Katolikus Egyház hiva-
talos segélyszervezete, tulajdonképpen ön-
kéntes plébániai csoportok hálózata. Tagjai 
Krisztus szeretetparancsának megvalósítását 
tekintik céljuknak, az elesettek, a szegények, 
a hátrányos helyzetűek, a hajléktalanok és 
menekültek segítését, korra, nemre, feleke-
zeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Az 
egyes csoportok munkája nagyon sokszínű. 
Gyűjtenek és szétosztanak adományokat, 
véradást szerveznek, jótékonysági koncerte-
ket, bált rendeznek, népkonyhát működtet-
nek, közvetítenek segíteni vágyó és nehéz 
helyzetben lévő családok között, de ott van-
nak katasztrófahelyzetben, árvíz, belvíz, tűz 
esetén, még földrengés sújtotta területeken 
is a világ legkülönbözőbb részein.  

A mi 14 fős csoportunk is ezt szeretné 
Tiszaalpáron megvalósítani - lehetőségeink-
hez mérten segíteni bárkinek, aki elfogadja 
azt. Ne pénzbeli támogatásra gondoljon sen-
ki, hisz újszülött közösségünknek gyakorla-
tilag nincs tőkéje. Van viszont sok kezünk, 
lábunk, szánk és fülünk. Tudunk segíteni 
kétkezi munkával - takarítani, udvart, házat 
rendbe hozni, bevásárolni időseknél, bete-
geknél; adományokat gyűjteni, főként ruhát 
és tartós élelmiszert, amit aztán eljuttatunk 

oda, ahol szükség van ezekre. Tudunk meg-
hallgatni és odafigyelni arra, aki úgy érzi, 
szívesen megosztaná problémáit, tapaszta-
latait valakivel, aki kíváncsi rá. Már most 
tudunk használt ruhával segíteni, és hama-
rosan bekapcsolódunk az EU-s élelmiszer-
segély programba is. Lelkes és elkötelezett 
tagjaink hajlandóak időt és energiát szánni 
arra, hogy önkéntes munkájukkal bármiben 
segítsenek, amiben tudnak. Mi okunk erre? 
Keresztények vagyunk, és keresztény ember 
a cselekvő hit által képes szeretni és csak így 
képes megélni hitét. Jézus Krisztus az, aki 
utat mutat nekünk, Őbenne gyökerezve, az 
Ő ereje és kegyelme által vagyunk képesek 
önmagunkat adni. Ebben védőszentünk, Ró-
mai Szent Franciska jár előttünk példájával. 
Ő, aki miután legszebb álmait összetörték, 
öt gyermekét elveszítette, férje megrokkant, 
otthonát kirabolták, majd felégették, nem 
roskadt bele az önsajnálatba.  Megmaradt 
házukban kórházat rendezett be a sebesültek 
és a betegek ápolására.  Napjait a háztartás 
és a családi gondok, illetve a betegek és sze-
gények gondozása töltötte ki. Fáradhatatla-
nul gondoskodott Róma szegényeiről, sőt, 
ha kellett, koldulni is elment a szegények 
részére. Éjszakánként alig két órát aludt, 
a többi időt imádságban töltötte. Később a 
hasonló gondolkodású asszonyokat és öz-

vegyeket társulatba gyűjtötte, és megalapí-
totta a bencés harmadrendet. Férjét haláláig 
hűségesen ápolta, s csak utána lépett be az 
általa alapított kolostorba, ahol 1440-ben 
halt meg. 

A polgármesteri hivatal jóvoltából telep-
helyünk átmenetileg a Munkácsy utcai volt 
óvoda épülete, ahol minden szombaton 9 és 
12 óra között megtalálhatók vagyunk. Ekkor 
van lehetőség a már összegyűjtött ruhák és 
cipők között is válogatni. Ezek jó része igen 
jó állapotú, szép, amelyeket nagyon olcsón 
(50-100 Ft/db) árulunk. Itt veszünk át ado-
mányokat is: élelmiszert, ruhát, cipőt, játé-
kot, könyvet, háztartási eszközt, bútort. Bár-
mit, ami feleslegessé vált, de még jó állapotú 
és más számára még használható. Továbbá 
a következő címeken és telefonszámokon 
bármikor el lehet érni minket: Bártol Réka: 
30/475-9655, Jókai u. 17., Sándor Ernőné 
Kása Mária: 30/470-9164, Fekete Csabáné 
(Dósa Magdolna Gyöngyi) 30/777-8587, 
Petőfi u. 36. Várjuk azok jelentkezését, akik 
bármilyen módon segítséget várnak, oda-
figyelésre vágynak, azokét, akik önkéntes 
munkájukkal csatlakozni kívánnak hozzánk, 
és azokét is, akik akár tárgyi, akár pénzado-
mánnyal rajtunk keresztül szeretnének má-
sok szükségén enyhíteni.             

Bártol Réka

loMTAlANÍTáSI TáJÉKozTATó
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Régi, új felületek
festése, mázolása,

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

MűANyAG  NyÍláSzáRóK
FoRGAlMAzáSA ÉS 

BESzERElÉSE

ingyenes látásélesség
és szemüveg ellenőrzés,

nagyszámú akciós
szemüvegkeretek vására!

AKcIó! Ahány éves,
annyi % kedvezményt

adunk a szemüvegkeret árából,
de minimum

50% a kedvezmény!
Vékonyított lencse rendelése

esetén INGYEN keretet adunk.

Lehetőség van előre bejelentkezni
és időpontot kérni az alábbi telefonszámon:

0620/968-3024
Időpont: 2013. 04. 24., szerda 13.00-16.00 óra

Helyszín: Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2.
árpád Művelődési ház

Szenczy Optika

akciós
tűzifa vásár

Akác kuglizva  2400.- Ft/q
Akác hasítva  2500.- Ft/q
Tölgy, bükk kuglizva 2000.- Ft/q
Tölgy, bükk hasítva 2100.- Ft/q
lignit barnaszén 1200.- Ft/q

15 km-es körzetben
ingyenes kiszállítás.

Akció a
készlet erejéig.

z-G FAKER Kft.
telefon:

06/20/912-1009



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:
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

* Kis családi ház eladó. 
Tiszaalpár, Kazinczy u. 4-
ben. Irányár: 1,3 millió Ft. 
Érd.: 06/30/300-4387

* Orgona-zongora szin-
tetizátor eladó. 2x3 oktáv 
kétszintes billentyűzet 
– Yamaha. Érd.: 06/30/300-
4387

* Elektromos futópad 
eladó. Újszerű – pro fitnes. 
Érd.: 06/30/300-4387

* Tiszaalpáron Honda 
típusú rotációs kapa gumi-
kerekekkel és gyári kocsival 
újszerű állapotban eladó. 
Érd.: 06/30/621-1595 Balla 
József

* Ház eladó Tiszaalpár, 
Bercsényi u. 6. sz. alatt. 
Érd.: személyesen a 
Táncsics u. 17-ben, vagy 
telefonon 06/70/324-2211.

* Elveszett az XKZ 099 
rendszám. Kérem a megta-
lálót, szíveskedjen értesíte-

ni. Tel.: 06/30/362-4971.
* Cserépkályha eladó. 

Érd.: Tiszaalpár, Esze 
Tamás u. 69.

* Tiszaalpár Dobó u. 37 sz. 
alatti családi ház sürgősen 
eladó. Víz, villany, konvek-
toros gáz van. Érdeklődni: 
06/20-438-6724.

* Tiszaalpár Csokonai 
u. 5 sz. alatti családi ház 
eladó. Érdeklődni: 06/70-
3878-489.

* Tiszaalpáron a postá-
hoz közel konvektoros gáz-
fűtésű családi ház eladó. 
Érdeklődni 30/307-8447.

* Tiszaalpár Jókai u. 
5 szám alatt kertes, pad-
lásszobás, családi ház 
eladó. Érdeklődni: 06-
20/9937014.

* Tiszaalpár központjá-
ban üzlethelyiség kiadó. 
Érdeklődni: 06/30-858-
9688.

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Kvíz Imre és Demeter 
Ágnes.
Akiket nagyon vártunk: Gábor Tamás (anyja neve: 
Rácz Kinga), Hauszfatter Bíborka (Drozdik Annamária), 
Czímer Kitti (Kormos Edina), Rácz Dzsesszika Klaudia 
(Karádi Kinga), Rostás Blanka (Rostás Éva).
Akiket elveszítettünk: Rédei Sándor (1926), Varga Anna 
Teréz apáca (1913), özv. Kecső Ferencné Barna Veronika 
(1925), Szabó Lajos (1936), Deák Ferenc (1939), Kovács 
Lajosné Zombori Mária (1921), Nemcsok Lászlóné Gácsi 
Mária (1925).

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.

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

Erzsébet utalvány
elfogadó hely lettünk!

14. oldal                                                        2013. április


