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Évek óta kiemelt szerepelt fordítanak az 
általános iskolában az ökológiai feladatok-
ra. Nem véletlenül kapta már meg az intéz-
mény az ökoiskola címet. Most egy újabb 
különlegességgel, az egészség udvarral 
gyarapodott az intézmény. Az udvar egyik 
sarkába különböző növényeket ültettek és 
különböző sporteszközöket is elhelyeztek. 
- Három éves kórtól gyakorlatilag bárki 
használhatja az új sporteszközöket – árulta 
el Károly Anna, a telepítő Bonavita kft. 
ügyvezetője. Azt szeretnénk elérni, hogy 
ne csak a gyerekek, hanem a felnőttek is 
mozogjanak, sportoljanak. Ezek a sport-
szerek nem az edzőtermek konkurenciái. 
A gépek használata szabadidős tevékeny-
ségnek számít. Azt a célt szolgálják, hogy 
álljunk fel a számítógép elől, szálljunk ki az 
autóból, mozgassuk meg magunkat néhány 
percre. A sportnak és az életmódnak az átér-
tékelését jelenti. Az iskolaudvarra hat gépet 
telepítettünk, amely közül három gyere-
keknek szól, három pedig felnőtteknek. A 
gépek nem csak fizikai funkcióikról szól-

nak, de közösségépítő helyek is lehetnek. 
Ha játszótéren vannak, akkor az anyukák 
akár receptet is cserélhetnek egymással. Itt 
az iskola udvarán együtt mozoghat a tanár 
a diákkal, az anyuka, a nagyszülő a gye-
rekkel. A sportjátékok kitűnő lehetőséget 
biztosítanak már a legkisebbeknek is arra, 
hogy természetes igényükké váljék a moz-
gás. Az óvodások, iskolások szabadidős 
udvari tevékenységét megszínesíti, élénkíti 
a sokféle izomcsoportot. A gépek legjobb 
zsűrije a gyermek, mert ösztönből tudja, mi 
a jó neki.

Az egészségudvar megvalósításában az 
iskolán kívül megmozdultak a szülők, az 
önkormányzat, a civil szerveződések és 
a gyerekek is. Azért fogtak össze, hogy 
minél több gépet meg tudjanak vásárolni. 
Ennek komoly üzenete van, hogy egy jó 
ügy mellett ki lehet állni. A most megvaló-
sult egészségudvar a játszótér és az iskolai 
testnevelés közötti átmenet. Fiatal korban 
kell hozzászoktatni a gyerekeket arra, hogy 
mozogjanak, használják ki azokat a lehe-

tőségeket, amelyek az iskolában vannak. 
Három évvel ezelőtt az óvodában is fel-
szereltek olyan gépeket, amelyet az óvodá-
sok tudnak használni. A mostani iskolaival 
Tiszaalpár az országban az egyetlen olyan 
település, ahol már két helyen is találhatók 
ilyen sporteszközök.

Győri Istvánné iskolaigazgató az átadás 
napján arról beszélt, hogy a megvalósítás-
hoz a pályázati pénzen kívül kellett emberi 
segítség is. A zöld felületre a Cetelem Bank 
adott támogatást. Sokat segítettek a szülők, 
a Faluvédő-és Szépítő Egyesület tagjai, de 
az önkormányzat is a megvalósulásban. 
Fagyal, sóskaborbolya, kocsányos tölgy, 
mezei juhar, aranyeső és zsályacserjék 
kerültek a földbe, amivel még színesebb 
lett az iskola játszóudvara. Az egészség-
udvar mottója az is lehetne, hogy száz-
szor olcsóbb a betegséget megelőzni, mint 
gyógyítani. Az intézmény célja az, hogy a 
gyerekek minél több játékot, sporteszközt 
használjanak a szabadban. Ezt szolgálja 
többek között az egészségudvar.

Egészségudvar valósult meg az iskolában



Új Szervezeti és Működési Szabályzat

Pontosan tíz évvel ezelőtt fogadta 
el a képviselő-testület az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 
rendelet azóta számos módosítást ért meg. 
A legutóbbi testületi ülésen is napirend-
re került. Az előterjesztés szerint több 
helyen is eltér a régitől. Az egyik ilyen az, 
amikor a képviselő-testület – határozat-
képtelenség, vagy határozathozatal hiánya 
miatt – két egymást követő alkalommal 
ugyanazon ügyben nem hozott döntést, 
a polgármester bizonyos esetekben dön-
tést hozhat, de erről a következő ülésen 
tájékoztatnia kell a testület tagjait. Az 
ülésen elhangzott az is, hogy a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság tárgyalja azokat az 
előterjesztéseket, amelyek nem igényelnek 
testületi döntést.

Csekély anyagi segítséget kértek

Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
kérelemmel fordult a képviselő-testület 
felé. A klub ebben az évben ünnepli fenn-
állásának 20. évfordulóját. Ebből az alka-
lomból szerették volna felköszönteni az 
alapító tagokat. A sikeres lebonyolításhoz 
csekély anyagi segítséget kértek. A testület 
25 ezer forintot szavazott meg.

Helyi védjegyet kaptak

Az utóbbi időben szinte nincs olyan 
testületi ülés, amikor a településen gazdál-
kodók ne kérnék azt, hogy használhassák 
a Tiszaalpár Helyi Védjegyet. A legutóbbi 
ülésen Balogh László, Jártin Tivadarné és 
Marsa Imre Elekné kérelmét hagyta jóvá 
a képviselők-testület. Az általuk értéke-
síteni kívánt áruk: sárgadinnye, paprika, 
karalábé, sütőtök, kínai kel, kápia paprika 
és tölteni való paprika. 

Rossz állapotú az iskola épülete

Az általános iskola épületét nagyon 
leromlott állapotban adta át az önkor-
mányzat működtetésre a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak, írja az 
önkormányzathoz írt levelében Seresné 
Kozári Nóra tankerületi igazgató. Az 
épületben heves esőzések és vihar ese-
tén beázások történnek. A vakolat nagy 
darabokban válik le a párkányról és a 
falról, ami balesetveszélyes. A felújítási 
munkákra, azon kívül, hogy a gyermekek 
biztonsága érdekében ezeket a szakaszokat 
körbe kell keríteni, sürgősen szükség van. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy fel 

kell mérni a problémákat és költségvetési 
tervezetet kell készíteni. 

Támogatják Apraja Falvát

Az elmúlt évben gyerekenként havi 13 
ezer forinttal támogatta az önkormányzat 
az Apraja Falva Közhasznú Egyesületet, 
akik három év alatti gyerekeknek biztosí-
tanak családi napközi ellátást. Az egyesület 
azzal a kéréssel fordult a testület felé, hogy 
ebben az évben is megkaphassák az elmúlt 
évi támogatási összeget. A szülők számára 
nagy segítséget jelent az Apraja Falva 
napközi ellátása, évről évre nő az ellátott 
gyermekek száma. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy 2013. március 1-től ez év 
végig biztosítja a kért összeget az egyesület 
számára.

A Duna Aszfalt Kft. a kivitelező

Közbeszerzési eljárás keretében három 
cég, egy budapesti egy tiszakécskei és egy 
tatai nyújtotta be ajánlatát a szennyvíz-
csatorna hálózat kivitelezésére. Közülük 
a budapesti cégnek érvénytelen volt a 
pályázata. A legkedvezőbb ajánlatot a 
tiszakécskei Duna Aszfalt Kft. tette, így 
a kivitelezési munkálatok elvégzésével őt 
bízta meg a képviselő-testület.

Újabb térfigyelő kamerák lehetnek

Pályázatot nyújt be az önkormány-
zat a belügyminisztériumhoz térfigyelő 
kamerák bővítéséhez. Az elképzelések sze-
rint a Kinizsi Pál utca (temető), a Dobó-
Bercsényi utcák kereszteződése, az újfalui 
temető, a Szilágyi tér, a Thököly és a 
Móricz utcai kereszteződés, a Toldi utca 
vége, a vasútmenti iskola, a Király-sarok 
kapna új kamerát. A munkálatok kivite-
lezésére három ajánlat érkezett, amelyből 
a legkedvezőbbet a kecskeméti ALARM-
TOP Kft. adta, akik bruttó tízmillió 
forintból valósítanák meg. Amennyiben 
a Belügyminisztérium megítéli az önkor-
mányzatnak a pályázati összeget, akkor ők 
fogják a beruházást elvégezni.

Beneveznek a versenybe

Ebben az évben is meghirdetik a Virágos 
Magyarországért versenyt, melynek célja a 
kulturált és vonzó országkép kialakítá-
sa, a fenntartandó fejlődés szempontjainak 
következetes alkalmazása, a településen 
élők összefogásnak ösztönzése. Ezen felül 
az életminőség javítása, a környezettuda-
tos gondolkodás és személet erősítése, a 

természetei és az építészeti örökség meg-
őrzése és gyarapítása. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy Tiszaalpár is benevez a 
versenybe.

Segítség a tordaiaknak

Az elmúlt számunkban arra kérte az 
önkormányzat a településen élőket, hogy 
akik tudnak, segítsenek a tordai testvérte-
lepülésen élőkön, akiknél hatalmas vihar 
pusztított. A tornádó erejű szél fákat csa-
vart ki, házak tetejét fújta le. Az anyagi kár 
jelentős volt. Bár a helyreállítási munkála-
tokhoz azonnal hozzákezdtek tordai bará-
taink, anyagi segítségre szükségük van. 
A képviselő-testület háromszázezer forint 
támogatást szavazott meg a helyreállítási 
munkálatokra.

Idegenvezetéssel bízták meg

Nyolc dániai Tiszaalpárra érkező turista-
csoport idegenvezetésével bízta meg a képvi-
selő-testület Ajtai Elemérnét. Feladata többek 
között az, hogy a nagyközség közigazgatási 
területén lévő látványosságokat (Árpád-kori 
falu-rekonstrukció, vesszőkiállítás, helytör-
téneti kiállítás, hagyományőrző népi ipari 
mesterségek) bemutassa a Tiszaalpárra érke-
zőknek. Faladatai közé tartozik még a ven-
dégek fogadása, tájékoztatása, kalauzolása 
is. Ajtai Elemérné már az elmúlt két évben is 
jól ellátta ezt a feladatot.

Laptopot kapnak

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
azzal a kéréssel fordult a képviselő-tes-
tület felé, hogy a munkájuk elvégzéséhez 
biztosítsanak számukra egy laptopot. A 
számítógépet a legközelebbi önkormány-
zati választásig vennék igénybe. A laptop 
a települési önkormányzat tulajdonában 
lenne, csak ők használnák. A nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete tisztelet-
díj nélkül, kötetlen időbeosztású munkával 
végzi a feladatát, így nagy segítsége lenne 
a kommunikálás szempontjából a számító-
gép. A testület százötvenezer forint összeg-
határig engedélyezte a gép beszerzését.

Elutasították a kérést

Ebben az évben már hatodik alkalom-
mal rendezik meg az Országos Rapala 
Pergető Bajnokságot, melynek egyik állo-
mása a tiszaalpári Holt-Tisza lenne. A ver-
senyt szervező bizottság anyagi támogatást 
kért az önkormányzattól, de a képviselő-
testület elutasította.
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A testületi ülésről jelentjük
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Csökkent a bűncselekmények száma

Az elmúlt időszakban jelentős mértékű 
csökkenés tapasztalható a bűncselekmé-
nyek elkövetésben Tiszaalpáron. Ez derült 
ki abból a beszámolóból, amelyet kiskun-
félegyházi rendőrkapitányság készített. A 
2011-ben ismertté vált 65 bűncselekmény-
nyel szemben 2012-ben 45 vált ismertté a 
településen. Az egyik legjelentősebb csök-
kenés a vagyon elleni bűncselekmények 
számában következett be: a 2011. évihez 
képest tavaly 51,4 százalék volt. Ennél 
is jelentősebb az ismertté vált lopások 
száma, amely 56,5 százalékkal kevesebb 
volt 2012-ben. A kiemelt bűncselekmé-
nyek közül sem emberölés, sem rablás 
nem történt. A községben az elmúlt évben 
18 ittas járművezetővel találkoztak a rend-
őrök. Ez az előző évhez képest emelke-
dést mutat. A településen kábítószerrel 
való visszaélés miatt nem indult eljárás. 
Kábítószernek nem minősülő kábító hatá-
sú anyagok azonban jelen voltak a község-

ben.  A fogyasztók köre fiatalkorúakból 
és fiatal felnőttekből tevődött össze. Az 
indított büntető eljárások jelentős részét 
azonban meg kellett szüntetni, mert a hasz-
nált anyagok, szakértői vélemények szerint 
nem kábítószernek, hanem pszichoaktív 
anyagnak minősültek. Ezek fogyasztása 
nem minősül bűncselekménynek, csak a 
terjesztése.

Timafalvi László kapitányságvezető 
elmondta, hogy az önkormányzattal való 
párbeszéd sokkal következetesebb lett, a 
polgárőrség munkája pedig hatékonyabb. 
Az egyik legfontosabbnak azt tartotta, 
hogy mindig jelen legyenek a közterüle-
teken. A lakosság is sok esetben segítette a 
munkájukat. Továbbra is hatékonyan akar-
nak fellépni a kábítószer-fogyasztók és 
terjesztők ellen. Elmondta még, hogy sze-
rették volna elérni azt, hogy Tiszaalpáron 
rendőrőrs legyen, de ez a közeljövőben 
minden bizonnyal nem fog megvalósulni. 
Az viszont elképzelhető, hogy hamarosan 

négy körzeti megbízott fog majd szolgála-
tot teljesíteni a településen.

Kétezer óránál több szolgálatot adtak

A polgárőrség beszámolójából kiderült, 
hogy az elmúlt évben a 63 fős tagság 267 
szolgálatot adott. Ebből huszonnégy alka-
lommal, a rendőrséggel közös szolgálatban 
vettek részt. Kilenc alkalommal biztosítot-
ták az önkormányzat, az általános iskola, 
valamint a civil szervezetek rendezvényeit. 
A polgárőrök több mint kétezer órában lát-
ták el önként vállalt feladatukat. Jelentős 
részben a megyei polgárőr szövetség tulaj-
donában lévő Lada Niva terepjáróval, de 
sok esetben saját gépkocsival is. Az elmúlt 
évben hagyományteremtő szándékkal ren-
dezték meg a Polgárőr Majálist, aminek a 
célja a csoport összetartásán kívül az volt, 
hogy köszönetet mondjanak a támogatók-
nak és a polgárőrök családtagjainak. Az 
elkövetkezendő időszakban is a települé-
sen élők segítségére akarnak lenni.

Kevesen vettek részt a közmeghallgatáson
Április 30-án nemcsak testületi ülést tar-

tott az önkormányzat, hanem közmeghallga-
tást is, amit 18 órára írtak ki. Bár a testületi 
ülés minden napirendi pontját addigra nem 
tudták megtárgyalni, kis késéssel elkezdődött 
a közmeghallgatás, amelyre sajnos nem sokan 
voltak kíváncsiak.

Vancsura István polgármester köszöntötte 
a jelenlévőket és három napirendi pontot állí-
tott fel. Az elsőben tájékoztatta a jelenlévőket 
az elmúlt évi zárszámadásról. Elmondta, hogy 
a korábbi pénztartalék egyre fogy. A felada-
tok bővülnek, a bevételek viszont szűkülnek. 
Hitelt viszont az elmúlt évben sem kellett az 
önkormányzatnak felvennie. A betervezett fej-
lesztések megvalósultak, igaz néhány pályázat 
nem nyert. Ilyen volt az iskola tornatermének 
a felújítása, és az ökoturisztikai pályázat. A 
régi újfalui tanácsházát alakították volna át, 
aminek turisztika szempontból nagy jelentő-
sége lett volna a település életében. 

Sok más településnek a tartozását elen-
gedte a kormány. Tiszaalpárnak viszont nem 
volt, így nem is lehetett semmit sem elenged-
ni. Pintér Sándor belügyminiszter viszont ígé-
retet tett arra, hogy azok a települések, akik 
eddig jól gazdálkodtak és nem volt tartozá-
suk, azok kérhetnek az államtól fejlesztésekre 
pénzt. Tiszaalpár többek között a gyermekor-
vosi rendelőt szeretné felújítani és háromszáz 
hektár földre is igényt tartanának, ami jelenleg 
a Kiskunsági Nemzeti Park tulajdonában van.  

A polgármester elmondta, hogy az elmúlt 
évi költségvetés jelentős részét 1/7-ét segélyre 
fordították. A 2012. évi bevétel 728 millió fo-
rint volt, a kiadás pedig 767 millió. A földutak 
helyreállítására megvannak a munkagépek, 

amelyeket pályázat útján nyertek. Mire a réti 
utak kiszáradnak az árvíz után, addigra a felső 
részeken az utak karbantartását befejezik.

A második napirendi pontként az idei 
költségvetésről beszélt a település első em-
bere. Ebben elmondta, hogy a szennyvíz-
csatornázás rövid időn belül elkezdődik. A 
kivitelező már meg van (Duna Aszfalt Kft.). 
A tisztítómű építését pedig egy tatai cég fogja 
végezni. A kivitelezési munkálatoknak 2014 
szeptemberére be kell fejeződni. A beruházás 
miatt ebben az évben a költségvetés is sokkal 
jelentősebb. A bevételt 

2,141 milliárd forintban tervezték a ki-
adást pedig 2,251 milliárdba. A költségvetés 
jelentős részét a szennyvízberuházás teszi ki.

Harmadik napirendi pontként a jelenlévők 
hozzászólását kérte Vancsura István. Először 
Pintér Mihály kért szót, aki azt panaszolta, 
hogy a tanyájához vezető utat mindig neki 
kell megjavítani, pedig mások teszik tönkre. 
Kifogásolta, hogy a Bem utca nagyon rossz 
állapotban van. Nemrég járt kint a temető-
ben, ahol felfedezte Pejtsik Béla sírját, ami 
nagyon elhanyagolt. Azt kérte, ha már az is-
kolai Pejtsik Alapítvány támogatja a diákokat, 
akkor legalább ezért cserébe gondozzák és te-
gyék rendbe Pejtsik Béla sírját.

Kiss József és Botos Andrásné azt kifogá-
solták, hogy a Chjaviza Kft. mellett laknak és 
borzasztóan érződik az állattenyésztési telep 
felől érkező trágyaszag. Idegenforgalommal 
szeretnének foglalkozni, de a turisták sok 
esetben visszafordulnak, ha megérzik a bűzt. 
Ezért hiába is próbálkoznak. Lehetetlenné te-
szi a cég az életüket. Csernus Tibor képviselő 
azt válaszolta a sérelmezőknek, hogy a trágya-

tárolóknál a különböző szakhatósági engedé-
lyeket be kell tartani. Amennyiben a környe-
zetvédelmi hatóság engedélyezte, akkor kevés 
esély van a változtatásra.

Csík Jánosné azt vetetette fel, hogy a 
vendéglátó egységek bezárása után is randa-
líroznak emberek az utcákon. Vancsura István 
erre azt válaszolta, hogy a rendőrségnek és a 
polgárőrségnek is szólnak, hogy erre jobban 
figyeljenek oda.

Zoltai Géza a polyákfalusi utcák rossz 
állapotáról beszélt. Elmondta, hogy azon a 
településrészen nem lesz csatornázás, mert 
túlságosan sokba kerülne. Véleménye szerint 
mindenkinek egyfelé kellene húzni, és akkor 
jobban fejlődne a település.

Váradi József azt kifogásolta, hogy sokan 
a szennyvizet kivezetik az utcára, vagy a kert-
be és ezzel nem csak szennyezik a környeze-
tet, de bosszúságot okoznak a szomszédoknak 
is, akik nem tesznek feljelentést. Azóta van 
így, mióta drágább lett a folyékony hulladék 
elszállítása. Kifogásolta még azt is, hogy sok 
a romos ház a településen. Intézkedni kelle-
ne arról, hogy lezárják az utat a házak előtt, 
vagy pedig bontsák le, nehogy baj történjen. 
Megjegyezte még azt, hogy Tiszaalpár nem 
lesz város. 

Többen felvetették, hogy munkahelye-
ket kellene teremteni. Ezzel kapcsolatban 
Vancsura István megjegyezte, hogy ipari tevé-
kenységet nem lehet Tiszaalpárra hozni, mert 
nem érdeklődnek a település iránt. Az itt élők-
nek földjük van, abból kellene megélni.

A mintegy két órás közmeghallgatás után 
folytatódott a testületi ülés.
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Kóstolással egybekötött termékbemutató és védjegyátadás
Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-

mányzat a 2012-es évben a Tanyafej-
lesztési Program keretén belül „Az al-
földi tanyák, valamint tanyás térségek 
megőrzése és fejlesztése érdekében a 
települési és térségi fejlesztések támo-
gatására” elnevezésű pályázatára két 
pályázatot is nyújtott be, melyek nyer-
tek. A munkálatok a 2012-es évben 
csak a megrendelésekkel indult meg, a 
tényleges feladat a 2013-as évben kez-
dődött. A „Tiszaalpári Helyi Termék 
Védjegyrendszer fejlesztése” című, 
TP-1-2012/1710 pályázati azonosí-
tó számú pályázatát 4.5 millió forint 
vissza nem térítendő támogatásban ré-
szesült, melyekből védjegyet ábrázoló 
matricákat, ládacsíkokat, ragasztó sza-
lagokat sokszorosítottak a már meg-
lévő és leendő védjegyszerződöttek 
számára. A nyertes pályázat keretén 
belül még gazdaképzést is szerveztek 
a tiszaalpári helyi termelők számára, 
melyet összesen 52-en végetek el.

A „Tiszaalpári külterületi földutak 
karbantartását biztosító eszközök be-
szerzése” című, TP-1-2012/1829 pá-
lyázati azonosító számú pályázatát 
4.6 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette a NAKVI, 
melyből egy hidraulikus tárcsát és 
gyűrűshenger tudott vásárolni az ön-
kormányzat. 

Az április 26-i rendezvény kapcsán 
a már védjegyszerződött tizenegy 
gazda megkapta a védjegyekket, har-
mincnégyen pedig látogatási igazolást 
kaptak arról, hogy részt vettek a gaz-
daképzésben. A piac területén (mely 
szintén a Tanyafejlesztési Program 
keretén belül valósult meg a 2012-es 

évben) megtekinthetőek voltak a föld-
javításra alkalmas munkagépek is. 

A rendezvényt Barna Sándor ön-
kormányzati képviselő, nyitotta meg 
és vezényelte le. A Pénzügyi és Gaz-
dasági bizottság elnöke elmondta, 
hogy védjegyigénylésre továbbra is 
lehet jelentkezni. A legutóbbi testüle-
ti ülésen is három igényt fogadtak el 
a képviselők. Barna Sándor elmondta 
még, hogy a védjegyek kiadásával is 
szeretnék fellendíteni a piac forgalmát 
és próbálják azt elérni, hogy az elmúlt 
közel egy év negatív tapasztalatai az 
árusok és a vásárlók szempontjából 
megváltozzanak. Hozzátette, hogy a 
várakozásoknak megfelelően teljesül-
tek a védjegykérelmek, és az elkövet-
kezendő időben is azon lesznek, hogy 
azok a helyi termelők, akik védjegyet 
kérnek, meg is kapják.

Ezt követően Dene Orsolya a Bács-
Agrárház Nonprofit Kft. ügyvezetője 

mondott beszédet és adta át a végzett 
gazdáknak az oklevelet. Bagi Béla a 
Kecskeméti Fogyasztó és Vidékvé-
dő Egyesület elnöke is köszöntötte a 
jelenlévőket. A védjegyszerződöttek 
megkapták sokszorosított védjegyter-
mékeiket és alkoholmentes pezsgővel 
koccintottak, melyet a Tóth Papír Kft. 
ajánlott fel. 

Délután dr. Martus Mónika gyer-
mekorvos az egészséges táplálkozás-
ról tartott előadást. Azokról a növé-
nyekről is beszélt, amelyek jó hatással 
vannak szervezetünkre, és amelyekből 
többet kellene fogyasztanunk.

Ezt követően több helyi vállalkozó 
jóvoltából ételkóstolóra került sor. A 
jelenlévők megkóstolhatták, hogy mi 
a különbség a sült krumpli és a sült 
édesburgonya (batáta) között, milyen 
ízűek a kis fasírt golyócskák. A pogá-
csák pedig több fajta mag, vagy nö-
vény hozzáadásával készültek.

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

Felhívás
...  szülőkhöz, volt tanítványokhoz, az iskolát támogató polgá-
rokhoz, szervezetekhez. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár, magánszemélyek segítségével létrehozta a Pejtsik László 
Alapítványt, amelynek fő célja az iskola nevelő, és oktató munká-
jának segítése, a tanulók sokoldalú fejlesztésének érdekében. Az is-
kola támogatása érdekében kérjük, hogy személyi jövedelemadója 
1%-ának befizetésével, csatlakozzon az alapítványhoz, és legyen 
segítségünkre céljaink megvalósításában.
Befizetésüket a Pejtsik László Alapítvány alábbi adószá-
mára tehetik meg: 18353963-1-03.
Segítő támogatásukat előre is köszönjük.

dr. Csernus Tibor az alapítvány kuratóriumának elnöke
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Tíz bakot és tizenkét őzsutát sike-
rült az árvíz fogságából kimenteni a 
tiszaalpári vadászoknak. Az akcióban 
huszonhárman vettek részt.

Ezúttal nemcsak a vadászok segéd-
keztek a vadak mentésében, hanem a 
Tiszai Vízirendészeti Renőrkapitányság 
két rendőre, Nagy Csaba rendőr zászlós 
és Monostori Balázs rendőr őrmester is 
részt vett a munkában.

Először Nagy Csaba vízi körzeti 
megbízott tartott eligazítást a jelenlévők-
nek arról, hogy vízirendészeti szempont-
ból milyen biztonsági követelményeket 
kell betartani. Arra kérte a vadászokat, 
hogy aki nem tud úszni, az vegyen 
fel védőmellényt. Ezt követően Víglási 
Gábor vadászmester osztotta el a fel-
adatokat. Mivel a hullámtérben van egy 
magasabb rész, az úgynevezett Bokrosi 
part, az őzek oda húzódtak fel. Ezt a 
részt kellett bekeríteni. A nyolc csónak 
egyik fele az erdős részről közelítette 
meg a partot azért, hogy az ott tartóz-
kodó őzeket kihajtsa a nyílt vízre, ahol 
már várta őket a másik négy csónak. A 
vadászmester menet közben a csónakból 
folyamatosan adta az utasításokat, hogy 
ki mit csináljon. A tervhez tartozott az 
is, hogy két ember kiszáll a parton és az 
őzeket megpróbálják a víz felé terelni. 
Ez a módszer azonban nem jött be, mert 
a vadak nem azt az utat választották, 
hanem az erdő felé menekültek. Itt a fák 
között csak nagyon nehezen lehetett a 
csónakokkal közlekedni, de azért sikerült 
az első akció során hat őzet kimenteni a 
vízből. A továbbiakban is megpróbálták 

a nyílt víz felé terelni az állatokat, mert 
ott sokkal könnyebb megfogni őket, mint 
a bokros, fás részben. A motorcsónakkal 
gyorsan utol lehetett őket érni. A vadőrök 
egy hosszú rudat is készítettek, aminek a 
végére meghajlított vastag drótot tettek. 
Ezzel próbálták az úszó őzet megfogni, 
és a csónakhoz húzni. Sikerült is, ha 
nem is mindjárt elsőre. Onnan lehetett 
tudni, hogy egy őz megvan, hogy „elsír-
ta” magát. Ez egy jellegzetes hang, amit 
már ismernek a vadászok. Az őzek akkor 
hallatják, amikor bajban vannak. 

A vadmentés mindössze három órát 
tartott, de ez alatt az idő alatt sikerült 
huszonkét őzet megmenteni attól, hogy 
a vízbe fulladjon. Az állatokat a partra 
vitték, ahol nem csak beoltották (antibio-
tikumot kaptak), de meg is jelölték őket, 
hogy melyik területről származnak. Ezt 

követően pedig több kilométerre a víztől 
elengedték őket. Kiss Lajos, a vadász-
társaság elnöke megköszönte minden-
kinek a munkáját. Külön kiemelte a 
vízirendészet munkatársait. A legtöbb 
őzet a Popper Zsolt - Vadasdy Kálmán 
duó fogta, összesen hetet. 

A nyárigát a mentés idején még 
kiemelkedett a vízből, ezért ott még sok 
őz volt. Több kilométeres úton mozog-
hattak, bár a gát nem olyan széles. A 
vadászok csak messziről, távcsővel néz-
ték meg, hogy ott is vannak állatok, nem 
akarták őket megzavarni, mert akkor 
biztosan beleugráltak volna a vízbe. A 
vadmentés után szerencsére fokozato-
san apadni kezdett a víz. Éppen ezért a 
nyárigáton lévő őzeknek és a Bokrosi 
partra visszamenő állatoknak élelmet vit-
tek a vadásztársaság tagjai.

Huszonkét őzet sikerült megmenteni a vízbefulladástól

Az ebek kötelező veszettség elleni 
védőoltásáról az alábbiban tájékoztat-
juk. A 164/2008. (XII.8)  FVM rende-
let 3 §-ban előírt 3 hónaposnál idősebb 
ebek kötelező veszettség elleni oltása 
Tiszaalpár nagyközségben az alábbi 
helyen és időben történnek:

A szervezett védőoltás helye és ideje:
Tűzoltószertár 

2013. május 18. szombat 7-12 óra
2013. május 25. szombat 7-12 óra

Régi  piactéri mázsaház
2013. május 18. 14-16 óra 
2013. május 25. 14-16 óra

Polyákfalu /Berze Márton tanyája/
2013. május 17.  péntek 16-18 óra 

Volt újfalusi rész:
Labdarúgó pálya: 
2013. május 17. péntek 7-10 óra

Fölföldi János tanyája:
2013. május 17. péntek 10-11 óra

Régi újfalusi iskola:
2013. május 17. péntek 14-15 óra

 
A 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 

13 § -a szerint csak egyedi azonosító-
val -microchippel- beazonosítható álla-

tokat lehet veszettség elleni oltásban 
részesíteni. Az állatorvossal a  06-30-
207-8148-as telefonszámon, egyénileg 
egyeztetett időpontban, az állattartási 
helyén is elvégezhető a veszettség elle-
ni kötelezőoltás. Az egyedi megjelö-
léssel –microchippel- nem rendelkező, 
veszettség elleni oltásban nem részesí-
tett ebek gazdái élelmiszerfelügyeleti 
bírsággal büntetendők.

 Jegyző távollétében, helyettesíté-
sével megbízott:

Spádáné Dr. Pelsőczi
Kovács Marianna s.k.

aljegyző

Dr. Horváth László s.k.
állatorvos

E B O L T Á S I  É R T E S Í T É S
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A hagyománynak megfelelően Farkasné 
Dr. Pintér Klára és Török Józsefnének kö-
szönhetően ezúttal is gobelin kiállításra 
várták az érdeklődőket április 26-án a mű-
velődési ház kamaratermébe. A megjelen-
teket Dr. Taricska Tibor köszöntötte. Az 
alpolgármester elmondta, hogy 2006 óta 
évről évre mindig új arcát mutatja a kiál-
lítás. Köszöntötte Szamosközi Antal festő-
művészt és feleségét. Ezen a kiállításon az 
ő műveiknek a motívumai jelentek meg az 
alkotók képein.

A gobelinhímzés egy szövéstechnika, 
nevét a francia Jean és Philibert Gobelin 
kelmefestő testvérpárról kapta. A 19. szá-
zadban volt a legnépszerűbb, de napjaink-
ban újra divatossá vált.  

Farkasné Dr Pintér Klára arról beszélt, 
hogy akik el tudják készíteni gobelineket, 
azokra új csodák várnak: az alkotás örö-
me, az önkifejezés megnyilvánulása, a 
teljes kikapcsolódás jóleső, felemelő érzé-
se. Fontosnak mondta azt, hogy a munkák 
több közösségi életet tesznek szebb, értéke-
sebbé. Hozzá tette még, hogy Szamosközi 
Antalnak a festményeit tiszaalpári hölgyek 
keltették életre. A kiállításra tizennégy al-
kotó negyvenhat gobelin alkotása érkezett 
be, ami bizonyíték arra, hogy a kézimun-

kázás öröm, ami értő kezekben valódi mű-
vészet. 

A kiállító alkotók: Biczók Mihályné, 
Bálint Imréné, Zolnai Józsefné, Dragonné 
Barna Margit, Fekete Ferencné, Frits 
Tiborné, Olláriné Horváth Melinda, Ba-
logh Renáta, Balogné Patak Katalin, Török 
Józsefné, Illés Renáta, Lukácsiné Makkos 
Erzsébet. Valamennyien oklevelet és aján-
déktárgyat vehettek át Szamosközi Antal-

tól és feleségétől. A boros palack felirato-
zását Herceg Tiborné Éva készítette, a bort 
a Herceg család ajánlotta fel.

Az alkotások alatt ezúttal nem volt ott 
a készítő neve, csak a képek sorszáma. A 
jelenlévők szavazhattak arról, hogy nekik 
melyik mű tetszik a legjobban. Normál go-
belin kategóriában Illés Renáta, tűgobelin 
kategóriában pedig Török Józsefné alkotá-
sa kapta a legtöbb szavazatot.

Szamosközi festmények gobelin képeken

A hagyományokhoz híven ezúttal is 
megszervezte az önkormányzat a tavasz-
köszöntő rendezvényt. Ezúttal is a gobelin 
kiállítás megnyitásával kezdődött április 
16-án, majd május elsején folytatódott az 
új piac területén. Az új helyszín nagyon 
jónak tűnt, mert zárt területen, a köz-
pontban élvezhette mindenki a különbö-
ző programokat. Bár a délelőtt folyamán 
még csak az előkészületek folytak ebéd 

után már egyre töb-
ben voltak kíván-
csiak arra, milyen 
látványosságokkal 
szembesülhetnek.

Nem csak a 
gyerekek, de a fel-
nőttek is kipróbál-
hatták hogyan lehet 
kerékpárral a bóják 
között szlalomoz-
ni, természetesen 
időre. A pályát a 
motoros egyesület 
tagjai készítették. 
A kiskunfélegyházi 
mazsorett csopor-
tok közül kettő is 

bemutatta azt, milyen szépségei is vannak 
ennek a műfajnak. Az általános iskolások 
farsangi jeleneteiből hármat is láthattak 
az érdeklődők. Őket követte a Jövőnkért 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
néptánc bemutatója. A fiatalok már több 
éve táncolnak, ami meg is látszott ezúttal 
is produkciójukban. Új egyesület bonto-
gatja szárnyait Tiszaalpáron. A Dirt egye-

sület fiatal kerékpárosokból áll, akik ha 
nem is összekovácsolt, de ügyes improvi-
zált műsort mutattak be a majálison. Prog-
ramjuk végén az első kerekek is kikerültek 
a drótszamarakból. A Koji-do karate juitsu 
egyesület tagjai is bemutatták azt, hogy 
mit tudnak. Különböző formagyakorlato-
kat, és töréstechnikát is láthattunk tőlük. 
Nekik talán az volt a legnehezebb, hogy 
a meleg burkolat égette a meztelen talpu-
kat. Easy Dance egyesület helyi képvise-
lői táncukban a nőiességet hangsúlyozták. 
A csongrádi pedagógusokból álló Bona 
zenakar főleg a gyermekeknek nyújtott 
kitűnő programokat. Persze ez nem jelen-
tette azt, hogy csak ők nézhették. A szülők 
és nagyszülők is megtapsolták produk-
ciójukat. Nem múlhat úgy el tiszaalpári 
nagy rendezvény, hogy a Bársony Mihály 
Népdalkör ne szerepeljen. Horti Sándor 
vezetésével ezúttal is dalokat adtak elő. 
Hanó Tünde énekét is szívesen hallgatták 
a jelenlévők. A majálisi műsort a Tisza-
virág Cigány Hagyományőrző Együttes 
zárta. Zenéjükben fontos szerepet játszik, 
mint ahogyan a nevükben is benne van a 
hagyományok ápolása.

Új helyszíne volt a majálisnak
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Húsz éves az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub
Áprilisban ünnepelte az Árpád Fejede-

lem Nyugdíjas Klub a 20. születésnapját.
A művelődési ház csodálatosan feldí-

szített nagytermében várták a meghívott 
vendégeket és a klub jelenlegi tagjait. 
Felemelő és egyben megható élmény volt 
mindenki számára a hajdani és a közel-
múlt évek emlékeinek felidézése. Kiss 
Jánosné – mindenki Terikéje – megnyitó 
beszédében emlékezett rá, hogy a húsz év 
alatt három vezetője volt a klubnak, ami 
a jó közösség összetartó erejét bizonyítja. 
A meghívottak között találkozhattunk az 
alapító tagokkal is, akik annak idején egy 
nagyot gondolva létrehozták Tiszaalpár 
első nyugdíjas közösségét. Sajnos, sokan 
közülük már nem vehettek részt a szüle-
tésnapi ünnepségen. Rájuk mécses gyúj-
tással emlékeztek klubtársaik, a jelenlévő 
alapító tagoknak pedig emlékéremmel 
kedveskedtek.

A műsorban nagyon szép verseket 
hallottunk Tímár Béláné, Kása Andrásné 
és Czímer Imréné előadásában. Meg kell 
említeni a leendő utódok, Víglási Anna és 
Vancsura Botond lelkes fellépését is, akik 
nemrég országos néptáncversenyen vettek 
részt, ahol ezüstérmet szereztek. Ezzel a 
produkcióval örvendeztették meg a jelen-
lévőket. Minden tisztelet a lelkes néptán-
cos fiúknak is, akik ma már középiskolába 
járnak, de még mindig nagy szeretettel és 
profizmussal lépnek fel a rendezvénye-
ken.

A műsor végére az udvaron a bográ-
csokban elkészült az ízletes ebéd, a malac-
pörkölt. Állandó szakácsaink újra kitettek 
magukért. Ebéd közben Kerekes András 
segítségével a klub életéből elevenedtek 
meg képek a kivetítőn. A vendégek és a 
klubtagok közös, önfeledt tánccal és be-
szélgetéssel örültek a találkozásnak, ter-
vezgették a következő éveket, programo-
kat.

A nap egyik fénypontja a százhúsz sze-

letes, tűzijátékkal díszített óriástorta volt, 
amit a jelenlévők között osztottak szét. 
Hanó Tünde a születésnapot nagyon szép 
énekével tette még ünnepélyesebbé az ál-
tala erre az alkalomra írt dalszövegével.

Természetesen ez a rendezvény sem 
jöhetett volna létre a segítő emberek és a 
szponzorok támogatása nélkül. Köszönet a 
klub lelkes segítő tagjainak. Most is, mint 
annyiszor nagyon sokat köszönhetünk dr. 
Vancsura István polgármesternek, Barna 
Sándor képviselőnek, dr. Taricska Tibor 
alpolgármesternek és még nagyon sok ci-
vil szervezetnek. Jámborné Maya

Az ünnepségre több nyugdíjas egyesü-
let vezetőjét is meghívták, köztük a másik 
két helyi szervezetét is. Különleges nap-
nak nevezte a jubileumot Kiss Jánosné a 
klub elnöke, már csak azért is, mert nagy 
szeretettel és drukkal készültek a rendkí-
vüli eseményre. Egy nagylány életében is 
sokat számít az, ha betölti a huszadik évét, 
hát még egy nyugdíjas klubnál. A két év-
tized alatt számos rendezvényt szerveztek. 
Minden évre jutott belőle bőven. A leg-

fontosabb dolognak azonban az egymás-
ra való odafigyelést és a szeretett tartotta, 
ami kialakult a klubtagok között, mert a 
szeretet a leghatásosabb gyógyszer - hang-
súlyozta. Az összetartó jelképük a zászló-
juk, amit a Bajzát családtól kaptak. 

Sántáné Szabó Margit, az Életet az 
Éveknek Nyugdíjas Klubok Bács-Kiskun 
Megyei Egyesületének az elnöke arról 
beszélt, hogy gyorsan eltelt a két évtized. 
A múltba sokan visszanéznek, de az időt 
nem lehet megállítani. Az elnök asszony 
hangsúlyozta, továbbra is számít az Ár-
pád Fejedelem Nyugdíjas Klub tagjainak 
a segítségére. Díszoklevelet ajándékozott 
a klubnak, amit Kiss Jánosné vett át, va-
lamint két tagnak Czímer Imrénének és 
Fekete Ferencnek. 

A meghívott nyugdíjas klub vezetői 
virággal és ajándékkal köszöntötték a ju-
biláló Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klu-
bot és annak vezetőjét, Kiss Jánosnét. Ezt 
követően az egyesület zászlajára szalagot 
tűztek fel. A zászlót Kéri Vencel katolikus 
plébános szentelte meg.

Sz. T.

Ünnepek.

- Május 3.   Szent Fülöp és Szent Ja-
kab apostolok

- Május 12.  Urunk mennybemene-
tele

- Május 19.  Pünkösdvasárnap - be-
fejeződik a húsvéti idő.

- Május 24.  Szűz Mária,a kereszté-

nyek segítsége
- Május 26.  Szentháromság Vasár-

napja
- Május 30.  Szent István király erek-

lyéinek átvitele
-  Májusban a hétköznapokon az 

esti szentmisék végén a Lorettói litániát 
imádkozzuk.

-  A Jótanács Anyja templom búcsúját 

követően május 7-től a hétköznapi esti 
szentmisék kezdési időpontja 19:00.

-  A jegyesek esküvőjük előtt leg-
alább 3 hónappal jelezzék házasságkö-
tési szándékukat.

-  Június 2-án Úrnapja/Jézus Szent 
Testének és Vérének ünnepe.

Úrnapi körmenetet tartunk a 9:00 ill. 
11:00-s szentmisék végén.

Ezen a vasárnapon  NEM LESZ este 
18:00-kor szentmise Alpáron.

Egyházi sorok
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Egyesülés utáni első borverseny

Borversenyt rendezett a Szentkirály-
Lakitelek Hegyközség. Az egy hónappal 
ezelőtti egyesülés után ez volt az első 
alkalom, amikor a szőlősgazdák bemu-

tathatták boraikat Lakiteleken a Bacchus 
Borozóban.

A Lakiteleki Hegyközség már évek óta 
szervezett a hozzá tartozó településeknek 

(Nyárlőrinc, Tiszaalpár) borversenyt. Ez 
most az egyesülés után kiegészült Szent-
királlyal, Tiszakécskével, Kocsérral és 
Tiszajenővel. A versenyre tíz fehér, négy 
rozé és tizenkét vörösbor mintát küldtek 
a termelők. A szakmai zsűri véleménye 
alapján tíz bor arany, nyolc ezüst, öt pe-
dig bronzminősítést kapott.

A tiszaalpári termelők közül Lólé Ist-
ván cabernet rozé, kékfrankos és cabernet 
saugvinon bora arany, kékfrankos rozé, 
zweigelt, kékfrankos-zweigelt cuvée 
bora pedig ezüst minősítést kapott. Boros 
János rajnai rizlingje arany, kékfrankosa 
ezüst,  Nagy József kékfrankosa arany 
minősítésben részesült. 

A zsűri értékelése alapján a 2013. évi 
Szenkirály-Lakitelek Hegyközség nagy-
díját, Papp Kálmán lakiteleki termelő 
vehette át. Ajándéktárgyat kapott Lólé 
István és Polyák Albert tiszakécskei ter-
melő is.

Tájékoztató a Gondozási Központban nyújtott szolgáltatások térítési díjáról
A Képviselő-testület minden év 

április 1-től módosítja a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások intéz-
ményi térítési díját. Ami idén az aláb-
bi összegekben lett meghatározva: 

A szociális étkeztetés intézmény 

térítési díja: elvitellel 585 Ft/adag, 
házhoz szállítással 645 Ft/adag.

A házi segítségnyújtás intézményi 
térítési díja: 480 Ft/óra.

Az Idősek Otthona intézményi té-
rítési díja: 56.310 Ft/hó.

A szolgáltatásokkal kapcsolat-
ban bővebb felvilágosítás kérhető a 
Gondozási Központ, Tiszaalpár, Dó-
zsa Gy. u. 71. szám alatt, telefonon: 
76/424-055 számon.

Karsai András is ott harcol a Don-kanyarban
Levelet kapott szerkesztőségünk 

Harczos Veronikától. Ebben azt kifo-
gásolta, hogy az előző számunkban azt 
írtuk, hogy Barna Sándor az egyetlen 
Tiszaalpáron, aki még él azok közül, 
akik részt vettek a doni harcokban. 
Harcczos Veronika arról tájékoztatott 
bennünket, hogy édesapja Karsai And-
rás (1915. 03. 03. Kiskunfélegyháza), 
még él, az orosz fronton végig az első 
vonalban harcolt és jelenleg is családja 
körében él. A Don-kanyarban Uriv-nál 
sérült meg, ellőtték a jobb lábát. Más-
nap, mikor összeszedték a még élő ka-
tonákat, a lovaskocsi aknára ment, és 
ismét ugyanazt a lábát érte a robbanás. 
Csak azért maradt életben, mert a ko-
csis a bakon a saját helyére ültette a 
sérült jobb lába miatt. Mivel a kocsis 
a másik oldalon ült, így ő meghalt az 
akna robbanása után. Bandi bácsi lábát

német orvosok mentették meg, a 
magyar orvosok le akarták vágni. Ösz-
szesen két évet töltött kórházban. Idő-
vel, 1951-ben megnősült két gyermeke 
született, egy fiú és egy lány. Végigdol-
gozta az életét a legnehezebb munká-
ban, kubikos volt. Évek óta tolószék-
ben tölti a mindennapjait, ma már túl 
van a 98. születésnapján. Bandi bácsi 

jelenleg a Liszt Ferenc utca 6. szám 
alatt lakik. Lánya küldött egy régi ka-
tonai képet, és egy olyan fényképet, 
ami nem régen készült róla, valamint a 
katonai elbocsátó levél másolatát, mint 
bizonyítékot.

Bandi bácsitól és családjától el-
nézést kérünk, és jó egészséget kívá-
nunk!
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Természetismeretből versenyeztek
Regionális kistérségi termé-

szetismereti versenyt rendeztek 
Tiszaalpáron. A térség iskoláin kívül 
ugyanis a Dél-alföldi régióban lévő 
ökoiskolák is meghívást kaptak a ver-
senyre.

Érkeztek csapatok többek kö-
zött Orosházáról, Csongrádról, 
Tiszakécskéről, Kecskemétről, Szent-
királyról. A húsz csapatot három kor-
osztály képviselte. A 3-4. és az 5-6. 
évfolyamot öt-öt, a 7-8. évfolyamot 
pedig tíz. Összesen hatvan kisdiák 
mérte össze tudását. A feladatokban 
szerepelt ökogondolkodás: szelek-
tív hulladékgyűjtés, komposztálás, 
anyag- és energiatakarékosság. A he-
lyi ismeretekről a helytörténeti múze-
umban és a Várdombon számolhattak 
be a gyerekek. Volt rovásírás, élőlény 
felismerés és kőzetválogatás is. Az 
év madarát, a gyurgyalagot, illetve 
az év fáját, a házi berkenyét plakáton 
keresztül mutathatták be a csoportok, 
majd az ismereteiket egy-egy állomá-
son ki is fejthették. Néhány nagyon 
színvonalas alkotás született, amit 
majd a Madarak és fák napja alkal-
mából rendezett kiállításon fognak 
bemutatni.

A 3-4. osztályos évfolyamokon a 
tiszakécskei Csipet-csapat győzött, 
második lett a kiskunfélegyházi Ter-
mészetbarátok, a harmadik pedig a 

tiszabögi Bögi Gyurgyalagok. Az 5-
6. osztályosok között a tiszakécskei 
Baglyok végeztek az élen. A máso-
dik helyet a szentkirályi Természet 
Angyalai, a harmadikat pedig a kis-
kunfélegyházi Gyurgyalagok szerez-
ték meg. A 7-8. osztályosok között 
is tiszakécskei siker született, a Ho-
mokszemcsék csapat révén. Második 
helyen a kiskunfélegyházi Legyőzöt-
tek, a harmadikon pedig a tiszabögi 
Őszapók végeztek. Tiszaalpári csa-
patok is indultak, de ők csak verse-
nyen kívül. A pontszámok összesítése 
alapján pedig elsők lettek volna, de a 
korrekt versenyzés azt kívánja, hogy 

ha el is indulnak, ne számítson be 
az eredményük a végelszámolásba.  
A vendéglátásban és jutalmazásban a 
Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért 
Közalapítványtól nyert pályázati tá-
mogatás, illetve a szülők felajánlása 
segített. A nevelőtestület most is ki-
tett magáért, az iskola szépítésén túl 
– amit a szülők, az önkormányzat, a 
Faluvédő és Szépítő Egyesület és sok 
magánszemély nyújtott – a vetélkedő 
állomásain. A vetélkedőt a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park, a Natura Hungarica 
Alapítvány kiskunfélegyházi szerve-
zete támogatta.

VERSENYRE HÍVÓ  - Olvasó Dél-Alföld
A könyvtár szervezésében 

Tiszaalpár is beszáll a versenybe a 
legtöbbet olvasó település címért, 
amelyhez várjuk az olvasni szeretők 
jelentkezését. 

Három megye (Bács-Kiskun, Bé-
kés és Csongrád) vetélkedésében a 
legtöbbet olvasó település kerestetik, 
természetesen a lakosság számához 
viszonyítva. 

A versenyben részt vevőknek egy 
listán szereplő könyvek közül kell vá-
logatniuk, majd a 3 kérdéses ellenőrző 
kérdőívet kitölteniük. A lista megtalál-
ható a neten:

http://olvasodelalfold.sk-szeged.

hu/?page_id=30), de nyomtatott for-
mában a könyvtárban is hozzá lehet 
jutni. Felnőtteknek és gyermekeknek 
külön lista készült.

A települések minden elolvasott 
könyv és új könyvtári tag után egy-
egy pontot kapnak. A legtöbb pontot 
szerző település megkapja a Dél-Al-
föld legtöbbet olvasó települése címet, 
a könyvtár 150 ezer forintos könyv-
utalványt nyer, és megyénként egyéni 
díjakat is kiosztanak. 

A játék 2013. július 31-ig tart.

Irodalmi hétpróba címmel elkez-
dődött egy tematikus olvasási játék is, 

amelynek megfejtői különdíjban ré-
szesülnek. Itt lehet próbálkozni:

http://olvasodelalfold.sk-szeged.
hu/?p=1461

A http://olvasodelalfold.sk-szeged.
hu/? honlapon folyamatosan egy-egy 
jó könyvért is lehet játszani. Most 
éppen azt kell kitalálni, kik rejtőznek 
egy-egy írói álnév mögött.

Ha bármelyik játékkal kapcsolat-
ban kérdés merülne fel, a könyvtárban 
segítünk mindenkinek.

Sztakó Ildikó
könyvtáros
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Mozaik-sikerek
A Mozaik Kiadó országos 

szintű tanulmányi versenye 
több mint tízezer diákot moz-
gósított az idén. A tiszaalpári 
iskola tanulói közül többen 
már évek óta részt vesznek 
a kétlépcsős vetélkedésben, 
melyben először négy írásbe-
li forduló feladatsorát oldják 
meg a tanulók az interneten. 
A legjobb eredményt elérőket 
aztán meghívják az országos 
döntőre, ahol egy-egy tan-
tárgyból közel ezer gyermek 
méri össze tudását.

A döntő eredményei: 2. 

évfolyam környezetismeret: 
Csernus Luca 9. hely, 3-4. év-
folyam anyanyelv: Csernus 
Berta 14. hely, 3-4. évfolyam 
általános műveltség: Csernus 
Berta 23. hely, 5-6. évfolyam 
természetismeret: Csernus 
Huba 34. hely, Deák Csen-
ge 47. hely, Sánta Márk 50. 
hely, Csernák Patrik 70. hely, 
5-6. évfolyam történelem: 
Deák Csenge 11. hely, 5-6. 
évfolyam anyanyelv: Deák 
Csenge 28. hely, 5-6. évfo-
lyam irodalom: Deák Csenge 
36. hely.

A Nyugdíjas Baráti Kör 
tagjaival április 20-án reg-
gel útra keltünk, hogy meg-
látogassuk a tavaly átadott 
Tisza-tavi Ökocentrumot. 

A létesítmény bemutatja 
a Tisza-tó és a Tisza-völgy 
természeti értékeit. Káp-
rázatos látványként tárult 
elénk Európa legnagyobb 
édesvízi akváriuma, mely-
ben hazai ritka és gyak-
rabban látható halfajtákat, 
kétéltűeket és hüllőket, 
valamint vidrákat tekint-
hettünk meg idegenvezető 
segítségével. A hattyút for-
máló épület tetején találha-
tó kilátóból rálátásunk nyílt 
a kivételes szépségű tájra. 
A program következő ré-

szében 3D-s filmvetítésen 
vettünk részt, amely min-
denkihez közelebb hozta a 
környék csodálatos élővi-
lágát. A délutáni kötetlen 
program során megismer-
kedtünk a szabadidő park-
kal, benne dámszarvas- és 
aranysakál-kifutóval, vala-
mint pelikánokkal, kormo-
ránokkal.

Élményekkel gazdagon 
szálltunk fel a buszra. A ha-
zavezető úton elmaradha-
tatlan volt a tangóharmoni-
kával kísért vidám ének.

Köszönjük a lelkiisme-
retes szervezést Kiss Imre 
klubvezetőnek és feleségé-
nek, valamint a vezetőség 
tagjainak.

Poroszlón járt a Nyugdíjas 
Baráti Kör

Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot 
hirdet az Árpád Fejedelem Általános Iskola in-
tézményvezető beosztás ellátására.

Munkavégzés helye: 6066 Tiszaalpár, Alkot-
mány utca 14.

Benyújtási határidő: 2013. 05. 27.
A pályázat további feltételei megtalálhatók 

részletesen a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
honlapján.
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Világcsúcsot állított fel Bársony Anett Pekingben
Május 2-án érkezett haza Pekingből 

Bársony Anett. A csikóslány világcsúcsot 
állított fel a kínai fővárosban, mert nyolc 
ostorral pattogtatott. 

Kissé fáradt volt még az utazástól és a 
pekingi munkától Bársony Anett, de azért 
szívesen beszélt arról, mi történt a négy hét 
alatt, amíg Kínában, pontosabban Peking-
ben dolgozott. Tiszaalpárt még a dámalo-
vagló Bay Diana képviselte. 

- Egy neves rendezvényre, a pekingi 
lovas fesztiválra hívtak meg bennünket – 
mondja Anett. Sasvári Sándor színész kért 
fel bennünket, hogy részt vegyünk a ren-
dezvényen. Elsősorban karuszeleket kellett 
bemutatnunk, még hozzá gésa karuszelt, 
kínai ruhában. Természetesen a hajunkat is 
úgy csinálták meg a fodrászok, ahogy a gé-
sák hordták. A karuszel résztvevői voltak: 
Bay Diána, Orovecz Barbara, Molnár And-
rea, Lövei Attila és én. A másik feladat a 
csikós bemutató volt, amit itthon Magyar-
országon is több helyen bemutattam már. 
Ott showműsor keretében szerették volna 
látni. Természetesen ennek nem volt semmi 
akadálya. Új világcsúcsot is felállítottam, 
mert nyolc ostorral pattogtattam egyszerre. 
A harmadik produkció egy dáma lovas be-
mutató volt, ahol huszárok és dámák sze-
repeltek. Mi csak ebben a három program-
ban szerepeltünk, de ezen kívül több más 
fellépésben is részt vettek magyar lovasok. 
Csikós bemutatót tartottak a Mészáros 
testvérek, Kassai Lajos lovasíjász világre-
korder csapatával együtt szerepelt, Boros 
Sándor kaszkadőrként természetesen lovas 
produkciókat mutatott be. Sasvári Sándor 
pedig énekelt. 

- A négy hét csak a fellépésekről szólt?
- Három hét nagyon intenzív felké-

szülés volt, mert meg kellett ismernünk a 
lovakat. Sajátjainkat ugyanis nem vihettük 
ki magunkkal. A lovakat Magyarország-
ról vásárolták és ők kint is maradtak. Ne-
kik főleg a fények és a hangok jelentettek 
problémát, míg nekem az ottani ételek fo-

gyasztása. Sokat kellett velük dolgozni, de 
végül meghozta az eredményt. Az utolsó 
négy napon pedig fellépések voltak. 

- A munkán kívül jutott-e szabadidő né-
zelődésre?

- Sajnos kevés időnk volt ara, hogy 
szétnézzünk a városban, de azért megpró-
báltunk minél több helyre eljutni. A kínai 
falat, amin az őseink is átkeltek természe-
tesen megnéztük. A tiltott városban is jár-
tunk, ahol teljesen átszellemül az ember. 

- Szóba került-e a helyiek részéről, 
hogy Magyarországról, pontosabban 
Tiszaalpárról érkeztek?

- Ezt szinte mindenórás volt. Főleg 
azért, mert magyar, illetve tiszaalpári pó-
lókat viseltünk. Olyan is előfordult, hogy 
csikós kalapban róttam az utcákat, tereket. 
Ekkor egy ötperces séta biztos, hogy egy-
órásra sikerült, mert mindenki fényképezni 
akart. Úgy gondolom, hogy a kint tartóz-
kodásunk alatt sikerült barátságot kötnünk 
a kínai emberekkel. Ki merem jelenteni, 
hogy megszerettek bennünket.

- Mennyire tudták az ottani emberek, 
hogy mit jelent az, hogy csikós és mi az 
ostor?

- Amikor először találkoztunk a lová-
szokkal, akkor láttam, hogy nekik is van 
karikás ostoruk. Meg is kérdeztem, hogy 
honnan szerezték. Természetesen Magyar-
országról. Azt azonban nem tudták, hogyan 
kell pattogtatni és az mivel jár. Ők nagyon 
sokat másolnak, de azt utána jól csinálják. 
Megtanítottam őket a kunkötésre, mert 
nem ismerték. Csak csomóra kötötték ki a 
lovakat, de az nem jó, mert ha ugrik, akkor 
balesetveszélyes. Hihetetlen, de tíz perc 
alatt megtanulta mindegyik és nem felej-
tették el.

- Hogyan fogadták a nyolc ostorral 
való pattogtatást a kínai emberek?

- Szerénytelenség nélkül állíthatom, 
hogy hatalmas sikert arattam a rendezvé-
nyen, főleg azért is, mert nő vagyok. Na-
gyon tetszett az, hogy a fináléban, mikor 

minden lovas felvonult, utána pacsiztunk, 
de az ostort csak megérintették, megsimo-
gatták, senki sem fogta meg. Ez számomra 
nagy elismerés volt. A tiszteletüket nagyra 
értékeltem. Voltak mongolok is, akik a lo-
vakat nézték nagy érdeklődéssel, mert ná-
luk csak kis lovak vannak. Természetesen 
rajtunk, magyarokon kívül voltak németek, 
sőt amerikaiak is, és mindenki figyelte azt, 
hogy a másiknak milyen a lova. 

Magyarországot több lovas is képvisel-
te, de a legnagyobb sikert Bársony Anett 
érte el a pekingi lovas fesztiválon. A legna-
gyobb élménynek azt tartotta, hogy a fellé-
pése boldogságot váltott ki az emberekből. 
Anett úgy gondolja, hogy az élet értelme a 
mosoly. Mindenért meg kell szenvedni, de 
ha mosolyt lát a másik ember arcán, akkor 
már megérte sokat dolgozni. Minél több 
mosolyt kap, annál boldogabb lesz. Mivel 
ő nagyon sok mosolyt kapott, ezt tartja pe-
kingi kint tartózkodásának a legnagyobb 
élményének. Felkérték arra, hogy később is 
visszatérjen a kínai fővárosba, de más aján-
latai is vannak. Több ország is érdeklődik 
már különleges produkciója iránt, de azért 
ő Tiszaalpárt tartja az igazi otthonának.

Kondicionáló terem a székház emeletén
Aki nem látta és nem próbálta ki, annak 

érdemes a sportszékház emeleti részében 
megnézni és használni a május elsején át-
adott kondicionáló termet. Korszerű gépek 
várják azokat, akik tenni akarnak egészsé-
gük érdekében, fizikálisan erősebbek akar-
nak lenni.

Az új létesítmény TAO-s támogatásból 
(3,8 millió forint), valamint önkormányzati 
segítséggel (445 ezer forint) valósult meg. 
Bár a terem nem olyan kicsi, az egyesület 

szeretné azt kitapasztalni, hogy mennyi az 
optimális létszám, amikor még nem zavar-
ják egymást a kondizni akarók. A labda-
rúgók is jó hasznát tudják majd venni az 
alapozáskor, de most nem nagyon szabad 
megterhelni magukat, mert az izomnö-
vekedés lassítja a játékot. Izom átformá-
lásra viszont jó lehet egy kis kondizás. A 
konditerem megvalósulásával az volt a cél, 
hogy aki bemegy, az minden izomcsoport-
ját meg tudja mozgatni. A termet május 

elsején mindenki ingyen használhatta. Azt 
követően csak azok, akik befizetik az évi 
kétezer forintos díjat.

A Tiszaalpári Sportegyesület köszö-
netét fejezi ki azoknak, akik a megvalósí-
tásban társadalmi munkával segédkeztek: 
Bukovenszki Csabának, Víglási Róbertnek, 
Balog Krisztiánnak, Sinkó Pálnak, Tar Ist-
vánnak, Kovács Tibornak, László Zsoltnak, 
Magyar Zoltánnak és Nagy-Gál Róbert-
nek.
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Csak azok a fránya egy gólos vereségek ne lennének
A 19. fordulóban ott folytatódott a 

bajnokság a felnőtt labdarúgó csapat szá-
mára, ahol az előző héten befejeződött. 
A Kecel elleni 1-0-as vereség után, a 
Pálmonostora ellen is egy góllal kapott ki 
a csapat. A fordulókat Magyar Attila edző 
értékelte.

- Sajnálatos módon a pálmonostori 
hazai mérkőzésünkön már a 18. perc-
ben emberhátrányba kerültünk. Mivel 
az ellenfelünk egyértelmű célkitűzés az 
volt, hogy a dobogón végezzenek nem 
igazán volt lehetőségünk arra, hogy az 
elképzelésünket megvalósítsuk. A félidőt 
még 0-0-ra hoztuk és azt beszéltük meg 
a szünetben, hogy szeretnénk, ha a vége 
is döntetlen lenne, vagy amennyiben si-
kerül, akkor a győzelem is jó lett volna. 
Alapvetően azonban a pontszerzésben 
reménykedtünk emberhátrányban. A má-
sodik félidőben három kapura lövés volt, 
amiből mind a háromból gól is lett, sajnos 
ők kettőt mi csak egyet rúgtunk. Így 1-2 
lett a végeredmény. Úgy gondolom, hogy 
ellenfelünknek, ha dobogón akar végezni, 
akkor több helyzetet kellett volna kialakí-
tani, főleg tíz ember ellen, de nem ez tör-
tént. Csak sajnálni tudjuk, hogy vereséget 
szenvedtünk. Ifjúsági eredmény: 4-1.

Nem volt szerencsés a sorsolásunk, 
mert ezt követően Városföldre mentünk. 
A mérkőzést taktikai csatának monda-
nám, nem túl sok helyzettel, ennek elle-
nére volt öt gól a mérkőzésen, de ebből 
is mi jöttünk ki rosszul, mert kikaptunk 
3-2-re. Egy pontot ezen a mérkőzésen 
is megérdemeltünk volna. Játszottunk, 
küzdöttünk, de ennyire futotta. Az első 
öt helyezett csapattal már játszottunk, de 

olyannal nem találkoztam, akire azt le-
hetne mondani, hogy kiemelkedik a me-
zőnyből. Éppen ezért bosszantóak az egy 
gólos vereségek. 

A Lakitelek elleni találkozón a küz-
delem dominált. Jó játékot egyik csapat 
sem produkált, bár mind a kettő nagyon 
akart. Helyzetek akadtak mind a két ol-
dalon, de azok kimaradtak. A mérkőzés 
hajrájában nekünk volt lehetőségünk, de 
előtte mi is kaphattunk volna gólt. A má-
sodik félidő jobb, izgalmasabb volt, mint 
az első. A mérkőzésen mi rúgtuk az első 
gólt, de aztán kaptunk egy szerencsétlent. 
Szabadrúgás után Hekkel belecsúszott a 
labdába, ami megtévesztette kapusunkat, 
így a hálóban kötött ki. Ezzel 1-1 lett a 
mérkőzés. Azt hiszem, hogy ez mind a 
két fél számára reális. Ha kikaptunk vol-
na egy góllal, az nagyon bosszantó lett 
volna. A célunk az volt, hogy Lakitelek 
ellen ne kapjunk ki, és ez teljesült is. Ifjú-
sági eredmény: 3-2.

A 15. fordulóból elmaradt lajosmizsei 
mérkőzést május elsején játszottuk. Úgy 
gondolom, hogy szerencsétlenségi széri-
ánkat azzal a meccsel betetőztük. Mond-
ták, hogy a vendégünk tartalékos, de én 
ennek ellenére többet vártam tőlük. A 
félidőben 1-0-ra vezettünk, a 48. percben 
pedig már 2-0-ra. Ezt követően Borsi-
nak volt egy nagy lehetősége, de a felső 
kapufát találta el. Ha az bemegy, akkor 
eldőlhetett volna meccs. Sajnos nem így 
történt. 2-1-re szépítettek, de még ezt 
követően is akadtak helyzeteink. A mér-
kőzés utolsó percében azonban kiegyen-
lítettek, ami nagyon bosszantó volt. A le-
hetőségeink meg voltak, ezért is nagyon 

fájó a döntetlen. Ifjúsági eredmény: 1-1.
Egy gyengébb csapat ellen sokkal 

rosszabb játszani, mint egy jó ellen. Hel-
vécián nagy gondok vannak. A félidőben 
már 0-3-ra vezettünk ellenük. Látszott 
az, hogy óriási különbség van a két csa-
pat között. Kis túlzással azt lehet mon-
dani, hogy akkor alakítottunk ki helyzet 
a kapujuk előtt, amikor akartunk, éppen 
ezért több góllal is vezethettünk volna. A 
szünetben megbeszéltük, hogy fegyelme-
zettebben, több futással, nagyobb odafi-
gyeléssel játszunk tovább. Ellenfelünk 
kezdett elfáradni, ennek ellenére nem 
azt játszották a fiúk, amit kértem tőlük. 
Sok volt az egyénieskedés, mindenki gól 
akart rúgni. Kicsit ki is nyíltunk, ezért 
rúgtak egy szerencsés gólt. Azt is el kell 
ismernem, hogy 1-3-nál még volt egy két 
nagy helyzetük, amit ha berúgnak, akkor 
szoros lehetet volna a mérkőzés. Sze-
rencsére azok kimaradtak és utána egy 
tizenegyesből növeltük az előnyünket és 
kialakítottuk az 1-4-es végeredményt. A 
sok döntetlen és vereség után a három 
pont volt a lényeg, az pedig meg lett. If-
júsági eredmény: 1-0.

A megyei III. osztályú csapat eredmé-
nyei: Ágasegyháza-Tiszaalpár II 3-0 (0-
0), Szabadszállás-Tiszaalpár II. 4-0 (4-0), 
Tiszaalpár II-Ballószögi Vállalkozók 0-2 
(0-0), Helvéciai Vállalkozók-Tiszaalpár 
II 4-2 (2-1), Tiszaalpár II-Miklósi GyFE 
2-4 (0-3).

Május 26-án 10 órától kerül megren-
dezésre Tiszaalpáron az U7, U9 és U11 
csapatoknak a Bozsik-program keretén 
belül egy körzeti torna. Minden érdeklő-
dőt várnak!

A horgász egyesület ez évi programterve
2013. március 13-án tartotta rendes 

közgyűlését az egyesület. A beszámolót, 
valamint az ez évre vonatkozó feladatokat 
a tagság elfogadta. A tél folyamán szelek-
táló halászattal fogott busák árából márci-
us 13-án 24 mázsa háromnyaras pontyot 
telepítettünk. Március 22-én árvízvédelmi 
munkálatokban vettünk részt.

Április 9-én halászati, vadászati és 
horgászati tilalmat rendelt el az FM. Áp-
rilis 13-án a Bács-Hosz által Tiszakécskén 
szervezett B csoportos horgászversenyen 
az Alpári Tisza Horgászegyesület csapata 
3. helyezést ért el. Május 26-ára terveztük 
gyermeknapi horgászversenyünket, amely 
az árvízi helyzet miatt nem biztos, hogy 

megrendezésre kerül ezen a napon. Amint 
a helyzet úgy alakul, azonnal megrendez-
zük. Erre a versenyre igen sokan szoktak 
jelentkezni.

Június 8-án kerül a holtágon megren-
dezésre a Selmeci Ernőről elnevezett Öreg 
Fiúk versenye. Ez a verseny 50 év feletti-
eknek van meghirdetve. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

Jelzést kaptunk a rapalásoktól, hogy 
szeretnének a nyár folyamán egy egyfordu-
lós pergető versenyt lebonyolítani az alpári 
holtágon. Augusztus 17-re tervezzük, a fa-
lunapok keretében megrendezni, hagyomá-
nyos házi horgászversenyünket, amelyre 
már évek óta nagy érdeklődés mutatkozik.

Október 19-re tervezzük immár hagyo-
mányossá váló horgászbálunkat, ahova ter-
mészetesen nem csak horgászokat várunk. 
A gyermeknapi rendezvény a gyerekek 
számára ingyenes, ezért a horgászegyesület 
több helyről szokott kérni és kapni támo-
gatást. Előre is szeretnénk megköszönni 
azoknak a segítségét, akik támogatásukkal 
hozzájárulnak egy-egy rendezvény színvo-
nalas megtartásához.

A múlt év folyamán 520 felnőtt tagot 
valamint 319 gyermek horgászt tartottunk 
nyilván egyesületünkben. Továbbra is az a 
célunk, hogy minél több fiatalt kivigyünk a 
természetbe.
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Könyvelést és
Könyvvizsgálatot 

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. Az irodA 
NYITVA TARTÁSA hétfőtől szombatig 8 
– 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉRDEKLőDNI: 06/30/266-8536

Eladó ingatlan,
ingóság, gépjármű!

 
Tiszaalpár központjában emeletes, alápincé-
zett, riasztóval ellátott családi ház (ép.: 1983), 
valamint egy kéthelyiséges, kereskedelmi te-
vékenységre alkalmas épület (ép.:1998), il-
letve az épületek berendezései, bútorai, hasz-
nálati tárgyai eladók.

Továbbá eladó egy Renault Megane személy-
gépkocsi is. 

Érdeklődni a www.intergavel.hu licitoldalon 
lehet, melyen minden, az adott eszközök álla-
potával, méretével, teljesítményével kapcso-
latos információkat megtalálhatnak. Regiszt-
ráció után licitálhatóak az eszközök.

Licit lejárat: 2013.05.31.

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 jelent-
kezik Tiszaalpári Tükör című magazinunk.
A képviselő-testületi üléseket mindig az ülések 
hetében szombaton, 12:30-tól tekinthetik meg 
felvételről, az ismétlést pedig a következő szom-
baton, 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
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Sírkő-Himalája
Blue Kft.

Tekintse meg egész évben
a legjobb áron minőségi gránit

sírköveinket
Lakiteleken, a 44-es főút melletti

telepünkön!

Régi sírkövek felújítását,
alapozását,

illetve áttisztítását is vállaljuk! 

Nyitva tartás: H-P 8-16

Elérhetőség: 
Szénási Bertalan 06-20/9-571-060

Örök Fényesség
Kegyeleti Kft.

Szénási Cintia 
Tel.: 06-20/624-10-18

6066 Tiszaalpár, Hunyadi J. u. 42.
Iroda nyitva tartás:
H-P 8-12, 12.30-16

Ügyelet: 0-24
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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 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

* Vennék szántót, legelőt, esetleg tanyát pár hektár földdel. 
06-20/3444-728.

* Bontott Renault Clio lökhárító eladó. Irányár: 25.000 Ft. 
Érd.: 06/30/690-6557

* Tiszaalpáron 72 m2-es gázfűtéses összkomfortos családi 
ház eladó. Érdeklődni: 06/30/4866-912, 06/30/5405-280

* Babakocsi hordozóval eladó. Irányár: 12.000 Ft.Érdeklődni: 
06/30/4866-912.

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

* 3 db választási malac eladó. Érd.: 76/425-146.
* Tiszaalpár, Liszt Ferenc u. 1. sz. alatt lévő 98 m2 alapte-

rületű három szoba összkomfortos családi ház pincével eladó. 
Fűtése vegyes tüzelésű vagy gáz kazánnal. Kerttel, melléképü-
lettel, garázzsal és szerelőaknával. Érd.: 06-30-353-4320.

* Új állapotban lévő kéményes konvektor és kéményes 
Simens páraelszívó olcsón eladó. Érdek. 06/30- 693-2234.

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

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

* Tiszaalpáron a postához közel konvektoros gázfűtésű csalá-
di ház eladó. Érdeklődni 30/307-8447.

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

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

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Mezei Rebeka (anyja neve: 
Tóth Erika), Kocsik Emil Dominik (Mészáros Nikolett), 
Horváth Nóra (Horváth Andrea), Sipos Annamária (Bende 
Tímea), Hegyi Luca Anna (Jerémiás Edit).

Akiket elveszítettünk: Szegő György (1922), özv. Szepesi 
Balázsné Csenki Mária (1936), László Jánosné Nyitrai 
Katalin (1931), Oláh Andrásné Oszkó Anna (1943), Hegyi 
Sándor (1956), Szabó Imréné Antal Mária (1927), Góg 
Istvánné Bíró Erzsébet (1955).

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!

16. oldal                                                        2013. május


