
Évente négy alkalommal rendeznek 
IDEA-Expo kiállítást Magyarországon. 
Idén az elsőre Tiszaalpáron került sor.

Közel száz ötletet, újdonságot és 
találmányt lehetett látni azon a nem-
zetközi kiállításon és vásáron, amit a 
művelődési ház nagytermében lehetett 
megtekinteni április 26-án. A 80-as évek 
közepén Nagy Zoltán hódmezővásárhe-
lyi lakos alapította az Ötlet Club 13 
Egyesületet. 1996 óta IDEA-Expo néven 
szerveznek nemzetközi kiállításokat ötle-
tekből, újdonságokból, találmányokból. 
Eleinte csak Hódmezővásárhelyen ren-

deztek vásárokat, később az ország más 
településein, majd Horvátországban és 
Szerbiában is. A céljuk kezdetektől fogva 
az volt, hogy bemutassák az új találmá-
nyokat. Ezúttal is számtalan különlege-
sebbnél különlegesebb találmányt lehe-
tett megtekinteni, amit a feltalálók elma-
gyaráztak, hogy mire lehet használni, és 
miért is jó valójában. A kiállítást Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő nyitotta 
meg, aki ajándékkal érkezett, még pedig 
egy Rubik-kockával, amit negyven évvel 
ezelőtt talált fel Rubik Ernő. A magyar 
észjárás nem korfüggő, hanem lelemény, 

környezet és Kárpát-medencei magyar 
valóság hozadéka is – mondta. A Rubik-
kockáról írt is egy verset aznap reggel, 
amit felolvasott. A kiállítások alkalmá-
val az ifjúság ötleteit is szokták díjazni. 
Tiszaalpáron huszonhárom fiatal találmá-
nyát, ötletét lehetett megnézni, amelyek 
között voltak helyiek is. Az elmúlt héten 
szombaton, a kiállítás kezdetén volt a 
Szellemi Tulajdon Világnapja. Ebből az 
alkalomból 14 és 20 év közötti fiatalok-
nak Magyar feltalálók és találmányaik 
címmel vetélkedőt szerveztek. Folytatás 
a 3. oldalon.
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Csökkent a gyermeklétszám
A 2013. évi gyermekjóléti, gyermek-

védelmi feladatok ellátását átfogóan érté-
kelte a képviselő-testület. Ebből kiderül, 
hogy a 0 és 18 év közötti korosztály 2000 
és 2013 között nagymértékű csökkenést 
mutat. Ez azt jelenti, hogy az ezredfordu-
lón még 1194 tizennyolc év alatti lakos 
élt Tiszaalpáron, ami 2013-ra 957-re 
csökkent. Korosztályos bontásban ez így 
jelenik meg: 0-3 éves korig 166, 4-6 éves 
között 159, 7-13 éves között 371, 14-18 
év között pedig 261 gyermek él a telepü-
lésen. A Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodába 173 gyermek jár, ebből hát-
rányos helyzetű 83. A nyolcvanhárom 
kisgyerekből 28 halmozottan hátrányos 
helyzetű. Az általános iskola tanulói lét-
száma 369, ebből 161 a hátrányos hely-
zetű, közülük 72 a halmozottan hátrányos 
helyzetű, 45 tanuló pedig veszélyeztetett. 
Amint az a számokból kiderül, mindkét 
intézményben sok a hátrányos helyzetű 
gyerek. A 2014. január elsejei felmérés 
szerint Tiszaalpáron 5114-en éltek.

Kevesebb gyerek jelentkezett
A településen 398 gyermeknek lett 

volna arra lehetősége, hogy jelentkezzen 
a nyári szociális gyermekétkeztetésre. Az 
óvodai és iskolai igényfelmérések után, 
amit a gyermekjóléti és családsegítő szol-
gálat végzett el, mindössze negyvenen 
jelezték szándékukat, hogy ebben részt 
kívánnak venni. Tiszaalpár nem tartozik 
a hátrányos helyzetű települések közé, 
ezért csak a 398 gyermek huszonöt szá-
zalékáig tudta volna az állam ingyenesen 
finanszírozni a nyári gyermekétkeztetést. 
Mivel nem jelentkezett 25 százalék, a 
negyven gyermeknek a nyári étkeztetés-
hez az önkormányzatnak nem kell hozzá-
járulnia, ami ötvennégy napot érint, júni-
us 16 és augusztus 29 között. A gyerekek 
naponta egyszeri meleg ételt kapnak. 
A képviselő-testület sajnálatos tényként 
állapította meg, hogy ilyen kevés a részt-
vevő gyerek azok között, akik jelentkez-
hettek volna erre a lehetőségre.

Béremelést kaptak a konyha dolgozói
A konyha korábban az általános isko-

lához, majd az óvodához tartozott, most 
pedig az önkormányzathoz. Éppen ezért 
a képviselő-testület kompetenciájába 
került az intézményben dolgozók illet-

ményének a megállapítása. Az élelme-
zésvezető, a szakács és a hat konyhai 
kisegítő bérei nagyon alacsonyak voltak. 
A képviselők azt a döntést hozták, hogy 
az élelmezésvezető bérét havi bruttó 
húszezer forinttal, a konyhai kisegítőkét 
tízezer forinttal, a szakácsét pedig hét-
ezer forinttal megemelik, visszamenőleg 
január elsejétől. Közel ötszáz személyre 
főznek a konyhán, ami nagy felelősség 
minden ott dolgozó részéről.

Jutalom a választási munkáért
Ebben az évben három választásra 

kerül sor, amiből egy, az országgyűlési 
képviselő-választás már lezajlott. Május 
25-én uniós, ősszel pedig önkormányzati 
választásra kerül sor. Éppen ezért egy 
olyan előterjesztés került a képviselők 
elé, hogy az a négy önkormányzati dolgo-
zó, akik fizikálisan is részt vettek és részt 
vesznek a munkálatokban, jutalomban 
részesüljenek. Ez alkalmanként bruttó 
kilencvenezer forintot jelent összesen a 
négy fő részére. Az országgyűlési válasz-
tások után már megkapták a jutalmat. A 
választási bizottság tizenhárom póttagja, 
valamint a helyi választási iroda póttagja, 
erkölcsi elismerésként háromezer forint 
értékű Erzsébet-utalványt kap.

Tökmag és kecsketej
Újabb védjegykérelem érkezett az 

önkormányzathoz. Csernák Zsolt tökmag-
ra és kecsketejre adott be védjegyhaszná-
lati kérelmet. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság átruházott hatáskörében egy-
hangúlag támogatta a kérelmet.

Aki akar, az kertészkedhet
A képviselő-testület már korábban 

döntött arról, hogy a régi iskolai gya-
korlókert, illetve a Móricz Zsigmond és 
a Thököly utca kereszteződésében lévő 
nagylapos területén kertészkedést folytat. 
Ehhez azonban öntözésre is szükség van, 
amihez áramot kell biztosítani. A két 
területre az áramlekötés 330 ezer forintba 
kerül, amelyet a képviselők támogattak. 
Ezáltal lehetőség nyílik a kertészeti növé-
nyek öntözésére. Arról is döntöttek, hogy 
a nagylaposi területet az arra jelentkezők-
nek kiosztják, ahol kertészkedést folytat-
hatnak. Ez a folyamat már be is indult. 

Beperlik a KLIK-et
Korábban írtunk már arról, hogy az 

általános iskola régebbi szárnyának a tető-
felújítását másfél millió forintból végeztet-
te el egy vállalkozóval az önkormányzat. 
Az éves 25 millió forintos hozzájárulás-
ból, amit az önkormányzat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak (KLIK) 
fizet, levonta a másfél millió forintos össze-
get, ennyivel kevesebbet utalt a KLIK-
nek. Ezt azonban még december hónapban 
mégis inkasszózták az önkormányzat szám-
lájáról. Ezt követően tárgyalások kezdődtek 
a két fél között, hogy a KLIK átvállalja-e a 
felújítás költségét. Olyan válasz érkezett, 
hogy az ötven százalékát megfizetik. Ezt a 
képviselő-testület csak abban a formában 
tudta volna elfogadni, ha a működtetés 
hátralévő időszakában is (2015-ig), ameny-
nyiben felújítási munkákat végezni kell, 
fele-fele arányban osztozik az önkormány-
zat és KLIK. Ezt a döntést természetesen 
eljuttatták a KLIK-nek, amire nemrégen 
érkezett meg a válasz. Az önkormányzat 
képviselő-testülete által határozatban rög-
zített feltételeket a KLIK nem tudja teljesí-
teni. Azokat a KLIK-nek nem áll módjában 
elfogadni – írta Seresné Kozári Nóra tanke-
rületi igazgató. Nem vállalják valamennyi 
szükséges, vagy annak mondott felújítás 
költségének ötven százalékát. A tetőfel-
újítással kapcsolatban pedig azt írta, hogy 
az elvégzett felújítások költségeinek ötven 
százalékos költségviselésére vonatkozóan 
tett felajánlást a KLIK továbbra is fenntart-
ja, bármilyen ebből adódó egyéb kötele-
zettség vállalása nélkül. A testület legutóbbi 
ülésén azt a döntést hozta, hogy elfogadják 
az ötven százalékot, a másik ötven száza-
lékra pedig jogi lépéseket fognak tenni. Ez 
azt jelenti, hogy bírósági pert indítanak a 
KLIK ellen. Ettől azt várják, hogy a bíróság 
mondja majd ki azt, hogy az önkormány-
zatot illeti meg a másik ötven százalék is, 
mivel a KLIK-kel kötött szerződésükben 
az áll, hogy a felújítási munkálatokat a 
KLIK-nek kell finanszíroznia. Sajnálatos 
módon nem csak az iskola régi szárnyán, 
de már az újon is jelentkeznek felújításra 
váró problémák.

Megemlékezés
A trianoni megemlékezést június 4-én 

az Árpád téren lévő emlékműnél fogja 
megtartani az önkormányzat. Az általános 
iskola nyolcadik osztályos tanulói adnak 
műsort, ünnepi beszédet dr. Vancsura 
István polgármester mond. Az ünnepség 
közös gyertyagyújtással fejeződik be.
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A testületi ülésről jelentjük
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Soha ilyen kevesen nem voltak még 
közmeghallgatáson, mint az április 
30-án. A képviselőkkel együtt lehettek 
talán húszan. Pedig a napirendi pontok 
között, mint az a későbbiek folyamán 
bebizonyosodott, volt egy nagyon jelen-
tős, amihez többen is hozzászóltak.

Először dr. Vancsura István számolt 
be az önkormányzat elmúlt évi zárszám-
adásáról, majd ismertette az idei költ-
ségvetést. Harmadik napirendi pontként 
a szennyvízberuházásról beszélt a pol-
gármester, majd átadta a szót Magyar 
Nándornak. A kivitelezésért felelős 
szakember elmondta, hogy 28 kilométer 
gerincvezetéket, 18 km házi bekötőve-
zetéket kell lefektetni, 1960 darab házi 
bekötést, 564 db közterületi tisztítóaknát 
és hét db átemelőt kell megvalósítani a 
beruházás során. Eddig 21 km gerinc-
vezetéket fektettek le, ami a beruházás 
75 százaléka. Újfalun, a Thököly ás az 
Esze Tamás utcában komoly feladatot 
jelentett a vákuumozás. A tervek szerint 
július közepére lefektetik a gerincve-
zetéket és elkészítik a házak bekötését. 
Ezt követően fognak hozzákezdeni az 
utak helyreállításához. Jelenleg csak az 
ideiglenes helyreállításuk történt meg. 
A lakók értesítést fognak kapni arról, 
hogy mikor lehet rákötni a vezetékre. 
Az ingatlanokról szóló bekötésekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy a Bácsvíz 
Zrt. szakemberei fogják majd ellenőriz-
ni és átvenni. 

A felszólalók közül többen is kriti-
kával illették a kivitelezést. A Csokonai 
utcában és a Mártírok utca keresztező-
désében a törmelékeket nem szállították 
el - mondta Palatinus László. Győri 
István azt hangoztatta, hogy a beruházás 
során a kivitelezők nagyon tönkretették 
az utakat. Arra kért választ, hogy hely-
re fogják-e állítani. Továbbá arra volt 

kíváncsi, hogy a helyreállításnál milyen 
lesz az aszfalt vastagsága. Kifogásolta 
azt is, hogy nem megfelelően tömörí-
tették a földet az utcákban - ezt Bartók 
István is kifogásolta - ezért több helyen 
is megsüllyedt. Megemlítette a Kádár 
Lajos utcát. Véleménye szerint az 
alvállalkozók a kivitelezési feladatokat 
nem megfelelően végezték. Válaszként 
Magyar Nándor elmondta, hogy a Kádár 
Lajos utca újra lesz aszfaltozva. Több 
utca szilárdburkolata is rossz minőségű 
volt a beruházás megkezdése előtt, mert 
nem volt megfelelő az útalap és rossz 
minőségű volt az aszfalt. Problémaként 
említette azt is, hogy a homokos talaj 
miatt több esetben is beomlott a kiásott 
árok, ami miatt csak lassan tudtak 
haladni ezeken a szakaszokon. Azoknál 
az utaknál, ahol aszfalt alatt helyezték 
el a gerincvezetéket, ott a nyomvonal 
szélességében kétrétegű aszfaltot fog-
nak letenni, 6 cm lesz a kötőréteg, ami 
alatt húsz centiméteres útalap lesz. A 

tömörséget pedig folyamatosan ellen-
őrzik. Problémaként merült fel az is, 
hogy a vákuumszivattyúzásnál a töm-
lők lyukasok, igaz szigetelőszalaggal 
betekerték, de így is ment mindenfelé 
a víz, nem egy esetben beterítve az 
arra járókat. Több kilométer tömlőről 
van szó, amelyek már nem a legjobb 
állapotban vannak, mondta Magyar 
Nándor, de folyamatosan cserélik majd 
őket. Kacziba Sándor megerősítette azt, 
hogy a házi bekötéseket a Bácsvíz Zrt. 
fogja ellenőrizni. Arra kérte a jelenlé-
vőket, hogy házilag senki se kösse be 
a vezetéket a tisztítóaknáig, mert aki 
már elkészítette és már betemette, azzal 
ki fogják ásatni, mert csak úgy tudják 
a megfelelő ellenőrzéseket elvégezni. 
Arra kért mindenkit, hogy ne kezdjenek 
magánakciókba, mert nem fogják tőlük 
átvenni. A másik figyelmeztetése az 
volt, hogy a magánbekötőkkel senki se 
foglalkozzon, mert azt szakembereknek 
kell elvégezni.

Kritikákkal illették a szennyvízberuházás kivitelezőit

Folytatás az első oldalról.
A nevezőknek, akár csak a totóban, 

13+1 kérdésre kellett válaszolniuk úgy, 
hogy három válasz közül kellett kivá-
lasztani a helyeset. Április 27-én vasár-
nap délelőtt termékbemutatót tartottak. 
A kiállítás megtekintése mindenki szá-

mára ingyenes volt.
A kiállítást támogatta: Tiszaalpár 

Nagyközségi Önkormányzat, Biokál 
Int. Kft. (Barcs), Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala, Takács István 
(Kazincbarcika), Horváth Endre Ernő 
(Budapest), Nagy-György Sándor, 

Bartók István Iparcikk Bolt, CBA-
Pici ABC, Czinege Manufaktúra Kft., 
Farkas Csaba zöldséges, Hódi Krisztina 
zöldséges, Kálmán Jánosné, Magyar 
Pékség, Török Józsefné, Varázs Bazár, 
Víglásiné Tóth Andrea Háztartási Bolt, 
100 Ft-os Bolt Tiszaalpár.
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A termelői piacon köszöntötték a tavaszt

Ezúttal is megtartották hagyomá-
nyos tavaszköszöntő rendezvényt a 
községben, amelyben több program 
is szerepelt. Az új termelői piacon 
kulturális műsorral szórakoztatták 
az érdeklődőket.

Dr. Vancsura István polgármester 
nyitotta meg a programot. Farsan-
goltunk címmel az általános iskola 
négy osztálya mutatta be azokat a 
produkciókat, amelyeket a farsangi 
mulatságon adtak elő. Most is nagy 
sikert arattak. Vincze Zsófia Luca 
indult Az ének iskolája tehetségku-
tató versenyen. Igaz, nem jutott be 
a televíziós adásba, de a zsűri tagjai 
biztatták, hogy ne hagyja abba az 
éneklést, mert van tehetsége. Ezt a 
tiszaalpári közönségnek is bebizo-
nyította, azokkal a számokkal, ami-

ket elénekelt. A Kutyával Egy Mo-
solyért Alapítvány Kecskemétről 
érkezett. Ők azt mutatták be, hogy 
mire képesek négylábú barátaink, 
ha megfelelően foglalkoznak velük 
és megtanítják őket arra, amire kell. 
Kicsi és nagyobb kutya teljesítette 
azt, amit a gazdája kért. Amint az el-
mondták, rendszeresen járnak olyan 
iskolákba, ahol fogyatékos vagy 
autista gyerekek vannak. Megpró-
bálnak nekik is a kutyák révén se-
gíteni. A tapasztalataik azt mutatják, 
hogy sikeresek ezek a bemutatkozá-
sok. A gyerekek szeretik a kutyákat, 
elfogadják őket. Ők ezzel szeretné-
nek segíteni azokon a fiatalokon, 
akik problémákkal küszködnek. A 
bemutatójukba természetesen be-
vonták a helyi gyerekeket is, akik 

tömegesen jelentkeztek arra, hogy 
részt vegyen a produkcióban. Az 
alapítvány szívesen fogadta az ado-
mányokat. Ahhoz már hozzá lehetett 
szokni, hogy tiszaalpári rendezvény 
nincs nyugdíjas klubok fellépése 
nélkül. Ezúttal a Nyugdíjas Baráti 
Kör tagjai szórakoztatták a nézőket. 
Az is természetes, hogy Balla Tibor, 
a népművészet ifjú mestere és tanít-
ványai is fellépnek jeles rendezvé-
nyeken, és megszólaltatják a tekerő-
lantot. Így volt ez most is. Vendégek 
is érkeztek a Tavaszköszöntő dél-
utánra, méghozzá Tiszakécskéről, 
akik néptánccal szórakoztatták a né-
zőket. A későbbiekben további helyi 
fellépők léptek színpadra. A műsort 
a Tiszavirág Hagyományőrző Zene-
kar zárta.
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Konferencia a környezetvédő és tudatos fogyasztásról 
A Tiszaalpári Tündérrózsa Nap-

közi Otthonos Óvoda szervezte meg 
a KTF (Környezetvédő és Tudatos 
Fogyasztó) konferenciát, melyet a 
kecskeméti Ifjúság Úti Óvoda öt éven 
keresztül magas színvonalon rende-
zett meg. Tőlük vették át a vándor 
stafétát, és a tiszaalpári óvoda lett a 
„Zöld Óvodák” 6. környezetvédelmi 
konferenciájának helyszíne. 

Az óvoda dolgozói különlegesség-
gel fogadták a vendégeket, mégpedig 
kemencében sült kenyérlángossal. A 
megjelenteket Novák Imréné óvoda-
vezető helyettes köszöntötte, aki el-
mondta, hogy nagy örömükre szolgál 
az, hogy óvodájukban rendezhették 
meg a konferenciát. Mint mondta, a 
konferenciának az volt a célja, hogy 
lehetőséget biztosítson a környezetvé-
delemben és a tudatos fogyasztói ma-
gatartás kialakításban már jártas óvo-
dapedagógusoknak, zöld és zöldülni 
vágyó óvodáknak, hogy a meghívott 
előadókkal, tapasztalatcserével, szak-
mai beszélgetéssel gazdagodjanak és 
mélyüljenek az ismeretek, amelyek a 
Földünk tudatos védelmére sarkallnak 
bennünket. Kiss Mária óvodavezető az 
intézmény munkájával ismertette meg 
a konferencia résztvevőit. Elmond-
ta, hogy környezettudatosan nevelik 
óvodájukban a gyermekeket. Lehe-

tőséget adtak arra, hogy a településen 
élők terményeivel is - amelyek helyi 
védjeggyel ellátottak - megismerked-
hessenek a konferencia résztvevői. A 
tanösvények kialakításának lehető-
ségeiről, az energiatakarékosságról, 
a hulladékkezelési megoldásokról és 
újra hasznosításukról, a vízhasználat 
tudatos fogyasztói magatartásáról is 
szólt a KTF nap, és még közös játékra 
is sor került. 

A pedagógusok különböző szek-
ciókban ismerkedhettek meg a 
helyes vásárlói szokások kialakí-
tásával, az egészséges életmódot 

folytató óvodák beszámolóiból. Az 
egész napos konferencia délutáni 
programjában a zöld jeles napok és 
az interaktív környezeti nevelés ka-
pott szerepet. A konferencia idején 
kiállítást is megtekinthettek a jelen-
lévők. Nem minden hulladék szemét 
elnevezéssel az intézmény aulájában 
mutatták be a családi pályamunká-
kat. A Kiskunsági Nemzeti Park 
Madárvonulás gyermekszemmel 
hirdetett gyermekrajz pályázatot. A 
vándorkiállítás anyagából is láthat-
tak képeket a jelenlévők, csakúgy, 
mint Fotósfutamból.  

Szépirodalom
Nora Roberts: A tűz leá-
nya
Gernimo Stilton: A világ 
legőrültebb maratonja
Bartos Erika: Bogyó és 
Babóca jelmezbálban
Sás Károly: Csillaghúr és 
barátai

Skandináv krimik: 
Hjorth: Ingovány
Ohlsson: Mostohák
Kazinski: Álom és halál

Ismeretterjesztő:
Huba Judit: Logopédiai 
mesék
Weissensteiner: Zsenik 
gyermekei
Rodolfo bűvészkönyv
Liptai Zoltán: 33 étel a 
paleolit táplálkozás je-
gyében
Gruhl: A keljfeljancsi-
stratégia
Stark-Stadele: A gyermek-
nevelésről iskoláskorig
Az alternatív gyógymód-
ok tankönyve

A Tiszaalpári Pejtsik Béla
Nagyközségi

és Iskolai Könyvtár
könyvjelző készítő versenyt

hirdet valamennyi
korosztály számára.

A könyvjelzők bármilyen technikával készülhetnek 
(festés, ragasztás, hajtogatás, hímzés, batik, szövés 
stb.), de ne legyenek nagyobbak 8x20 cm-nél. Ha nem 
téglalap formájú a terv, akkor a mérettől el lehet térni. 
Az elkészített könyvjelzőket 2014. május 31-ig kell 
leadni a könyvtárban. Az első három helyezett díja-
zásban részesül. A legszebbekből kiállítást rendezünk 
a „60 éves a könyvtár” rendezvénysorozat keretében.

A könyvtár új könyveiből
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Több alkotó és alkotás a gobelin kiállításon
Hatodik alkalommal nyílt gobelin 

kiállítás a településen. Nem csak a 
helybéliek, de a megye más települé-
sein, sőt más megyében élők is érkez-
tek alkotásaikkal a kiállításra. 

Dr. Farkas Klára ötlete volt az, hogy 
Tiszaalpáron gobelin kiállítást rendez-
zenek. Az eltelt időszak bizonyította 
azt, hogy jó döntés volt, mert egyre töb-
ben mutatják be alkotásaikat a kiállítá-
sok alkalmával. Az ötletadó Einsteint 
idézve elmondta, hogy az életünket két 
féle módon élhetjük. Vagy úgy, hogy 
azt hisszük, hogy az életben semmi 
sem varázslatos, vagy úgy, hogy azt 
gondoljuk, hogy az élet csupa varázs-
lat. Dr. Farkas Klára szerint az élet egy 
varázslat, mert mikor a kiállító terembe 
belépett, egy varázslatos világ fogadta. 
Amint azt hangsúlyozta, nagy felelős-
séggel tartoznak azok az emberek, akik 
a képeket készítették, mert a kulturális 
és művészi érzékünket fejlesztik. Sza-
mosközi Antal festőművész és felesé-
ge, Szamosközi Tünde már az elmúlt 
évben is segítséget nyújtott a kiállítás 
létrejöttében. Most is sok olyan alko-
tást állítottak ki, ami Szamosközi Antal 
festménye nyomán készült. 

Török Józsefné a szervezők és az 
előkészítők nevében mondott köszö-
netet a tizenkilenc alkotónak, akiknek 
hatvanöt képét állították ki. Ez az el-
múlt évi tizennégy alkotóval és negy-
venöt képpel szemben jelentősen több. 
Az alkotók hónapokon keresztül, ki-
tartással készítették normál gobelin és 
tűgobelin képeiket. Lukácsné Makkos 
Erzsébet érkezett a legmesszebbről, 
a Debrecen melletti Hosszúpáhiból. 
230 kilométert utaztak azért, hogy a 

megnyitón ott lehessen. Külön kö-
szöntötték a kocséri Békés Istvánnét, a 
legidősebb kiállítót, aki már betöltötte 
kilencvenedik évét, és tűgobelint varrt. 
Sajnálatos módon a kiskunfélegyházi 
Mihály Imréné, aki 89 éves, nem tu-
dott ott lenni a megnyitón, de ő is szor-
galmasan készít tűgobelin képeket. 

A kiállított képeket nem névvel lát-
ták el a szervezők, hanem számmal. 
Ez alapján minden résztvevő szavaz-
hatott arról, hogy neki melyik kép tet-
szik a legjobban normál és tűgobelin 
kategóriában. Tűgobelin kategóriában 
a Stáció kép kapta a legtöbb szavaza-
tot, amit Buzder Jánosné készített, míg 
a normál kategóriában Bartók Margit 
Pipacsok kosárban című alkotását ta-
lálták a legszebbnek a kiállítás részt 
vevői.  

A kiállítók: Lukácsné Makkos Er-
zsébet (Hosszúpáhi), Békés Istvánné 
(Kocsér), Mihály Imréné (Kiskunfél-

egyháza), Kádár Lászlóné és Oláhné 
Szoboszlai Éva (Csongrád), Sípos 
Imréné (Szentes), Hegedűsné Rankos 
Hajnalka (Abony), Pálinkás Ferencné, 
Lukács Béláné (Tiszakécske), Salánki 
Imréné (Lakitelek), Illés Renáta, Bar-
tók Margit, Maróti Pálné, Biczók 
Mihályné, Buzder Jánosné, Tóth 
Roxána, Olláriné Horváth Melinda, 
Zolnai Józsefné, Török Józsefné, vala-
mennyien tiszaalpáriak. 

A szervezők köszönetet mondanak 
mindazoknak, akik segítettek abban, 
hogy a kiállítást magas színvonalon 
tudják megrendezni. Külön köszönetet 
mondanak azoknak is, akik támogatást 
nyújtottak: Tiszaalpár Nagyközsé-
gi Önkormányzat, Szamosközi Antal 
festőművész és felesége, Szamösközi 
Tünde, Czinege Manufaktúra Kft., 100 
Ft-os Bolt Muzsik Nándor, Viglásiné 
Tóth Andrea Háztartási Bolt, Varázs 
Bazár.

-  Május 5-étől a hétköznapi 
szentmisék kezdési időpontja 
19:00.
-  Májusban hétköznapokon az esti 
szentmisék végén a Lorettói litáni-
át imádkozzuk.
-  Május 11-én húsvét 4. vasárnap-

ján a papnevelés céljára országos 
gyűjtés lesz a katolikus    templo-
mokban.
-  Húsvét után megkezdtük a leen-
dő elsőáldozókkal a templomi lel-
ki előkészületet.
-  A jövő tanévtől már az 1.,2., 5., 

6. osztályokban órarendbe beik-
tatva történik a hitoktatás. Ezúton 
is buzdítjuk a Kedves Szülőket, 
hogy igényeljék ezt gyermekeik 
számára, ahogy megígérték a ke-
reszteléskor a templomban annak 
idején.

EgyházI soroK
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Csillaghúrral találkoztak a tiszaalpári gyerekek

Idén 60 éves a könyvtár. Az évfor-
duló programsorozatának részeként 
- önkormányzati támogatással – könyv-
bemutatóval egybekötött zenés me-
seprogramot szerveztek gyermekek 
számára a könyvtár dolgozói. Ha nem 
is teljes létszámmal, de Tiszaalpárra 
hívták a Csillaghúr együttest. Apa és 
lánya: Sás Károly ás Sás Ildikó adtak 
interaktív műsort óvodásoknak és alsó 
tagozatos kisdiákoknak. 

Közel kétszáz gyerek volt kíváncsi 
arra, milyen műsorban lehet része-
se a Csillaghúr együttes jóvoltából. 

Csillaghúr, aki a nevéből adódóan az 
égből érkezett, kellemes percekben 
részesítette a fiatal közönséget. Sás 
Ildikó először azt próbálta ki, hogy a 
gyerekeknek milyen erős hangja. Eb-
ben nem volt hiány, óvodások és kis-
iskolások tudták fokozni a hangerőt. 
Kellett is, mert egyes felkérésekre ki 
kellett engedni a hangjukat. A fellépők 
Csillaghúr és barátai címmel könyvet 

is írtak, melyből részleteket adtak elő 
úgy, hogy a gyerekeket is bevonták. 
Különböző játékokat, hangszereket és 
eszközöket is bemutattak, amit a fiatal 
közönség egy része ki is próbálhatott. 
Mozgásban sem volt hiány, mert ennek 
is aktív részesei voltak a gyerekek. A 
műsor végére a tiszaalpári gyerekek is 
Csillaghúr barátai lettek, mivel egy jó 
hangulatú műsorban volt részük.

Pulykakakas ül a tojásokon
Nem mindennapi dolog történt az 

egyik tiszaalpári családnál. Nem csak 
tojó, de pulykakakas is ül a tojásokon 
és próbálja kikölteni.

Évek éta foglalkozik különböző 
szárnyasokkal Pintér Mihály. A pa-
pagájokon kívül galambok, csirkék, 
gyöngytyúkok, libák, kacsák, de még 
pulykák is találhatók udvarukban. 
Nem régen különös dologra figyelt fel. 
Nemcsak a tojó ül a tojásokon, hanem 
a kakas is. Korábban több pulykakaka-
sa is volt, de csak kettőt hagytak meg, a 
többit levágták. Néhány napja arra lett 
figyelmes, hogy az egyik kakas a tojó 
mellett ül a fészekben, és próbálja ki-
költeni a tojásokat. A másik viszont el-
zavarta a tojót, és maga ült rá a tojások-
ra. A gond csak az volt, hogy a kilenc 
kilós kakas több tojásra is rálépett és 
összetörte. Pintér Mihály gondolt egyet 

és gyöngytyúktojást 
tett a fészekbe. Ezek 
sokkal erősebbek és 
nem tudja összetör-
ni a kakas. Azóta ott 
ül rajta és melengeti. 
A 75 éves férfi ilyet 
még nem tapasztalt 
életében, de másoktól 
sem hallott hasonlót. 
Amint az elmondta, 
a gyöngytyúk tojásai 
annyi idő alatt kel-
nek ki, mint a puly-
katojások. A kakasok 
egyébként ugyanolyan türelemmel ül-
nek rajtuk, mint a tojók. Két hét múlva 
esedékes az, hogy kikeljenek a csibék. 
Néhány, pontosabban tíz kispulyka 
már kikelt, de azokat tojó keltette ki. 
Ők most kiscsibékkel, gyöngycsirkék-

kel együtt vannak egy-két napig, egy 
meleg helyen, hogy aztán majd mind-
egyik fajta szárnyas a saját fajtájához 
tudjon menni. Egy kis idő múlva meg 
kiviszi majd őket a tanyára, ahol vígan 
kapirgálhatnak kedvükre.
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Önként vállalt feladatot teljesítenek a polgárőrök
A Tiszaalpári Polgárőrség a 2013. 

évben 63 fős tagságával 217 szolgálatot 
adott, 19 alkalommal vett részt a rend-
őrséggel közös szolgálatban, továbbá 9 
alkalommal biztosította az önkormány-
zat, az általános iskola, valamint civil 
szervezetek rendezvényeit. Tagjaink 
részt vettek elfogásban, előállításban, 
a tanyavédelmi programban, baleseti 
helyszín biztosításában. Láttak el szol-
gálatot halőrrel, és határrend-védelmi 
szervvel.  Számtalan alkalommal éltek 
jelzéssel Tiszaalpár lakosai egyesüle-
tünk felé, és mi minden alkalommal 
igyekeztünk segíteni a problémáik 
megoldásában. 

A polgárőrök munkájukat önkénte-
sen, térítésmentesen végzik. A szolgá-
latok ellátásához a megyei polgárőr-
szövetség tulajdonában lévő Lada Niva 
terepjárót használjuk, de az elmúlt év-
ben több mint 77 alkalommal a tagok 
saját gépkocsival láttak el szolgálatot. 
Egyesületünknek van olyan tagja, aki 
az elmúlt évben 38 szolgálatot adott.

A helyi polgárőrség tevékenységét 
több forrásból finanszírozza. Ezek: az 

egyesületi tagdíj, Tiszaalpár Nagyköz-
ség Önkormányzatának és a pályáza-
tok támogatásai. 2013-ban az Országos 
Polgárőr Szövetségtől nyertünk 150 
ezer forintot pályázati úton, valamint 
NEA pályázaton 290 ezer forintot. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
tagjaink múlt évi munkáját, a tiszaalpári 

körzeti megbízottak együttműködő 
hozzáállását, valamint támogatóinknak 
a segítségét.

Bízunk abban, hogy munkánkkal to-
vábbra is segítségére lehetünk a telepü-
lésünk lakóinak!

Bársony István
titkár

Hatalmas kárász akadt horogra
Azt mondják, hogy a horgászás-

hoz nem csak szerencse, de tudás is 
szükségeltetik. Azt nem tudjuk, hogy 
Baranyi Jánost a szerencséje, vagy 
a tudása segítette ahhoz, hogy nagy 
halat fogjon, de a lényeg az, hogy a 
horgára akadt egy. 

A Holt-Tiszán csónakból horgá-
szott, már készült hazafelé, pakolta 
össze a cuccait, amikor megmozdult 
a bot vége. Gyorsan megrántotta, 
és érezte, hogy van hal a horog vé-
gén, de nem is kicsi, hanem jókora. 
Először arra gondolt, hogy pontyot 
fogott, de nem úgy mozgott, mint 
ahogyan az szokott. Mikor már kö-
zeledett a víz felszínéhez, akkor látta 
meg, hogy bizony nem ponty az, ha-
nem kárász, és nem is kicsi.

A mérés után kiderült, hogy két 
kiló öt dekát nyomott. A Hol-Tiszá-
ból ekkora kárász kifogására még 

egyetlen horgász sem emlékezett. Így 
lehet azt mondani, hogy Baranyi Já-
nos rekordot döntött. Persze ez a hal 
sem kerülte el a sorsát, és ott végezte, 
ahol általában a többi is, a bogrács-
ban, mert halászlé lett belőle.

FELhívás!  
Csináltassa házi

rákötését a csatorna
gerinchálózatához a

Tiszaalpári
Településgazdálkodási

Kft-vel! 
Érdeklődni

Bodor ádámnál
személyesen, vagy a
06-30/428-8418-as

telefonszámon. 
Garantált

minőségi munka!
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A megyei II. osztályú labdarúgó-
bajnokság északi csoportjában szereplő 
labdarúgó csapat jelenleg a harmadik 
helyet foglalja el a táblázaton. Félő, 
és ennek Magyar Attila edző is hangot 
adott, hogy ezt a helyezést nem tudják 
majd megtartani a bajnokság végére. 
Az elmúlt mérkőzéseket a szakember a 
következőképpen értékelte.

A Lakitelek elleni találkozón az volt 
a célunk, hogy ne kapjunk ki. A találko-
zó előtt az egy ponttal is elégedettek let-
tünk volna. Ennek megfelelően zártabb 
védekezésből próbáltunk kontrákkal tá-
madni az első félidőben, több-kevesebb 
sikerrel. Sajnos a 25. percben szög-
letrúgás után Hekkel Zsoltot kilökték 
a labda alól, de ezt a játékvezető nem 
látta, így elmaradt a tizenegyes. A ha-
zaiak többet birtokolták ugyan a labdát, 
de igazi helyzetet nem tudtak kialakíta-
ni. Nekünk a legnagyobb problémát a 
nagy bedobások jelentették, amit nem 
tudtunk megfelelően kezelni, pedig erre 
felhívtam a játékosok figyelmét. Az első 
félidő utolsó percében pontosan egy 
ilyen nagy bedobásból, csúsztatott fe-
jesből kaptunk is egy gólt. Úgy gondo-
lom, hogy ekkor még nem volt veszve 
minden. Igaz, túl sok lehetőségünk nem 
volt, pedig a második félidő nagy részé-
ben emberelőnyben játszottunk. Sajnos 

ismét egy nagy bedobásnál 
beragadtunk és ismét gólt 
kaptunk. Ezt követően kitá-
madtunk, mentünk előre, de 
el kell ismerni, hogy igazi 
nagy veszélyt nem jelentet-
tünk a hazai kapura, és több 
gól már nem is született 
a mérkőzésen. Lakitelek-
Tiszaalpár 2-0 (1-0). Ifjúsá-
gi mérkőzés: 3-1.

Úgy gondoltam, hogy 
a következő mérkőzésen a 
Pálmonostorát meg tudjuk 
verni. Ezt arra alapoztam, 
hogy ők a második félidő 
közepe táján elfáradnak. 
Bíztam benne, hogy sokfu-
tásos játékkal majd föléjük 
tudunk kerekedni. Az első 
félidőben nem is volt sem-
milyen probléma. Akadt 
néhány helyzetünk, de nem 

gondoltam, hogy a második játékrész-
ben problémánk lehet. Sajnos több já-
tékosunk is megsérült. Először Nagy-
Gált, majd Baranyit és Hürkeczet is le 
kellett cserélni. Az utolsó húsz percben 
pedig már emberhátrányban kellett 
játszanunk. Ezt követően a vendégek 
mezőnyfölényt alakítottak ki, de se ne-
kik, se nekünk nem voltak gólszerzési 
lehetőségeink. Ettől függetlenül azt a 
mérkőzést meg kellett volna nyernünk. 
Tiszaalpár-Pálmonostora 0-0. Ifjúsági 
eredmény: 2-0.

A következő mérkőzésre Kiskun-
félegyházára a Vasutashoz látogattunk. 
Igazából egy könnyű találkozónak ígér-
kezett. Ennek ellenére az első félidőben 
tragikusan játszott a csapat. Nem talál-
tuk ellenfelünk játékának az ellenszer-
ét, hogyan tudnánk helyzeteket kialakí-
tani. Több játékos mélyen tudása alatt 
játszott az első játékrészben. Egy sza-
badrúgást követően a hazaiaknál játszó 
tiszaalpári Dömötör Sándor megsze-
rezte a vezetésüket. A másodi félidőre 
úgy mentünk ki, hogy mindenképpen 
támadnunk kell. Dévai helyére Németh 
Sándor jött be a középpályára, ami jó 
cserének bizonyult. Átvettük a játék 
irányítását, sorra vezettük a támadáso-
kat és Németh révén kiegyenlítettünk, 

majd Borsi a vezetést is megszerezte. 
Egy tizenegyessel, amit szintén Borsi 
értékesített, 3-1-re növeltük előnyün-
ket. Ezt követően még volt lehetősége 
a Vasutasnak, de szerencsére kimarad-
tak és nem kellett izgulni azért, hogy mi 
lesz a vége. Meglepő volt számomra, 
hogy ilyen rosszul játszottunk. Ennyire 
rossz mérkőzésünk nem is volt a tavasz 
folyamán. Kiskunfélegyházi Vasutas-
Tiszaalpár 1-3 (1-0). Ifjúsági mérkőzés: 
1-4.

A 23. fordulóban szerencsésen ala-
kultak a mérkőzések, mert nem csak mi, 
de a két nagy riválisunk, a Nyárlőrinc és 
a Lakitelek is vereséget szenvedett. En-
nek persze akkor lett volna jelentősége, 
ha Ballószög ellen győzni tudunk. Ősz-
szel egy futós csapat ellen játszottunk, 
akik kemény, agresszív játékot mutattak 
be. Igazából ezt vártuk most is, de egy 
gyengébb játékosállománnyal érkeztek 
a vendégek. Az első félidőben nekik 
egy sem, nekünk két lehetőségünk volt, 
de ebből nem sikerült gólt szerezni. 
Bíztam abban, hogy a második félidő-
ben ez másképp lesz. Ezzel ellentétben 
egy szélről beadott labdát nem sikerült 
elrúgnunk, és az ötösön álló ballószögi 
játékos először lyukat rúgott, majd köz-
vetlen közelről a hálóba talált. Ez hi-
degzuhanyként érintette a csapatot és 
engem is. Sajnos nem tudtunk olyan 
támadásokat vezetni, amelyek veszélyt 
jelentettek volna az ellenfél kapujára. 
Egy vendég kontratámadás végén adha-
tó tizenegyesből tovább növelte előnyét 
a Ballószög. Kettős cserére készültem, 
amikor a reklamáló, a már egy sárga lap-
pal rendelkező Fábián Róbert még egy 
sárga, majd pedig piros lapot kapott. A 
kettős csere következtében megélénkült 
a támadójátékunk, több lehetőséget is 
kialakítottunk, és Borsi szépíteni tudott. 
Sajnos a további helyzetek kimaradtak, 
így valószínűleg a dobogós álmaink is 
elvesztek. Tiszaalpár-Ballószög 1-2 (0-
0). Ifjúsági eredmény: 2-0.

Megyei III. osztály északi cso-
port eddig nem közölt eredményei: 
Tiszaalpár II-Szabadszállás 1-3 (1-1), 
Hetényegyháza-Tiszaalpár II 4-2 (2-1), 
Tiszaalpár II-Ballószögi KSE 6-0 (4-0), 
Kerekegyháza-Tiszaalpár II 1-2 80-1).

A helyzetkihasználásokkal problémák vannak
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A Tiszaalpári Sportegyesület 2014. 
június 7-én tartja V. Egészség- és 
Sportnapját, melyre mindenkit 
szeretettel vár.
A rendezvény a TÁMOP-6.1.2-
11/1-2012-1346 számú projekt ke-
retében valósul meg.

Tervezett programok:
9:00 - 12:00 Sakkverseny Gálfi 
Mihály közreműködésével a szék-
ház klubhelyiségében
9:00 - 17:00 VÍZIFOCI
10:00 - 12:45 U13-as torna 
Haticza Imre szervezésével 
10:00 - 17:30 Bemelegítő torna, 
karate bemutató, önvédelmi fogá-
sok elsajátítása, Zumba, Kettlebell 
bemutató, „1 perc és nyersz”, 
ügyességi vetélkedők, 11-es rúgó 
verseny gyerek és női (nevezés a 
helyszínen)

13:00 - 14:00 Egészséges táplálko-
zás: egyénre szabva. Előadó: Banó 
Judit – dietetikus
10:00 - 15:00 Ping-pong verseny 
(gyerek, női, férfi) Ifj. Papp József 
szervezésével az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola Tornacsarnoká-
ban
13:00 - 16:00 Felnőtt férfi kispá-
lyás labdarúgó torna. Nevezés: 
Magyar Attilánál
14:00 - 17:00 HALÁSZLÉFŐ-
ZŐ VERSENY! Nevezés: Parádi 
Lászlónénál (06-30/746 7399) 
2014. 05. 25-ig.  A halászléhez 
szükséges halat az egyesület biz-
tosítja!
17:00 - 17:30 Főzőverseny ered-
mény hirdetése, díjazása
17:30 - 19:30 Öregfiúk labda-
rúgó mérkőzés (Tiszaalpár – 
Tiszaújfalu)

19:30 - 20:30 11-es rúgó verseny 
férfi (nevezés a helyszínen)
20:30 - 20:45 Talicska tologató 
verseny, házaspárok jelentkezését 
várjuk! (Nevezés a helyszínen)
20:45 - 21:15 Traktorgumi forgató 
verseny (nevezés a helyszínen)
21:15 - 21:45 Kötélhúzó verseny 
(nevezés a helyszínen)
21:45 - 22:00 Eredményhirdetés
22:00 - 22:15 TŰZIJÁTÉK 
22:15 - 22:45 Tombola húzás
22:45 - 06:00 Nosztalgia DISCO 
(DJ: Ifj. Szabó Tibor, Berkes Dá-
niel, Patai Tamás)
A programokon résztvevőket ha-
lászlével vendégeljük meg és ás-
ványvizet biztosítunk.
A program változtatás jogát fenn 
tartjuk.
Mindenkinek jó szórakozást kívá-
nunk!!!

v. Egészség- és sportnap

Nyáron, és szeptemberben
induló kurzusok

Angol/német kezdő kiscsoportos nyelvi kurzus 
heti 2x90 perc /30 óra/
Angol/német haladó kiscsoportos nyelvi kurzus 
heti 2x90 perc /30 óra/
Gyermekeknek 4 éves kórtól kiscsoportos játékos 
angol/német nyelvoktatás

Egyéni nyelvoktatásra igény szerint önéletrajz-
írásra, állásinterjúra való felkészítésre, felzárkóz-
tatásra, folyamatosan lehet jelentkezni.

2014. szeptembertől: első osztálytól negyedik 
osztályig kiscsoportos /max. 5 fő/ mindennapos 
délutáni korrepetálásra, amely tartalmazza a házi 
feladat megoldását, elméleti anyag számonkéré-
sét illetve idegen nyelvi fejlesztését.
/A meghirdetett kurzusok megfelelő létszám ese-
tén indulnak./

Jelentkezés: Novák Éva: 06-70/671-4900, 16 óra 
után

FELhívás!
Ezúton tájékoztatjuk Tiszaalpár lakosságát, 
hogy 2014. május 29-én a gyermekjóléti szol-
gálat és a Családsegítés ügyfélfogadása helyet-
tesítéssel történik. Helyettesítő családgondozó: 
Vargáné Subicz Beáta. Elérhetősége: 06/20-424-
81-82. Az ügyfélfogadás a többi napon a meg-
szokott rendben történik.

Megértésüket köszönjük:
Gyermekjóli Szolgálat és Családsegítés.

A Tiszaalpári Árpád
Művelődési Házban
május 16-án 8-12-ig

muskátli és kerti növény
vásár lesz.

Tulipán fák 600,- Ft-tól,
cserepes muskátlik 200,- Ft-tól

tiroli futó muskátli 10 db (1 tálca) 800,- Ft.
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Egy tiszaalpári fiú Japánban
Japán az automaták hazája, általá-

ban üdítőset találni minden sarkon, de 
sokat látni cigi-automatát is, olykor pe-
dig felbukkan egy-egy sörös is. Utóbbi 
kettő használatához elméletileg kell va-
lamilyen kártya, amivel bizonyíthatjuk, 
hogy felnőttek vagyunk. Gyakorlatilag 
ugyanúgy sikerült sört szereznem, mint 
kólát. Viszont a telefonvásárlás, na, az 
nem úgy megy. Próbálkoztunk egyik 
helyen telefont venni, de mivel fiatal-
korúak voltunk, mondták, hogy kell ke-
zes. Írassunk alá valami papírt az egyik 
tanárral az egyetemen. Amikor harmad-
szorra mentük, egy másik helyre, akkor 
megelégedtek egy másik, 20 éves diák 
aláírásával. Viszont kérték a biztosítási 
papírunkat, amit a másik helyen egy-
általán nem említettek. Amúgy akkor 
volt valami akció, így a legolcsóbb 
okostelefon az iPhone 5 volt. 

Mivel sok ösztöndíjas van itt, más 
ország fiaival-lányaival is van lehetősé-
gem társalogni a japánok mellett. Ma-
gyarként az egyik legmulatságosabb, 
bármennyire is gonosznak tűnik, hogy 
nekem van itt az egyik legnagyobb 
hangkészletem. Kicsit szégyellem ma-
gam, hogy ilyenen szórakozok, de mi-
vel nem nagyon érintkeztem ezelőtt 
külföldiekkel, érdekes látni/hallani, 
hogy van, akinek az én „a”-m „o”-nak 
hangzik, a nevemet pedig szinte senki 
sem tudja rendesen kiejteni az „ő” mi-
att. De akinek sikerült, azok között is 
van, aki nem érti, hogy ez a hang miben 
más, mint az „ű”.

Japánok magyarul
Ha már itt tartunk, megemlíteném, 

hogy itt, az oszakai egyetemen lehet az 
országban egyedül magyar szakon ta-
nulni. A pontos számra nem emlékszem, 
de olyan 50-en lehetnek, közülük sokan 
voltak már Magyarországon is. A japá-
nok ugye híresek az angol akcentusuk-
ról, ami miatt egyes szavak anyanyelvi 
beszélők számára is érthetetlenné vál-
nak, mégis, akikkel beszéltem, azoknak 
nagyon jól ment. Nyilván volt egy kicsi 
akcentus, de örömmel töltötte el kicsi 
szívem, ahogy a hangokat, ragokat, 
alany/tárgyesetet eltalálták. Sok közös 
program van, amire általában engem is 
meghívnak, így voltam már náluk pél-

dául palacsintasütögetésen is, illetve 
szoktak tartani filmvetítést – ebből csak 
egyre tudtam elmenni, akkor magyar 
rajzfilmeket néztünk, általuk készített 
japán felirattal. Az itteni kapmuszon 
rendezett kis nyári fesztiválon pedig 
somlói galuskát árultak.

Japán és a világ
Természetesen nem találkoztam 

minden japánnal, úgy hogy amiket 
ide írok, nem igazak mindenkire, el-
sősorban az órákon, tanárokkal való 
beszélgetésekből derültek ki. Szóval, 
a japánoknak úgy általában elég sok 
téveszméjük van, mind a „nyugattal”, 
mind a saját „egyediségükkel” kap-
csolatban. Gyakori kérdés, hogy „nála-
tok van-e négy évszak?”. Úgy veszem 
észre, hogy a fürdést is olyan japános 
dolognak tartják, a nyugat meg szerin-
tük inkább csak tusol. Egyik órán volt 
egy példamondat, amiben gazolásról 
volt szó. Az osztályban ketten vagyunk 
európaiak, úgy hogy megkérdezte tő-
lünk a tanár, hogy felénk van-e gaz, 
mert Európának olyan „nem gazos” 
filingje van. Körülbelül háromszor ta-
lálkoztunk órán azzal, hogy a japánok 
sokat alszanak a vonaton, de általában 
felébrednek a megfelelő megálló előtt. 
Ez olyan japán speckó tulajdonság és a 
fehér ember mindig meglepődik, hogy 
húha, ezek alszanak a vonaton, azta. A 
legutóbb egy szövegértési feladat szólt 
erről, a kis leírásban természetesen ki 
jelentették, hogy az amerikaiak és az 
európaiak mindig meglepődnek a vo-
naton alvó emberek látványán. Emellett 

meg is magyarázták, hogy régen nem 
tudtak jól aludni otthon az emberek, 
így idővel kialakult a napközben, sok 
ember között alvás képessége. Termé-
szetesen ekkor megint „what the f...” 
fejet vágva összenéztünk az osztály tag-
jaival, a tanár pedig elkezdte mesélni, 
hogy neki is sok külföldi mondta már, 
mennyire furcsállja ezt a jelenséget. 
Egyik tankönyvi szövegünk az étkezés-
ről szólt – ebben megtudtuk, hogy itt a 
rizs a főétel, minden más pedig a köret. 
A tanár örömmel kérdezte, hogy nálunk 
hogy van, a kenyér-e a főétel. Tulajdon-
képpen valamennyire igaz, hogy ami 
nekünk a kenyér, az nekik a rizs, de 
nálunk mégis a hús a főétel, és a többi 
a köret, osztottam meg vele. Egyesek 
meglepődve szokták hallani azt is, hogy 
mi is viszonylag sok rizst eszünk.

A jóindulat a munkaköri leírás része
Egyébként a többség, akikkel be-

széltem (és nem magyar szakos) any-
nyira nem ismeri Magyarországot. Az 
egyik itteni tanár, illetve egy múzeumi 
idegenvezetőről viszont kiderült, hogy 
jártak már nálunk. Amikor valakinek 
ismerősen csengett, általában Ausztria-
Magyarországot hozták fel. Volt, hogy 
térképet nézegetve a szélességi fokokat 
kezdték el lesni, az alapján próbálva 
belőni, hogy akkor biztos hideg van 
nálunk. A már említett, van-e négy év-
szakunk mellett gyakran megkaptam a 
„milyen nyelven beszélnek Magyaror-
szágon” kérdést is.

Rácz Gergő
Folytatjuk
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EBOLTÁSI  ÉRTESÍTÉS

A 164/2008.(XII.8.) FVM rendelet 
4.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 
„minden három hónaposnál idő-
sebb ebet - a tudományos-kutatási 
és laboratóriumi vizsgálati célból 
zártan tartott állatok kivételével - 
veszettség ellen saját költségén az 
állat állat-egészségügyi felügye-

letét ellátó magánállatorvossal 
beoltatni kötelező” valamint e 
rendelet 4.§ (7) bekezdés  alapján 
„Veszettség ellen csak elektroni-
kus transzponderrel megjelölt eb 
oltható.”

Fenti jogszabályra hivatkozva ér-
tesítjük a Nagyközség lakosságát, 
hogy a szervezett védőoltás helye 
és ideje:
Tűzoltószertár
2014. május 24. szombat  
08:00-12:00 óra
2014. május 31. szombat
08:00-11:00 óra
régi  piactéri mázsaház
2014. május 24.
13:00-16:00 óra
Polyákfalu /Berze Márton ta-
nyája
2014. május 24. szombat

16:00-17:00 óra
vasútmenti iskola:
2014. május 24. szombat
18:00-19:00 óra
Labdarúgó pálya:
2014. május 24. szombat
06:00-07:30 óra
2014. május 31. szombat
06:00-07:30 óra
Az eboltás és a kötelező féregtele-
nítés díja bruttó 3.500,- Ft / eb.
Az állatorvossal a 06-30-207-
8148-as telefonszámon, egyé-
nileg egyeztetett időpontban, az 
állattartási helyén is elvégezhető 
a veszettség elleni kötelezőoltás. 
A veszettség elleni oltásban nem 
részesített ebek tulajdonosait az 
állat- egészségügyi hatóság bírság-
gal bünteti.

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

A Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Tiszakécskei Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltsége tájékoztat-
ja az álláskeresőket, hogy a TÁMOP 
1.1.2 uniós program keretén belül 
2014-ben az alábbi képzéseket tervezi 
indítani

zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
Feltétele:
- alapfokú iskolai végzettség
- egészségügyi alkalmasság
Tervezett kezdete: 2014. május 19.

Nevelőszülő
Feltétele: 
- alapfokú iskolai végzettség
- betöltött 24. életév
- egészségügyi alkalmasság
Jelentkezzen,
- ha szívesen gondoskodna saját ott-
honában család nélkül maradt, segít-
ségre szoruló gyermekekről,          
- ha úgy érzi, van Önben elegendő tü-

relem, elfogadás, szeretet és empátia,
- ha személyes és lakáskörülményei 
megfelelnek a törvényi előírásoknak.
Tervezett kezdete: 2014. május 22.

Tisztítás-technológiai szakmunkás
Feltétele: 
- alapfokú iskolai végzettség
- egészségügyi alkalmasság
Tervezett kezdete: 2014. június 10.

Konyhai kisegítő
Feltétele:
- alapfokú iskolai végzettség
- egészségügyi alkalmasság
Tervezett indítás: 2014. június 16.

A program, valamint a képzések részt-
vevője az lehet, aki a következő cél-
csoportok valamelyikébe sorolható:
1. a legfeljebb alapfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkezők, 
2. a pályakezdők, illetve a 25 év alatti 
álláskeresők,

3. a projektbe történő bevonás idő-
pontjában az ötvenedik életévüket be-
töltött személyek, továbbá
4. akik a projektbe való belépést 
megelőző 12 hónapon belül gyer-
mekgondozási segélyben, terhessé-
gi-gyermekágyi segélyben, gyermek-
gondozási díjban részesültek; illetve  
gyermeknevelési támogatásban, ápo-
lási díjban részesültek, vagy jelenleg 
is részesülnek,
5. foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásra jogosultak,
6. tartósan munkanélküli, vagy tartós 
munkanélküliséggel veszélyeztetett 
álláskeresők.

Bővebb információ kérhető:
Horpácsi Bálintné (horpacsibne@
lab.hu) vagy Bodor Ágnes (bodora@
lab.hu) TÁMOP 1.1.2 ügyintézőknél 
6060 Tiszakécske, Béke u. 116. 
Telefon: 76/441-286; 76/540-079; 
30/695-1371; 30/742-6456

KÉPZÉSEK ÁLLÁSKERESŐK RÉSZÉRE
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KönyvELÉST ÉS
KönyvvIzSgÁLaTOT

vÁLLaLOK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részé-
re, teljes körű APEH- és TB-ügyintézés-
sel, képviselettel. havonta tájékoztatást 
kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, 
a könyvelést, így pontosan tudja követni. 
Igény szerint a könyvelési anyagért elme-
gyek. 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 kör-
nyezetet és nem „tömeg-könyvelőirodát” 
keres.

ÉRdEKLŐdNi: 06/30/266-8536

Régi, új felületek
festése, mázolása,

tapétázása
Hőszigetelés, falfelület

színezése,
parkettacsiszolás

és – lakkozás.

Keressen meg és megoldom
festéssel kapcsolatos bármely

gondját rövid határidővel!
MŰANYAG  NYÍLÁSZÁRÓK

ForgALMAzásA És BEszErELÉsE

Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971
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Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
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
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
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

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Mokos Anna Panna (anyja neve: 
Mikes Katalin), Ajtai Natália (Hucz Szabina), Hajdú Lorina 
Fedóra (Agárdi Emília), Magyar Anna Júlia (Hegedűs 
Júlia), Nagy Tibor (Bali Szabina).
Akiket elveszítettünk: id. Váczi Lászlóné Csille Mária 
(1925),l Németh Péterné Palásti Julianna (1936), id. Bodor 
János (1929), Ladányi Istvánné Urbaniczki Erzsébet 
(1936), Illés Imréné (Csányi Lucca (1923), Varga Andrásné 
Gyergyádes Erzsébet (1915).

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 
semmilyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

* Tanya eladó. Tiszaalpár határában 800 négyszögöl területen. Szoba, 
konyha, kamra helyiségekkel, villanybekötéssel, 2 db fúrott kúttal.PB 
gázkonvektoros és vegyes tüzelés is van.Faluhoz és műúthoz közel, jól 
megközelíthető.Pihenésre, méhészkedésre és gazdálkodásra is alkalmas. 
Irányár: 1,7 M Ft. Érdeklődni: 06702007914.
* Egyzer használt ATIKA elektromos sövénynyiró 45 cm vágási széles-
séggel eladó. Irányár: 6000.-Ft. Érdeklődni: 20-3902918
* Otthoni munka! Katalógus csomagolás,borítékolás egyebek:  06-
90-603-906 (www.mediafonebt.webnode.hu 635Ft/p 0612228397, 
06204963980)
* Simson SN51 kék színű és akvárium gyári, újszerű állapotban, teljes 
felszereléssel eladó. Érd.: 06/30/221-9922
* Gyermekbiciklik, bébihinta jó állapotban eladók. Érd.: 76/425-146
* 2 db fiatal fiaskecske, egy bak és 3 kisgida eladó vagy birkára cserél-
hető. Érd.: 06/30/335-74-73.
* Kukorica, búza, zab nem szárított, háti motoros permetező, orosz szi-
vattyú, kispulyka, törpecsirke május utóján eladó. Érd.: 06/30/335-74-
73.
* Tiszaalpár IV. Béla 5. sz. alatti lakóház eladó, gazdasági épülettel, ud-
varral 988 m2 terület. Tel.: 06/20/957-15-65.
* Szőlő eladó Tiszaalpáron, vasútállomáshoz közel 2389 m2 területen. 
Érd.: 06/20/957-15-65.
* Eladó egy piros elektromos kerékpár jó állapotban. Érd.: 76/425-124
* Családi ház eladó. Tiszaalpár Munkácsy út 15. Érdeklődni: 06-70/338-
7015.
* Jókai út 5 szám alatt kertes, padlásszobás családi ház eladó. Érdeklődni 
a helyszínen.
* Családi ház eladó, Tiszaalpár Arany J. u. 4 sz. érdeklődni 76/424-019.

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!


