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Sikeres tekerőlantos népzenei találkozó

Az idei évben hatodik alkalom
mal került megrendezésre a Bársony
Mihály Tekerőlantos Találkozó. A
rendezvény több esemény ötvözésé
vel született meg évekkel ezelőtt.
Az esemény népszerűségét bizonyít
ja, hogy évről évre nagyobb létszám
ban jelennek meg látogatók, mind
községünkből mind a településen
kívülről. A rendezvény három napos
volt ebben az évben is, melybl az
első nap a tekerőoktatásé volt. Szom
baton ismét tartalmas programokban
dúskálhattak a rendezvény résztve
vői. Délelőtt a tekerőoktatás foly
tatódott a közösségi házban, majd
a tekerősök lovaskocsira ülve zene
szóval körbejárva a falut igyekeztek
kedvet csinálni a délutáni rendezvé
nyekhez.

Két órától pezsdült fel az élet a
közösségi ház udvarán: kosárfonók,
kézművesek mutatták be mesterségü
ket, és a színpadon is megkezdődtek
a műsorok. A nyitó műsorblokkban a
Bársony Mihály Népdalkör dalcsokrát
a szentesi tekerősök kísérték. Bodor
Ferenc polgármester megnyitó beszé
de után átadta azt a Bársony Mihály
által készített tekerőlantot, melyet a
Takarékszövetkezet segítségével vásá
rolt az önkormányzat és a Népdalkör
használ majd. Vén Ferenc ebben az
évben is számos tekerőlantot készí
tett, amelyből kettőt e műsor kereté
ben adott át. A műsorblokk zárásaként
az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub
tánccsoportja lépett fel, őket követte
a lakiteleki népdalkör. Az óvodások
ebben az évben is színvonalas műsort

adtak. Őket a színpadon a The Gagle
azaz a Fecsegő lányok nevű formá
ció követte. A 2006-ban alakult éne
kes-táncos csoport, magyar népzenén
alapuló zenét és táncot adtak elő mai
feldolgozásban. A csapat átlagéletkora
tizennégy év. A következő produkciót
a Jövőnkért Néptánccsoport adta elő,
akik elkápráztatták a nézőket tánctu
dásukkal. Ez után táncház következett
tekerősök kíséretével, melyet Zombori
Györgyi vezetett.
Az esti műsorban először a helyi
népdalkör lépett fel és énekelt kato
nadalokat Bársony Mihály gyűjtésé
ből, amellyel megelevenítették Mis
ka bácsi katonaéveit. A koncertet
Szerényi Béla és társai kisérték teke
rőlanton, citerán.
Folytatás a 6. oldalon.
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Bevételeket növelő, kiadásokat csökkentő intézkedések

Az idei költségvetés és működési
forráshiány kigazdálkodásról folyta
tott tárgyalássorozat során a képvise
lő-testület követelményként határozta
meg, hogy a jövő évi költségvetés
összeállítása előtt fel kell mérni a for
ráshiány elkerülésének lehetőségeit.
Az önkormányzati feladatokat a
jogszabályok kötelezően ellátandó
és választható feladatokra bontja. A
választható feladatok azonban nem
veszélyeztethetik az önkormányzat
költségvetését. A működési forráshi
ány megszüntetését a saját bevételek
növelésével, kiadások, és az önként
vállalt feladatok csökkentésével lehet
elérni.
A saját bevételekhez az adók és
az önkormányzati vagyon működte
téséhez tartozó díjak tartoznak. Az
iparűzési adót 2000-ben vezette be az
önkormányzat. A jelenlegi mértéke
1,2 százalék, maximálisan két száza
lék lehet. Az önkormányzat finanszíro
zásának megállapítása során, az elvárt
mérték a bevallások alapján kimutatott
adóalap 1,4 százaléka. Ennél alacso
nyabb bevételnél a különbözetet nem
veszik figyelembe, a jövedelemkü
lönbség mérséklésére adott központi
hozzájárulás megállapításánál. Ennek
az összege jelenleg 4,2 millió forint.
Amennyiben a képviselő-testület 1,4
százalékra emelné, akkor ez az összeg
eltűnne. Erről hosszú ideig vitáztak a
képviselők, de nem kapta meg a szük
séges szavazatot, így maradt az 1,2
százalék.
Az idegenforgalmi adót 1994 óta
alkalmazza az önkormányzat. Ebből
azonban nagyon csekély összeg folyik
be évente. A vendég éjszakánként jelen
leg ötven forintot kell fizetni, maximá
lisan viszont háromszáz forintot lehet
kérni. Az építmény után 40-60-80
forintot kell fizetni négyzetméteren
ként. Itt a legmagasabb négyzetmé
terenkénti ár kilencszáz forint lehet.
Az idegenforgalmi adóból az elmúlt
évben mindössze 169 ezer forint ment
be az önkormányzat kasszájába. Ezzel
szemben ezen a részen csak a közvilá
gítás került háromszázezer forintba.
A belterületen lévő adóköteles tel

kek felmérése folyamatban van. A gaz
dasági programban szerepel a telek
négyzetméterenkénti bevezetése. Az
adómérték felső határa 200 forint
lehet négyzetméterenként.
A működési bevételek meghatáro
zó részét a térítési díjak teszik ki. A
gyermekek után alapesetben, a nyers
anyag normával megegyező térítési
díjat fizetnek a szülők. Itt nincs lehető
ség a bevétel növelésére. Az idősek, és
rászorultak számára nyújtott szolgálta
tások térítési díjainak az emelésére
a szociális rendelet felülvizsgálatára
lenne szükség. Az intézmények eseti
bérbeadási díjait és az önkormányzati
lakások bérét is lehet emelni. Jelenleg
a komfort nélküli lakás négyzetméte
renkénti ára 48 forint, a félkomfortosé
90, a komfortosé pedig 132 forint.
A kiadások csökkentésénél, a
polgármesteri hivatalnál hétmillió
forintot határoztak meg. Ez két állás
megszűntetésével és a dologi kiadá
sok lefaragásával megtörtént. Ennek
2008-ra 5,7 millió forint kihatása lesz,
a dologi kiadásoknál pedig két millió
forint. A közösségi és művelődési tevé
kenységeknél ebben az évben 1,2 mil
lió forinttal csökkent a keret. Ameny
nyiben a működtetési feltételek nem
változnak, és eszköz beszerzésre sem
kerül sor, akkor jövőre azonos szintű
megtakarítást lehet tervezni. Település
üzemelési feladatoknál a megtakarítás
7,1 millió forint volt ebben az évben.
A Gondozási Központ működtetése
nem kötelező, hanem vállat feladata
az önkormányzatnak. A képviselő-tes
tület azonban úgy döntött, a község
életkor összetételét és szociális rászo
rultságát figyelembe véve, hogy szük
ség van az intézményre. Az intézmény
további fenntartáshoz az önkormány
zatnak hozzá kell járulni. 2008-ra a
helyettesítés során alacsonyabb bérű
foglalkoztatással érhető el 730 ezer
forint megtakarítás. Az általános isko
lánál három pedagógus, két technikai
dolgozó, egy vezető pótlék, valamint
az újfalui iskola megszűntetésével
6,1 millió forint megtakarítást lehe
tett elérni. Ennek a következő évre
való kihatása, személyi juttatás és járu

lék vonatkozásában tízmillió forint,
dologi kiadásoknál pedig egymillió
forint lesz. A következő tanévben a
tanulócsoportok létszáma 17-ről 16-ra
csökken, ami további egy pedagógus
leépítéssel jár. Az óvodánál 1,3 millió
forinttal csökkent a költségvetés.
Az elképzelések között szerepel,
a gazdasági tevékenységek ellátásá
ra egy önálló szervezet létrehozása.
Ennek a megvalósításakor a települési
üzemeltetési feladatok elkerülnének
a polgármesteri hivataltól. Ezt a napi
rendi pontot hosszasan tárgyalták a
képviselők.
Végül is azt a döntést hozták,
hogy a 2008. évi költségvetés össze
állítása során az alábbi szemponto
kat kell figyelembe venni: Az elői
rányzatok megállapítása során csak
a ténylegesen megállapított felada
tokat lehet számba venni. A saját
bevételek növelése érdekében teen
dő intézkedések közül el kell készíte
ni az iparűzési rendelet módosítását,
melyben az adómentesség megszűn
ne. Az idegenforgalmi rendeletet
úgy kell módosítani, hogy vendég
éjszakánként és az építmény után
egységesen száz százalékkal többet
kell fizetni. A telekadó bevezetésére
rendelet tervezetet kell készíteni. Az
önkormányzati gazdálkodás minden
területén vizsgálni kell a működési
bevételek növelésének lehetőségeit
a költség-haszon elv alkalmazásával.
A működési kiadások megtervezése
kor a megtakarítási összegeket be
kell építeni. Folyamatosan vizsgálni
kell a szervezeti, gazdálkodási integ
ráció és racionalizáció lehetőségeit.
Tájékozódni kell, hogy az ezt megva
lósító önkormányzatoknál az intéz
kedések milyen eredménnyel jártak,
keletkezett-e tényleges költségmeg
takarítás és a megtakarítás nem járte az ellátási színvonal vállalhatatlan
sülylyedésével. Az intézményveze
tők bevonásával tanulmánynak kell
készülni a foglalkoztatottak juttatási
rendszereiről, önkormányzati szin
tű egységesítésük lehetőségeiről és
egyes esetekben megszüntetési lehe
tőségeiről.
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Jól gazdálkodott az első félévben az önkormányzat
Az önkormányzat első félévi gazdál
kodásáról a polgármesternek tájékoztatni
kell a képviselő-testületet. Ezt a legutób
bi ülésen meg is tette Bodor Ferenc.
A beszámolóból kiderült, hogy az első
félévben 295. millió 766 ezer forint bevé
telt és 263 millió 473 ezer forint kiadást
teljesített az önkormányzat. A bevételek
teljesítése 41,8 százalékos. A tárgyévi
bevételek teljesülése (48 százalék) összes
ségében időarányosan megfelelő, de a
bevételi források között ingadozás tapasz
talható. Az intézményi működési bevé
telek teljesítése 50,3 százalék. Elmara
dás mutatkozik viszont a helyi adóknál.
Ennek indoka, hogy a meghatározott adó
nemnél, az iparűzési adónál előirányzat
ként az iparűzési adóerő-képesség került
beállításra, amely a tényleges 1,2 helyett
1,4-es adómértékkel számol. Másrészt az

iparűzési adó megfizetésnek rendszeré
ből is adódik az első félévi alacsonyabb
teljesítés. Az önkormányzat által behajtan
dó átengedett bevételeknél a termőföld
bérlet után befizetett SZJA tovább csök
kent. A gépjárműadóból az első félévre
tervezett összeg 57,8 százaléka folyt be.
Ennek az oka, hogy a gépjármű adóztatás
új rendszere magasabb bevételt biztosít
az önkormányzatok számára, másrészt az
elmúlt évek adótartozásból is fizettek be
az elmaradottak. Kismértékű elmaradás
mutatkozik a felhalmozási és tőke jelle
gű bevételeknél. Az átvett pénzeszközök
közül a működési célúak teljesítése terüle
tén mutatkozik elmaradás. Ez abból adó
dik, mert a közhasznú foglalkoztatás idő
szakosan működik, elsősorban tavasszal,
nyáron és ősszel, így az utólagosan folyó
sított támogatás összege is később jelent

Később fog megalakulni a víziközmű társulat
Az önkormányzat elkészítette a
hosszú távú fejlesztési koncepcióját,
amin belül meghatározta a prioritásokat,
és a programokat. A stratégiai célcso
porton belül kiemelt szerepet kapott az
"Infrastruktúra javítása a lakosság szol
gálatában" elnevezésű program, mely
tartalmazza a szennyvízcsatorna hálózat
és a szennyvíztelep megépítését. A beru
házás becsült értéke a 2008. évi árszin
ten, bruttó 1,5-1,7 milliárd forint között
van. Az önkormányzatnak természetesen
lehetősége van pályázat benyújtására, de
minimum 15 százalék saját erővel is ren
delkeznie kell.
Az elmúlt években a képviselő-tes
tület folyamatosan kapott tájékoztatást
a szennyvíz program tervezéséről, a
pályázati lehetőségekről. A csatornahá
lózat és szennyvíztisztító telep tervei
elkészültek. A program sikeres megva
lósítása érdekében szükséges a pályázat
előkészítése és a saját erő biztosítása. Az
önrész, a szennyvíz elvezetéssel érintett
ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulá
sával teremthető elő. A beruházás meg
valósítása és a lakossági hozzájárulás
optimális előteremtése érdekében cél
szerű víziközmű társulatot létrehozni és
működtetni.
Az önkormányzat ezzel az E-Convest
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó
Kft-t bízta meg. A szennyvízelvezetés

a községben kétezer ingatlant érint. A
beruházás önerejének biztosítása érdeké
ben a hozzájárulás összege ingatlanon
ként kétszázezer forint. Lehetőség van
lakástakarék-pénztári megtakarításon
keresztül is a forrás biztosítására. Ez
a kötelezettség száz hónap alatt, havi
1999 forint befizetésével teljesíthető. A
lakástakarék-pénztári szerződések meg
kötésekor a szerződő félnek négyezer
forint számlanyitási díjat kell fizetni.
Az önkormányzat azonban ezt az össze
get, a társulat létrehozásának ösztönzése
érdekében megelőlegezi.
Nem szükséges azonban a pályázat
első fordulós elbírálásához a víziközmű
társulatot létrehozni. Éppen ezért az
önkormányzat úgy döntött, hogy meg
várja az első forduló elbírálását. Amen
nyiben pozitív lesz az elbírálás, akkor
két hónap alatt meg lehet a víziközmű
társulatot szervezni. A pályázatot novem
ber 24-ig lehet beadni, aminek várható
an csak késő tavasszal lesz eredménye.
Azt azonban nem lehet tudni, hogy
Tiszaalpárnak milyen esélye van a pályá
zati pénz elnyerésére. A testületi ülésen
az a javaslat hangzott el, hogy az EConvest Kft-vel a további tárgyalásokra
és a megbízás megadására a pályázat
első fordulója ismeretében kerüljön sor.
Ezt a javaslatot a képviselők elfogad
ták.

kezik költségvetésben.
A kiadások teljesítése összességében
37,2 százalék, a tárgyévi kiadásoké 43,2
százalék. A működési kiadások a félévkor
még nem módosított előirányzatoknak
megfelelően alakultak. A pénzbeni ellátá
sok címén kifizetett összegek elmaradnak
a tervezett előirányzatok időarányos mér
tékétől. Ennek az oka az, hogy a kifize
tésekre a jogosultsági hónapot követően
kerül sor, így most csak az első öt hónap
kiadása jelentkezik. A december havi
juttatások azonban hó végén kifizetésre
kerülnek, így éves viszonylatban 12 havi
kifizetés jelentkezik. Jelentős elmaradás
mutatkozik a fejlesztési feladatok meg
valósítása területén. A teljesülés aránya
mindössze 8,1 százalék. A képviselők
egyhangúlag fogadták el az előterjesz
tést.

Tanácskozási
joguk lesz
Módosította az önkormányzat a Szer
vezeti- és Működési Szabályzatát. A
rendelet a következőkkel egészül ki. Az
önkormányzat a feladatai körében támo
gatja a lakosság önszerveződő közössé
geinek tevékenységét, együttműködik
e közösségekkel. A képviselő-testület
és bizottságainak ülésein tevékenységi
körében tanácskozási jog illeti meg a
következő közösségeket: Alpári Tisza
Sporthorgász Egyesület, Faluvédő- és
Szépítő Egyesület, Polgárőr Egyesület,
Tiszaalpári Sport Egyesületet.

Bursa pályázat
Tiszaalpár nagyközség képviselőtestülete ebben az évben is csatlakozott
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz
töndíjpályázathoz. A pályázatba felső
oktatásban már tanuló, vagy a további
akban tanulni kívánó fiataloknak nyújt
anyagi támogatást.
Pályázati adatlap igényelhető a pol
gármesteri hivatal 1. számú irodájá
ban, ügyfélfogadási időben. Benyújtási
határidő: 2007. október 31.
Az ösztöndíjról a www.bursa.hu
Internet címen olvasható további infor
máció.
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Rendhagyó
irodalom óra
2007. október 01-jén Tomanek
Gábor és Nagy Erika, a békéscsabai
Jókai Színház tagjai tartottak előadást
a tornateremben. A felső tagozatosok
nak Ady Endre életét mutatták be a
művészek, a költő nyolcadikos koráig.
A diákok érdekes részleteket hallhat
tak Ady Lajos visszaemlékezéseiből,
ill. Ady Endre verseiből.
Az alsó tagozatosok beszédtechni
kai feladatokat oldottak meg. Érdekes
verseket mondtak, ritmusjátékokat ját
szottak, énekeltek gitár kíséretében,
drámajátékokkal ismerkedtek. Mind a
gyerekek, mind a felnőttek nagyon jól
érezték magukat a foglakozásokon.

Az aradi vértanúkra
emlékeztünk
Október 5-én iskolai ünnepség
keretében emlékeztünk meg az 1849.
október 6-án Aradon kivégzett 13 hon
védtábornokról és Magyarország első
független miniszterelnökéről - a 200
éve született - gróf Batthyány Lajos
ról, akinek halálos ítéletét ugyanekkor
hajtották végre Pesten. Köszönöm a
műsort adó 8/b osztály és a pedagógu
sok segítségét, mellyel hozzájárultak a
méltó megemlékezéshez.
Kővágóné Kálmán Klára

Kulturális
Örökségvédő Napok
Immár hagyománnyá vált, hogy a
Faluvédő- és Szépítő Egyesület szerve
zésében Tiszaalpár is kapcsolódik az
országos rendezvénysorozathoz. Szep
tember 15-én és 16-án a kiállítóter
mekben a Ha-Ho Szakkör következő
tagjai várták a településünkre látogató
vendégeket: Herczeg Barbara, Kana
las Diána, Kovács Andrea, Zetkó Csil
la, Bartók Péter, Mészáros Miklós,
Novák István. Köszönöm a segítségü
ket: Kővágóné Kálmán Klára a Ha-Ho
szakkör vezetője.

ÚJRA ÁRPÁD-NAP
2007. szeptember 20-án ismét szép
nap virradt az általános iskola tanulói
ra. Nem kellett tanulni, hiszen Árpádnapot tartottunk !
Az alsó tagozatosok a tanító nénik
vezetésével egy mondát hallgattak
meg Árpád vezérről, majd erről a
történetről készítettek gyönyörű raj
zokat.
A délelőtt további részében kézműves
foglakozásokon tanulhattak rengeteg
minden szépet készíteni a gyerekek.
A felső tagozatosok akadályversenyen
mutathatták be, mennyire ismerik a
tiszaalpári növény és állatvilágot, a
halászat történetét és eszközeit, az
Árpád- kori történelmet és a Skan
zent. Bemutathatták ügyességüket

sportban, patkókeresésben, gabonaőr
lésben és népi gyógyászatban, sámán
kodásban.
Szoros küzdelemben a következő ered
mények születtek:
5-6. osztály:
7-8. osztály:
1. 6.b		
1. 7.b
2. 6.a		
2. 8.b
3. 5.a		
3. 8.c
4. 5.b		
4. 8.a
		
5. 7.a
Minden osztály oklevelet és csokolá
dét kapott az eredményes szereplésé
ért.
A feladatok megvalósításáért köszö
net minden pedagógus kollégának.
Bondár Enikő
DÖK-segítő tanár

Látogatás a TITANIC kiállításra
2007. november 23-án, pénteken,
az Árpád Fejedelem Általános Isko
la és Könyvtár Diákönkormányzata
kirándulást szervez Budapestre, a
Millenáris Parkba, a Titanic kiállí
tásra.
A kiállításra belépve minden láto
gató, egy White Star Line beszállókár
tyát kap, melyen egy Titanic utas neve
és igaz története látható. Több száz
tárgyi lelet látható, melyeket a Titanic
végső pihenőhelyéről, az Észak-Atlan
ti-óceán aljáról, 3800 méter mélyről
hoztak fel. Utazóládák, bőröndök,
faládák, postazsákok várnak a látoga

tókra. Megnézhetjük a valódi jégből
készült jéghegyet, melyet meg is érint
hetünk. Azon az estén, amikor a hajó
elsüllyedt, az Észak-Atlanti-óceán
vize hidegebb volt, mint a jéghegy.
Mindenkinek ajánljuk, kortól függet
lenül!
Találkozó: 2007. november 23-án, 12
órakor a könyvtár előtt.
Hazaérkezés: kb. 22 órakor
Részvételi díj: 3500 Ft
A részvételi díjat Bondár Enikő tanár
nőnél lehet befizetni, 2007. november
15-ig az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!

Népszerű volt a Könyves vasárnap
Az országos programba bekapcso
lódva könyvtárunk 8-12 óráig tartott
nyitva október 7-én vasárnap.
Az érdeklődők megismerkedhettek
a könyvtár szolgáltatásaival, ingyen
internetezhettek, filmet nézhettek,
könyvet vásárolhattak. Volt, aki köny
veket nézegetni ugrott csak be, de a
számítógépek sem maradtak kihasz
nálatlanul.
Az akciót sikeresnek mondhatjuk,
hiszen ezen napon 10 új olvasója is
lett a könyvtárnak, akik remélhetőleg

továbbiakban is visszatérnek majd hoz
zánk. Minden korosztály képviseltette
magát a rendezvényeken. A legfiata
labb olvasóink, az egyéves Bársony
Réka és a hároméves Novák Anna
még a szüleikkel jöttek. A legidősebb
látogatónk, a 88 éves Barna Sándor
bácsi a II. világháborús hadifogságá
ról szóló "Alázatosan jelentem" című
könyvét népszerűsítette, mely jelenleg
is megvásárolható a könyvtárban.
Továbbra is várjuk a kedves olvas
ni, tanulni, tájékozódni vágyókat!

5. oldal

Madármegfigyelők az álpári réten

Október 6-7-én 31 európai ország
madarászai ismét megtartották az Euró
pai Madármegfigyelő Napokat. Ebben a
vetélkedőben az őszi vonulás madártöme
geit kémlelve azon versengenek az orszá
gok, hogy melyikük tud minél több hely
színen, minél több résztvevővel minél
több madarat megfigyelni. Hazánk az
utóbbi években igen szép eredményeket
tudhatott magáénak, ami nemcsak ked
vező földrajzi-természeti adottságaink
ból adódó madár-élőhelyeinknek, hanem
a lelkes amatőr és profi ornitológusok
nagy táborának is köszönhető.
A helyi terepnap szombat reggel kez
dődött a tiszaalpári Várdombon, ahon
nan a Kiskunsági Nemzeti Park egyik
legszebb panorámája nyílik: a Nagy-tó
a Kanász-háttal és háttérben a Baromjá
rással. Innen a Tőzegbánya-tóhoz sétál
tunk, majd a Kis-gáton a tavaly ősszel
betelepült hódok által kidöntött fákat
csodálta meg a 13 fős csapat. A Nagy-tó
környéki kaszálókon átvágva jutottunk
a szürkemarha gulya legelőjére, ahol
145 négylábú dolgozik kitartóan és ered
ményesen a gyalogakác visszaszorítá
sán. Közben két téli vendég, egy kékes
rétihéja és egy nagy őrgébics került táv

csöveink kereszttüzébe, majd két öreg
rétisas tett néhány tiszteletkört felet
tünk. A nyári aszály és a csapadéksze
gény ősz miatt alig maradt víz a tóban,
így az ilyenkor megszokott récesokaság
helyett csak kevés csörgő- és böjti réce
lézengett a tavon. A nagy kócsagok és
a szürke gémek is csak néhány fővel
képviseltették magukat e jeles napon,
a bütykös hattyúk ellenben szép szám
ban, közel ötvenen táplálkoztak a tavon.
A nyílt gyepterületeken réti pityerek
bandáztak. Mintegy 7 kilométer meg
tétele után értünk át Tőserdőbe, majd
délután egykor - már jól megérdemelt
italainkat kortyolgatva - erdei madár
fajokkal (őszapó, zöld küllő, csuszka,
fakusz, stb.) kiegészítve megfigyelési
listánkat zártuk a túrát.
A nap végére 29 madárfaj kb. 300
egyedét jelentettük le a Magyar Madár
tani és Természetvédelmi Egyesület
projektvezetőjének, aki továbbította az
országos eredményeket az európai köz
pontba. Végeredményt másnap hirdet
tek: hazánk 207 megfigyelési helyével,
kb. 5400 résztvevőjével és 470.000 meg
figyelt egyeddel az összetett második
helyen végzett.

Emlékezzünk!
1100 éve, hogy elhunyt Árpád fejedelem. Alpár mezején vívta döntő csatáját,
a Duna-Tisza közének birtoklásáért. Az eseményt Anonímus, Béla király jegyzője
is leírta. A terület erősségét ma is bizonyítja a fennmaradt földvárrom, rajta az
ember által épített sáncrendszerrel. A győztes csata után kerülhetett sor a hét vezér
vérszerződésére.
Bodor Lajos

BARLANGTÚRA
2007. október 22-én, hétfőn (munka
szüneti nap) az Árpád Fejedelem Általá
nos Iskola Diákönkormányzata egy napos
kirándulást szervez, jelenlegi és volt diák
jainak, szülőknek, családoknak!
Program: Autóbusszal felutazunk
Solymárra, ahol egy barlangtúrán
veszünk részt. Vezetővel megyünk le a
barlangba, ahol lámpával, sisakkal, fel
szerelve, csúszva-mászva, négykézláb
stb. fedezzük fel a kiépítetlen járatokat.
Mivel vizes helyeken is járunk, váltó
ruhát hozni kell! Mindenkinek ajánljuk,
kortól függetlenül. Aki a barlangba nem
szeretne lemenni, annak túrázási lehető
ség adott a közeli turistaútvonalon.
Találkozó: 2007. október 22-én, 7
órakor a könyvtár előtt. Hazaérkezés:
kb. 19 órakor. Részvételi díj: 3500 Ft
(Belépő+vezetés+ útiköltség). Aki nem
megy le a barlangba, annak 2000 Ft. A
részvételi díjat Bondár Enikő tanárnőnél
lehet befizetni az iskolában. Mindenkit
szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Az 1956-os
forradalom
emlékére
rendezett
ünnepségre
2007. október 23. kedd 17 óra
A megemlékezés helyszíne:
Árpád tér, '56-os emlékoszlop
Program:
- A Himnusz közös éneklése
(közremûködik: Bársony Mihály
Népdalkör)
- Ünnepi köszöntõt mond Bodor
Ferenc polgármester
- A Bársony Mihály Népdalkör ünnepi
mûsora
- Koszorúzás
- A Szózat közös éneklése
(közremûködik a Bársony Mihály
Népdalkör)
- Gyertyagyújtás

Nagyközségi Önkormányzat
Tiszaalpár

6. oldal

Sikeres tekerőlantos népzenei találkozó
Folytatás az 1. oldalról
A következő fellépő a nívódíjas
Kurázsi Táncműhely volt Kecskemét
ről akiket a Fabatka zenekar kísért.
Az együttes vezetői: Balogh Ildikó és
Fantoly Gyula akik a Népművészet
Ifjú Mesterei, nívódíjas koreográfu
sok. Közel egy órás műsorukban a
magyar nyelvterült táncai szerepel
tek, fellépésükkor az eredeti alapján
készült népviseletet viseltek.
Az esti koncertek zárásaként
Simon Wascher osztrák tekerőlant
művész, Szerény Béla és Micsik

Béla, aki Szerbiából érkezett, közös
koncertje volt látható a színpadon.
Simon Wascher fellépése nagy zenei
kuriózum, hiszen ő Ausztria jelen
leg talán egyik legnagyobb tekerőlant
művésze.
Vacsora után éjfélig tartó tekerős
bál kerekedett közös zenéléssel, tánc
cal, énekszóval.
A vasárnapi szentmiséket Szerényi
Béla tekerőlant és Micsik Béla citera
játéka kísérte.
Az idei tekerőlantos találkozóval
ismét hozzájárultunk Tiszaalpár nép

művészeti értékeinek fennmaradásá
hoz, ápolásához, továbbviteléhez,
minden érdeklődő színvonalas kikap
csolódásra lelhetett. Köszönet ezért a
fellépőknek, a Kádár Lajos Nyugdíjas
Klub tagjainak, a Chijaviza Kft-nek, a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Közművelődési Szakmai Tanácsadó
és Szolgáltató Intézetének, Tiszaalpár
Nagyközség Önkormányzatának és
mindazoknak, akik lelkesedésükkel
és munkájukkal, részvételükkel segí
tették, hogy ez a rendezvény ilyen
sikeres legyen!

Száznegyven mázsa ponttyal több van a Holt-Tiszában
Teljesült a pecások vágya, horog
ra akadhatnak a méretes pikkelyesek.
A Tiszaalpári Holt-Tisza
Tulajdonosi Közössége
úgy döntött, hogy ettől
az évtől a Sporthorgász
Egyesületek Bács-Kis
kun Megyei Szövetsé
ge (BÁCSHOSZ) kap
ja meg a 137 hektáros
alpári holtág halászati
jogának, horgászati célú
hasznosítását. Tizenöt
évre kapták meg a bérleti
jogot. Akkor a bérlők azt
ígérték, hogy évente mini
mum hetven mázsa halat
fognak telepíteni a vízbe.
Az érdeklődés azonban
annyira megnőtt a horgászás iránt, hogy
ezt a tervet már jelentősen túl teljesítet

ték. A tavasz végén hetven mázsa hallal,
most pedig egy hét alatt száznegyven

mázsa fogható ponttyal gyarapodott a
Holt-Tisza állománya, amit Szajolból

ZENEI VILÁGNAP
„A ZENE MINDENKIÉ“
(Kodály Zoltán)

Szeretjük a zenét. Szeretjük, mert
jókedvre derít, mert magával ragad,
bánatunkban megvigasztal és megme
lengeti szívünket.
Az ókori irodalmi emlékek mesék
ben, mítoszokban zengnek a zene cso
datévő hatalmáról: Orfeusz énekével
hozta vissza kedvesét az alvilágból,

Vejnemöjnen vadakat szelídített meg
hárfájával, sőt, mint tudjuk, sebet gyó
gyítani síppal, dobbal, nádi hegedűvel
is lehet.
Október 1-jén, a Zene Világnapján
emlékeztünk meg a XX. század egyik
legkiemelkedőbb magyar zeneszerzőjé
ről, Kodály Zoltánról, akinek idén ünne

hoztak. Az esetenként két kilósnál is
nagyobb pikkelyeseket több helyen tet
ték bele a holtágba, a
pecások nagy örömére.
A horgászok amint meg
tudták, hogy megtörtént
a telepítés, azon nyom
ban csónakba ültek, vagy
pedig a partról lógatták
be botjukat. Többen is
azzal büszkélkedhetnek,
hogy nekik már akadt
a horgukra ponty. Nem
csak a víz minősége kivá
ló, de a partja is rendezett
a Holt-Tiszának, ezért
is szeretik a pecások. A
horgászással kapcsola
tos szabályokat azonban
mindenkinek be kell tartani, amit hal
őrök folyamatosan ellenőriznek.
peljük születésének 125., halálának 40.
évfordulóját.
Népszerű művét, a Háry János dal
játékot 1926-ban mutatták be az Ope
raházban. A darab hőse - Garay János
- egy falusi kocsmában hetvenkedő,
nagyotmondó öreg obsitos, aki a maga
és társai számára megálmodott szebb
világot eleveníti meg fantasztikus vis
szaemlékezéseivel.
Reggeli ünnepségünkön ebből a
műből adtak elő egy vidám jelenetet a
színjátszók, Bondár Enikő vezetésével,
valamint az iskola énekkara Szőke Éva
vezényletével.

7. oldal

Az idei szépségkirálynő tiszaalpári kötődésű

Az álmok azért vannak, hogy meg
valósítsuk azokat. Most itt az alkalom,
hogy megmérettesd magad, és akár te
lehetsz a 2007-es Miss World Hunga
ry, akire csodálatos és izgalmas felada
tok várnak, ő képviselheti hazánkat a
világdöntőben és egy évig Magyaror
szág Szépeként számos szép, nemes
tevékenység részese lehet. Ezzel pró
bálták csalogatni a lányokat, hogy
megmérettessék magukat a szépség
versenyen.
Az álmok azonban csak egyetlen
egy lány számára váltak valóra és
ez nem más, mint Bodri Krisztina,
akinek nagyszülei (Bodri András és
felesége) Tiszaalpáron élnek.
A Miss World Hungary 2007. szep
tember 26-án rendezett döntőjében
ugyanis Bodri Krisztina, 21 éves jog
hallgatót választották Magyarország
szépének. A decemberi Miss World

2007 döntőn, Kínában ő képviselheti
majd hazánkat. Udvarhölgyei a 22
éves G. Nagy Lilla, illetve a 23 éves
Freire Szilvia. A döntőben először kok
télruhában, majd fürdőruhában, végül
estélyiben vonultak fel a lányok.
Bodri Krisztina a szépségkirálynői
korona mellé egy KIA Picanto autót
is kapott. Egy nyelviskola vállalta,
hogy intenzív nyelvi képzésben része
síti mind a 21 döntős versenyzőt, de a
két udvarhölgy is hosszabb képzésen
vehet majd részt. A királynőnek, pedig
igazi csemege dukál: kínai nyelvből
intenzív alapképzésben részesül, hogy
a világverseny házigazdáit is elkápráz
tassa.
A Herendi Porcelánmanufaktúra
külön díjjal jutalmazta a királynőt,
aki a Herend Szépe nevet viseli, és
egy csodálatos kézzel festett Herend
tállal térhetett haza. További értékes
herendi porcelán tárgyat kapott még
Krisztina. A Vapiano Étterem 100
000 Ft értékű VIP kártyával ajándé
kozta meg. A Maybelline, amellett,
hogy minden hölgynek a Rock and
Black legújabb sminkkollekcióját
ajándékozta a királynőnek és udvar
hölgyeinek egy éven át biztosítja
teljes sminkkollekciójukat. Utazás
is vár Bodri Krisztinára, Marbellára
repítik majd. A Hotel Silver well
ness hétvégéje is Krisztinára vár. A
Budapesti Operabál vendége az első
három helyezett és a közönségdíjas
hölgy is, akik Héjja János ruhájá
ban pompázhatnak, és Varga Miklós
ötvösmester csodálatos ékszerével
térhettek haza. A királynő egy hóna
pot tölthet Kínában a világdöntőn,

ahol nem csak Sanya szigetét láthat
ja, hanem beutazhatja Ázsia gyöngy
szemét is.
Krisztina elmondta, hogy az lesz
majd a legnagyobb élmény, ami a
szépségkirálynői címmel jár, hogy
kiutazhat a világdöntőre. Ez volt mind
össze a harmadik szépségversenye,
amin elindult. Igaz 2003-ban már dön
tős volt a Miss World Hungaryn, de
akkor nem ért el eredményt. Most
viszont őt választották 2007 legszebb
magyar hölgyének. Krisztina nagyin
szerényen úgy nyilatkozott, hogy a
szépséget egy adottságnak tartja, amit
lehet okosan használni. Az elkövetke
zendő években örülne annak, ha lenne
néhány igényes fotós munkája, de nem
a szépségiparban képzeli el az életét.
A mostani címével óriási "reklám" jár
együtt, ami nagyon jó, de nagy felelős
ség is, mondta a királynő.

Értékek és élmények határon innen és túl
Ez jellemezte kirándulásunkat,
melyet Kissné Terike szervezett
klubtársainak. Föld alatt, a Domica
barlangban, Szlovákiában, kezdő
dött, és föld alatt, a Szépasszonyvölgy pincéiben fejeződött be.
Kitűnő és szakszerű idegenvezetést
kaptunk mindenhol, amerre jártunk.
Domicán a cseppkőbarlangban, a

belléri kastélyban, a krasznahorkai
várban, Miskolcon a gyönyörű ikon
osztású görögkeleti templomban és
a diósgyőri várban is. A festő kör
nyezetben lévő Lillafüreden csak
halkan, csendben néztük meg a híres
Palota Szállót, majd utána megpihen
tünk Bükkszentkeresztesen, ahol, ha
hinni lehet a mondásnak, feltöltőd

tünk energiával. A tartalmas szép
kirándulást, a bőségesen jó ellátás
és kellemes idő csak fokozta. Min
den csodás látnivalóért és élményért
köszönettel tartozunk Kissné Teri
kének
az Árpád Fejedelen
Nyugdíjas Klub tagjai

8. oldal

Labdarúgó csapataink eredményei
A felnőtt csapatunk sajnálatos módon
ebben az évben a megyei III. osztályba
kényszerült. Az eddigi teljesítményükkel
elégedettek lehetnek a szurkolók.
Az eddig lejátszott mérkőzéseik
nek eredményei: ASE-Tiszaug 6-3,
Soltszentimre-ASE 0-0, ASE-Ágasegyháza
0-1. Apostag-ASE 2-3, ASE-Fülöpháza 3-2,
Dunaegyháza-ASE 0-1, ASE-Kecskeméti
LC 6-1, Ballószög-ASE 0-3. Nyolc mérkő
zésből hat győzelem, egy döntetlen és egy
vereség, 19 pont 22-9-es gólarány.
A serdülőcsapat még ennél is jobb ered
ményt tudhat mag mögött.
Kecskeméti LC-ASE 0-10, ASEKiskunfélegyházi Vasutas 10-0, Izsák-ASE

0-14, ASE Helvécia 1-0, Ballószög-ASE
0-5. Öt mérkőzés, öt győzelem, 15 pont, 40
rúgott gól, kapott gól nélkül, száz százalé
kos teljesítményt nyújtottak.
Ivicz Lázár tanítványainak a nevét jó lesz
megjegyezni, mert ha így fejlődnek, akkor
még sok örömet szerezhetnek a tiszaalpári
labdarúgást kedvelőknek. Czimer Krisztián,
Túri Zsolt, Magyar Imre kapusok, Fábián
Zsolt, Barcsa Alex, Gálfi Mihály, Dányi
Erik, Végh Bálint, Kiss Andor, Szabó Sán
dor, Palásti András, Dubai Richárd, Baranyi
Jenő, Hürkecz Róbert, Nagy Gál Róbert,
Holló György, Lövei József, Botos Mihály,
Bárdos Bence, Sándor Ernő, mezőnyjáté
kosok.

KEDVES
VENDÉGEINK!
Ünnepeljük együtt a
TISZATÁJ VENDÉGLŐBEN
való fennállásunk 10. évfordulóját.
Felhívjuk figyelmüket évfordulónkra, és
ezúton szeretnénk megköszönni vendégeink
hűségét. Ha továbbra is a Tiszatáj Vendéglőt
választja, együtt ünnepelhetjük 10. születés
napunkat.
Szeptember 10-e és október 30-a között
2000 Ft fölött fogyaszt étel és ital válasz
tékunkból részt vehet sorsolásunkon, a
készpénz fizetést igazoló blokkal és az álta
lunk adott nyereményszelvénnyel.
A sorsolás november 2.-án (pénteken) 18
órakor lesz a Tiszatáj Vendéglőben.
Nyeremények: 1 díj: kerékpár, 2 díj: mikro
hullámú sütő, 3 díj: kávéfőző.
További nyeremények: vasaló, szendvicssü
tő, bogrács, rozsdamentes edény, egy darab
hatszemélyes sültes tál, három darab kétsze
mélyes sültes tál, a beszállító cégek ajándé
kai, és apróbb tárgynyeremények.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket.
Tisztelettel Tiszatáj Vendéglő
(A nyereménysorsolásban a Tiszatáj Vendéglő dol
gozói és közvetlen hozzátartozói nem vehetnek
részt.)

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a tiszaalpári Árpád
Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár

MÁRTON NAPI
BÁLJÁRA

amelyet 2007. november 10-én (szomba
ton) 19 órai kezdettel rendezünk
az iskola tornacsarnokában.
MŰSOR - VACSORA - BÜFÉ
- ZENE - TOMBOLA
Vacsorajegy ára: 1.800 Ft/fô
Adományjegy ára: 500 és 1.000 Ft
A jegyek november 8-ig megvásárolhatók
az Árpád Fejedelem Általános Iskolában.
Töltsön egy kellemes estét velünk és jó
hangulatú asztaltársaságát is hozza
magával! Szeretettel várjuk!
A rendezvény bevételét tantermi
berendezések beszerzésére fordítjuk.
Az iskolai SZMK Az iskola tantestülete

9. oldal

Akik köztünk élnek
A mesterszakács
Azt mondják, hogy a magyar ember
nagyon szereti a hasát. Van is benne
valami, mert nagyon szeretünk enni.
Különösképpen a magyaros ízeket
kedveljük, attól pedig, mint tudjuk,
lehet hízni is. Talán kevesen tudják, de
Tiszaalpárnak is van mesterszakácsa.
Pedig ezt a címet nem olyan egyszerű
megszerezni. Fricska Attilának két éve
sikerült az elismerő címet megkapnia.
- Sokan azt mondják, hogy a férfiak
sokkal jobb szakácsok, mint a nők. Van
ebben valami?
- Nagyon jól főznek a háziasz
szonyok is, meg ahány ház, annyi
szokás. A férfiak talán bátrabban
nyúlnak a fűszerekhez, mindössze
ennyi lehet a különbség.
- Mégis amikor több személyre
kell főzni, akkor inkább férfiakat
kérnek meg, nem pedig nőket.
- Ez oda vezethető vissza, hogy
régen a bográcsos ételeket halá
szok, juhászok, pásztorok, hentesek
készítették. A nagyobb mennyisé
get ők jobban bemerték vállalni,
meg fizikálisan is sokkal nehezebb
volt a nagy mennyiséget feldolgozni.
Nagyobb tapasztalatuk volt a bográ
csos ételek főzésében, így gyakorlati
lag rajta maradt a férfiakon az ilyen
ételek főzése.
- Önből hogyan lett szakács?
- Szülői indíttatásra, mert nem vet
tek fel pincérnek, szakácsoknál viszont
volt hely. Igaz, gyerekkorom óta szeret
tem főzni. Kezdetben csak egyszerű éte
leket főztem, de most már komolyabb
ételeket is el tudok készíteni. Van azon
ban még mindig tanulni valóm.
- Mit jelent az, hogy egyszerű étel?
- A hagyományos magyar ételeket:
paprikás krumpli, krumplileves, pörköl
tek, sültpaprika tojással.
- Nekünk is vannak olyan ételeink,
amit nehéz elkészíteni?
- Nem nehéz egyiket sem elkészíte
ni, csak a ráfordított idő és a bele fek
tetett energia lehet több. A jellegzetes
ételeink: a gulyás, a pörköltek, töltött
káposzta, bár ez utóbbinak bajor erede
te is van.

- Hogy lesz valakiből mestersza
kács?
- Elég hosszú folyamata van. Elő
ször is tíz éves gyakorlatot kell iga
zolni, csak utána lehet jelentkezni.
Nekem 2005-ben sikerült megszerez
nem a mesterszakácsi címet. Először
is szakmai elméletből kellett szóbeli
és írásbeli vizsgát tenni. A gyakorlat
ban egy dísztálat kellett elkészíteni.
Mielőtt azonban feltették, a zsűri meg
nézte, hogy elbírálásra méltó-e. Ezt
kielemeztük, és javítottunk rajta, amin
esetleg kellett. A dísztálon két segít
ségemmel három napig dolgoztam.

Szárnyasparádé nevezetű kompozíció
volt, négy féle szárnyas étel, és négy
féle köret. Azt azért el kell mondani,
hogy ezek az ételek nem hétköznapi
fogyasztásra valók, bár ehetők. Dara
bonként kell kimártani, zselatinozni,
nagyon munkaigényes. Négy személy
re készült, gombás illetve hús paráddal
töltött filézett galamb comb, ami barna
zománc aszpikba volt belemártva. Toka
ji borkocsonya volt aranymazsolával a
galambcomb körete. Az éleket és a
cseppeket le kellett vasalni. Gumikesz
tyűben dolgoztunk, hogy szebb legyen.
Természetesen asztali kompozíciót is
kellett készíteni. Aranyszínű asztalterí
tővel díszítettem, volt borajánló, kéthárom pohárral, és így került fel rá a tál
névvel, de azt is oda kellett írni, hogy
mi a tál neve és mit tartalmaz. Ezt köve
tően egy ötfogásos mestervacsorát is el
kellett készíteni. Ebben volt hideg, és
meleg előétel, szorbé, leves, két fajta
főétel és desszert.
- Vette-e már annak hasznát, hogy
mesterszakács?

- Itt a községben nem, de járunk
különböző helyekre ételeket zsűrizni.
- Úgy tudom, hogy büszke tulajdono
sa egy kiváló szakácskönyvnek.
- A magyarok asztala című könyvet
Benke Laci bácsi ötlete alapján Gribek
Lajossal közösen szerkesztették, de
összesen száznegyven szerzője van.
Ebben megtalálható Magyarországon
élő nemzetek különböző ételei, és ter
mészetesen néhány nagyon különle
ges magyar étel is. Azt nem tudom
megmondani, hogy hány recept van
benne, mert még nem számoltam ös
sze. Magyarország jellegzetes ételei
csoportosítva vannak benne. Az ere
deti könyvet a Parlament vadászter
mében állították ki. Összecsukott
állapotban egy méter magas és het
ven centi széles. Szürkemarha bőré
be van burkolva, tizennégykará
tos arannyal van díszítve, és rubin
kövekkel van kirakva a címlapján
lévő magyar címer. Ami nekem
is meg van, ennek a kicsinyített
mása. Ebből háromezer számozott
példány készült, az enyém 486-os.
- Egy mesterszakács talán elárul
hatja az, hogy mi a kedvenc étele,
és mit szeret legjobban főzni.
- Szeretek minden magyaros ételt,
az újházi tyúkhúslevestől a pörköltö
kig, rétest, bélest mindet megeszek,
de a nemzetközi ételeket is szívesen
fogyasztom. Ezek közül, ami nagyon
ízlett az egy sanghai üvegtésztaleves
volt sitakigombával és kagylóval.
- Otthon a családban ki szokott
főzni?
- Ez változó. Van, amikor édes
anyám, van, amikor én. Mikor ki kerül
közel a konyhához. Természetesen
mindent szeretek főzni. Sajnos nálunk
szakmai ártalom az, hogy kicsit teste
sebbek a szakácsok. Egy ételt ugyanis
legalább hét-tíz alkalommal meg kell
kóstolni, mire elkészül. Később, ami
kor jól ismerjük, hogy milyen fűszere
ket kell hozzáadni, akkor elég négy-öt
alkalommal. Mindegyik ételre oda kell
azonban figyelni, hogy jó ízű legyen,
és az asztalra tudjuk tenni. Egy szakács
ugyanis akkor érzi jól magát, ha ízlett a
főztje azoknak, akik megkóstolták.

10. oldal

A Faluvédő-és Szépítő Egyesület hírei
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik adójuk 1%-val 346.097-Ft-al támogat
ták egyesületünket. Nagyon örülünk annak,
hogy minden évben emelkedik azoknak a
száma, akik támogatnak bennünket.
November végén tartott közgyűlé
sen fogjuk megtárgyalni, a tagság javas
lata alapján, egy új játszókert megvaló
sítását. Közvélemény kutatás után az
egyik javasolt hely a kosárfonó kiállító
terem előtti rész (volt vízmű területe).
A következő számban közöljük a köz
gyűlés időpontját, melyre szeretettel
várjuk támogatóinkat és javaslataikat.
Virágárusítás lesz, 2007 október
19-én (pénteken) 3/4 7-től 11 óráig
a művelődési ház előterében. Lehet
majd kapni kerti ágyásokba, sziklaker
tekbe, sírokra, évelőket, krizantémokat,
árvácskákat.
Kirándulást szervezünk október 22én (hétfő) Nemzetközi Orchidea és
Bromélia Kiállításra, Budapestre, a
Vajdahunyad várba (Magyar Mezőgaz
dasági Múzeumba). Ezen kívül meglá
togatjuk a Fővárosi Állatkertet, pálma

házat. Az Oázis-kertészetben vásárlási
lehetőség is lesz. Részvételi díj: 3000
Ft, mely tartalmazza az útiköltséget,
belépőjegyeket. Jelentkezni lehet októ
ber 17-ig a művelődési ház épületében,
az emeleten a teleházban.
Őszi nagytakarításra várunk min
den falunk szerető lelkes emberét, civil
csoportokat, október 26-án (pénteken)
reggel 9 órakor a művelődési ház par
kolójában. Létszámtól függően innen
indulunk a tervezett területekre: Árpádtér, Templomdomb, temetők (alpári,
újfalui), vasút előtti terület, piactér.
Jó lenne összefogni, jó érzésű embe
rekkel, civil csoportokkal, fiatalokkal,
akik a faluban most uralkodó vandálok
kal szemben fel tudnának lépni.
Nem értjük, hogyan szórakozhatnak
értelmes fiatalok hétvégeken úgy, ami
nek a végtermékei az alábbiak: Sport
pálya mellett elültetett fák többszöri
kitörése, összeforgatott szemétbedo
bók, nagy erővel felhúzva (iskola előtt,
polgármesteri hivatal előtt, Alkotmány
utca végig), újfalui játszótér rugós játé

kok széttörése, a megevett megivott
ételek, italok viszontlátása a közpon
ti térburkolaton, a szépen kitakarított
buszvárók összefirkálása, kerékpárral
összeugrálva a központi virágágyások.
Nagyon elszomorítanak bennünket
a fentiek, ne legyünk alpáriak, amit
a közéletben szoktak mondani. Alpár,
Tiszaalpár természetben, történelmi
múlttal rendelkező gazdag település,
nem pedig a fent leírt gyakori mondá
sú község. Biztató azonban az, hogy
az Árpád Fejedelem Általános Iskola
tanulói között vannak olyanok is, akik
önkéntes munkát vállalnak. Tavasszal
kitakarították a vasútállomás váróter
mét, részt vettek a település virágülteté
sében is. Jó látni, hogy a tovább tanuló
diákok is részt vesznek az önkéntes
munkában.
Az Értékőrző táborban, ami már öt
éve működik dr. Halász Mátyásné tanár
nő vezetésével, az egy hét alatt beiktat
nak takarítási napot is. Parkokban virág
ágyakat kapálnak, szobrokat mosnak
le, buszvárókat takarítanak. Nagyon
jó lenne összefogni, megakadályozni a
fent leírt rongálások megszüntetését.
Vezetőség

Tisztelt Szülők!

Örömmel értesítem Önöket, hogy október elsejével községünkben gyermekorvosi rendelés indult. Az
ellátás 19 éves kor betöltéséig lehetséges. Amennyiben a későbbiek során igényt tartanak az ellátásra,
kérem, hogy személyesen jelezzék a helyszínen (Alkotmány u. 7.) október hó folyamán a rendelési idő
ben, vagy az az utáni órákban.
Dr. Martus Mónika csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos

Jogosítványt szeretne? A SZERVO-LUX Autósiskolát keresse!
Szeretne minél több megtervezett programot a nyári szünetben megvalósítani?
A Szervo-lux autósiskola egész évben az önök igényeihez igazodva
rövid átfutási idõvel - személygépkocsi és motoros tanfolyamot indít!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt tanfolyamnyitónkon

TISZAALPÁRON!

Színvonalas oktatás
- reális áron!

Helye: Általános

Iskolában

Ideje: 2007. 10. 16-án 16 óra és 2007. 10. 19-én 16 óra

A tanfolyam idejére tankönyvet biztosítunk! Kamatmentes részletfizetés!
Háztól-házig oktatjuk! KRESZ gyakorló CD otthonra! Elméleti vizsgára
számítógépes felkészítés! Jelentkezni lehet a meghirdetett idõpontban a helyszínen, vagy telefonon:
30/576-9411-, 76/441-474

SZERVO-LUX MAGÁN AUTÓSISKOLA Lakatos Attila iskolavezetõ Kecskemét, Árpád krt. 21/c.

11. oldal

Tisztelt lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy
2007. október 17-én, szerdán 8-12 között

ingyenes vércukor és
koleszterin-mérést
szervezünk önöknek.

Az eredményekkel felfedezhetővé válnak népbetegsége
ink (vércukorbetegség, lipidanyagcsere-zavar), melyek időbeni
kezelése segít a súlyos betegségek és azok szövődményeik kiala
kulásának megelőzésében.
Jöjjön el és győződjön meg róla, hogy egészsége rendben van!
A szűrést Tiszaalpár, Szent Imre tér 18. szám alatti házior
vosi rendelőben végezzük, az általános iskola hátsó bejáratával
szembeni épületben.
Dr. Taricska Tibor háziorvos

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
- Műanyag nyílászárók: Schüco és
Wymar 3-5 kamrás, Profilból ISO 9001,
Tanúsítvánnyal, ÉMI minősítéssel
- Redõnyök: Mûanyag és alumínium
Szalagfüggöny, szúnyogháló
- Harmonikaajtó
Seres Barnabás
Tiszaalpár, Szent Imre tér 7.
Telefon/fax: 06-76/421-511

SZÁNTÓFÖLDET
VÁSÁROLNÉK.
Telefon:
06-70/333-7377
Nyomdai munkák!
Kiadványok, egyedi céges nyomtatvá
nyok, öntapadós címkék, színes szórólap
ok, prospektusok készítését vállaljuk.

Nyomtató Kkt.

Tiszakécske, Béke u. 102.
Tel./fax: 76/441-519
E-mail: geza35@vnet.hu

Értesítem kedves vendégeimet, hogy a

FLAMINGÓ KOZMETIKA
elköltözött a Munkácsy u. 11. szám alól a
Munkácsy u. 5. szám alá.

Kellemes környezetben, rugalmas nyitva tartással várom
minden kedves vendégemet, a kiváló minőségű Gigi és
Wiener kozmetikumokkal.

Bejelentkezés: 06-30/910-1535
Farkas Anikó elektrokozmetikus

könyvelést vállalok
Szerdánkén 10-15 óráig Tiszaalpáron a művelődési
ház I. emeletén (a falugazdász szobájában). APEH
internetes bejelentkezéssel, családi gazdák, egyéni
vállalkozók, Bt-k, Kft-k részére.
Vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás, teljes
körű APEH és TB ügyintézéssel, képviselettel.

Vargáné Farkasházi Orsolya
könyvelő, bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-8536

Másodkézbõl
elsõrangút!
Megnyílt a

BÖNGÉSZDE
Tiszaalpár,
Alkotmány u. 17. alatt!

Kínálatunkból:
• Angol, olasz ruhák másodkézből
• Új bizsuk, övek, táskák, divatékszerek nagy
választékban
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 8-12 13-17 óra
Szombaton: 8-12 óráig
Hetente megújuló kínálatunkkal, sok szeretettel
várok mindenkit:
Gyurkiné Irén

12. oldal

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Nagy Menyhért és Mikus Julianna.
Az előző számunkban rosszul jelent meg Győri László és
Novák Olga neve, amelyért szíves elnézést kérünk.
Akiket nagyon vártunk: Kasza Klára (anyja neve: Novák
Kinga), Tóth Szaffi (Szabó Ilona), Popper Réka (Tóh Julianna),
Kovács János (Márvány Tamara), Gyovai Bálint (Konfár
Krisztina).
Akiket elveszítettünk: Szvacsina János (1958), Bagány
József (1911), id. Gyovai Istvánné Donka Julianna (1922).
Nagy György Pál (1925).

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a tiszaalpári házi
gyermekorvosi ellátás elindításában nyújtott segítségért és
támogatásért a nagyközség önkormányzatának, a lakosoknak
és a területen dolgozó kollégáimnak.
Házi gyermekorvosi rendelés Tiszaalpár, Alkotmány u. 7.
Dr. Martus Mónika

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106

APRÓK
Kereskedelemben jártas (nem szakképzett), középkorú
nő, 8-12 óráig munkát vállalna. Beugrás, helyettesítés,
mosogatás, takarítás, minden érdekel. Telefon: 76/421-763,
mobil: 06-70/549-3879.
5X3-as szőnyeg (szürke) 3000 forint, 2 darab gyermek
játszószőnyeg, 500 forint /darab eladó! Dózsa Gy. u. 62.
Telefon: 421-763, mobil: 06-70/549-3879.
Fogsorjavítást rövid határidőre vállalok. Bartha Zsolt
Tiszaalpár Bethlen G. u. 6. Telefon: 424-092, mobil: 0630/300-9996.
Köszönjük a falu lakóinak, a posta dolgozóinak, hogy
segítettek megtalálni Prety névre hallgató beagle kutyánkat
Herczeg Barbara.

Cikkek, hirdetések, olvasói levelek
leadási határideje
minden hónap hetedike.

Teleház: tel./fax: 598-853
Orvosi ügyelet: 06/20-915-7063
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444

Ingyenes hirdetési szelvény

Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211

Hirdetés szövege: __________________________

Körzeti megbízottak:
Lakatos Bernát: 06-20/539-5677
Berkes Béla: 06-20/539-6690

_________________________________________
_________________________________________

Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268

_________________________________________

Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594

_________________________________________

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

Kínálatunkból:

ajándék, játék, bizsu, csomagolt élelmiszer, édes
ség, papír-írószer, vegyiárú,
mûanyagárú, konyhai eszközök, fehérnemû, zokni,
kozmetikai cikkek…
és még sok apróság.

Folyamatosan megújuló választékkal,
akciókkal, udvarias kiszolgálással
várjuk kedves vásárlóinkat.
Üzletünk nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig: 8.00-17.00 óráig,
szombaton: 8.00-12.00 óráig.
Tel/Fax: 76/424-504. Mobil: 06-20/4789-008.

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

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének lapja
Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Bársony István
Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség telefonszáma: 424-106
E-mail címe: muvhaz@tiszaalpar.hu
Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

