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Gyertyát gyújtottak az 1956-os hősökért

A hagyományoktól eltérően ezút-
tal nem a kopjafánál kezdődött az 
október 23-i ünnepi műsor. Ennek 
egyetlen oka volt, még pedig az, 
hogy esett az eső, és a szervezők 
úgy gondolták, hogy jobb lesz, ha 
a művelődési ház nagy termében 
emlékeznek meg az 51 évvel ezelőtti 
eseményekről.

Bodor Ferenc ünnepi beszédében 
emlékeztette a jelenlévőket arra, 
hogy nekünk magyaroknak, októ-
berben egy tragikus és egy nagysze-
rű napra kell emlékeznünk, az idők 
végezetéig. Október 6-án az Aradon 
hősi halált halt tábornokokra, 23-
án pedig azokra a honfitársainkra, 
akik vállvetve vették fel a küzdelmet 

a Szovjetunióval szemben, akiknek 
tettét a szebb és a szabadabb jövő 
utáni vágy vezérelte. Elszántságukat 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy hetekbe tellett a forradalom 
vérbefojtása. A legifjabb nemzeti 
ünnepünknek van egy fontos üze-
nete. Ez pedig nem más, mint az, 
hogy az oly sokszor nehéz időszakot 
megélt közép és időskorúak mellett 
a fiataloknak is meg kell találniuk 
életük értelmét, azt a nemes célt, 
melyért érdemes áldozatot hozni, 
mellyel méltó módon adhatják majd 
át hajdani utódaiknak, az 56-osoktól 
kapott örökséget.

Múltunkat ismerni, azt bevalla-
ni kötelességünk. Az 1956-os for-

radalom és szabadságharc a maga 
tisztító erejével visszahelyezte 
Magyarországot Európa és a világ 
erkölcsi térképére. Hogy erről az 
erkölcsi térképről sose csússzon le 
az ország, be kell látni, hogy reális 
múltkép nélkül nem lehet jövőt épí-
teni, szolgálni. Erre legyünk büsz-
kék, és arra is, hogy 56 reményeiből 
mégis megvalósult a demokratikus 
köztársaság.

A népdalkör műsora után az 
ünneplők kivonultak a kopjafához, 
ahol a pártok és szervezetek képvise-
lői koszorút helyeztek el. A jelenlé-
vők gyertyákat és mécseseket gyúj-
tottak meg az áldozatok emlékére.
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Marad a Holt-Tisza a BÁCSHOSZ kezelésében
A legutóbbi testületi ülésen napi-

rendi pontként szerepelt a Holt-Tisza 
hasznosítása. A témával kapcsolatban 
élénk vita alakult ki.

Kovács Sándor a BÁCSHOSZ tit-
kára elmondta, hogy a horgászati-halá-
szati törvény, lehetővé tette, hogy az 
önkormányzatok is tulajdonokat sze-
rezzenek vizekre. Nagyon sok önkor-
mányzat megpróbálkozott ezzel, a 
helyi horgász egyesületekhez fordultak, 
akik non-profit szervezetként végzik a 
vizeken a gazdálkodást. Tiszaalpáron 
a Tulajdonosi Közösség írta ki a halá-
szati jogra a pályázatot. Beszéltek a 
helyi egyesülettel, hogy ők legyenek a 
pályázók, de azt a választ kapták, hogy 
a megyei szövetség, mint jogi személy, 
nyújtsa be a pályázatot, és az egyesület 
támogatni fogja őket. A Tulajdonosi 
Közösség úgy döntött, hogy tizenöt 
évig bérlőként tevékenykedhetnek az 
alpári Holt-Tiszán. Kovács Sándor tájé-
koztatta arról a képviselőket, hogy a 
szerződésben vállalt feladataikat telje-
sítették. Megerősítették a halőrzést, két 
halőr állt munkába. Öt alkalommal, több 
mint 200 mázsa pontyot telepítettek. A 
Kiskunsági Nemzeti Parkkal megál-
lapodtak, hogy felhívják a horgászok 
figyelmét, hogy ne szemeteljenek. A 
megyei horgászversenyt is Tiszaalpáron 
rendezték meg, ami település jó hírne-
vét öregbítette. Egy jó horgászvíz az 
üdülőtelkek, ingatlanok árát is javítani 
fogja. Megfigyelhető az is, hogy egyre 
több kecskeméti horgász jár a szikrai és 
az alpári holtágra pecázni. Megemlítette 
még, hogy a megfelelő telepítéseket 
végre tudják hajtani, és együtt tudnak 
működni az önkormányzattal. 

A BÁCSHOSZ által készített beszá-
molóból kiderült, hogy szeptember 
30-ig 19.5 millió forint bevételt pro-
dukáltak. Ebből 11.4 millió forintot 
fordítottak halasításra. A többi kiadás, a 
két halőr bére és az egyéb kiadások 4.9 
millió forintot tesznek ki.

Dr. Vancsura Zoltán hozzászólásá-
ban, a fenti számok tükrében azt han-
goztatta, hogy az önkormányzat egy 
évben közel 20 milliós bevételkiesést 
könyvelhet el, ami 15 évre számolva 
300 millió forintot jelent. Kérdésként 
vetette fel, hogy mi indokolja a magas 
halárat, és miért kell ilyen nagy men-

nyiségű halat a holtágba tenni? Beszélt 
több emberrel is, akik azt mondták neki, 
hogy túltelepített a víz, és lehet, hogy 
tavasszal nagy halpusztulás fog bekö-
vetkezni. Javasolta, hogy a szerződést 
bontsák fel a BÁCSHOSSZ-szal, és 
előnyösebb megállapodást kössenek. 

Dr. Vancsura István szerint ilyen 
kedvezményes bérleti díjjal (500 Ft/
ha/év) nagyon könnyű gazdálkodni. 
Csatlakozott ő is a szerződés felbontá-
sához és új alapokra való helyezéséhez. 
A halasítással kapcsolatban szakmai 
kérdést feszegetett. Véleménye szerint 
a rét nagyon jó ökonómiai rendszerű, 
különösen a vízrendszer kiváló. Olyan 
jó természetes halutánpótlást lehetne 
végezni, hogy gyakorlatilag az egész 
halasítást el lehetne felejteni. Véleménye 
szerint, a nagytó csatornájába beépített 
zsilipek teljesen megakadályozzák a 
természetes halutánpótlást. Tavasszal 
bővebb mértékű halívás lehetséges, ha 
kint van a gyepeken a víz. Régebben 
meg is próbálták, hogyan lehet termé-
szetes körülmények között halívatást 
végezni. Nagyon minimális költséggel 
és milliós nagyságrendben tudtak iva-
dékot nevelni. A holtágba ilyen mérté-
kű és ilyen összegű halasítást teljesen 
szükségtelennek tartotta, ha ennek az 
ökorendszernek minden egyes elemét 
ki tudják használni. Szerinte sokkal 
egyszerűbb egy halászati Kft-től meg-
vásárolni halat, mint nevelni ivadékot.

Győri Istvánnak az volt a vélemé-
nye, hogy a húszmillió forint bevétel 
évvégére harminc is lehet. Kifogásolta 
a horgász egyesület munkáját. Feltette 
a kérdést, hogy szükség van-e a helyi 
horgász egyesületre? Majd meg is adta 
a választ, fel kell oszlatni. A bérleti díjat 
ő is alacsonynak tartotta. 

Kovács Sándor válaszában elmond-
ta, hogy 550 Ft/kg a ponty ára, a pia-
con pedig 850 forintért árulják. Minden 
haltelepítést be jelentenek a halászati 
hatóságnak, azon kívül állatorvosi iga-
zolások is szükségesek a haltelepítés-
hez. Patai Ferencet, a horgász egyesület 
elnökét is mindig elviszik oda, ahonnan 
a halat szállítják, de ha szükséges, akkor 
Vancsura Istvánt és Győri Istvánt is 
szívesen látják a mérlegeléseknél, és a 
haltelepítéseknél. Gyakorlatilag a mér-
legeléstől kezdve egészen a holtágba 

tételig, mindig van olyan személy, rajtuk 
kívül, aki ellenőrzi, hogy a hal a megfe-
lelő helyre kerüljön. Még a szállító jár-
művet sem hagyják el menet közben, azt 
is folyamatosan kísérik. A túltelepítéssel 
kapcsolatban megjegyezte, a horgász azt 
szereti, ha sok hal van a vízben. Nem 
egyszerű a szakmájuk, főleg akkor nem, 
amikor aszály van, vagy árvíz után túl 
sok víz kerül a holtágban. A terveiket és 
az elképzeléseiket mindig a küldöttgyű-
lésük hagyja jóvá. Hosszú távon gondol-
kodnak, hogy minél többen és jobban 
tudjanak horgászni. Végül megjegyez-
te, hogy minden szerződést meg lehet 
támadni. Ők a Tulajdonosi Közösséggel 
kötötték a szerződést, nem az önkor-
mányzattal és nem örülnénk neki, de a 
horgászok sem, ha felbontanák. 

Dr. Csernus Tibor elmondta, hogy 
az elmúlt évben, részben a felfüggesztés 
miatt, halászati, horgászati tilalmat ren-
deltek el a holtágon. A fokozott ragadozó 
halállomány sok horgászt idevonzott. A 
Tulajdonosi Közösség sem kalkulált ilyen 
mértékű bevételekkel. A hátralévő bevé-
telt túlzottnak vélte. Aki ugyanis eddig 
nem vásárolt éves engedélyt, az már nem 
is fog. Csak napijegyek bevételére lehet 
számítani. A szerződéssel kapcsolatban 
hangsúlyozta, hogy a holtágat szerette 
volna mindenki elfogadható biztonságban 
tudni, és olyan állapotba hozni, olyan 
szakmai irányítás alatt, ami elsősorban 
a vizet látott horgászok számára kedve-
ző, és természetesen kedvező az önkor-
mányzatnak és Tiszaalpárnak is. Ez a 
cél megvalósult, mert ettől elfogadhatóbb 
szakmai kezelésbe nem kerülhetett volna 
a víz. Ha sok a horgász – az egyesület 
létszáma a duplájára nőtt – az intenzívebb 
halkivételt is jelent. Éppen ezért az után-
pótlásról is gondoskodni kell. Véleménye 
szerint, minden tényezőt figyelembe 
véve, elfogadható a telepítés, sőt jó lenne, 
ha lehetne még fokozni. 

Vancsura Zoltán határozati javasla-
tára névszerinti szavazást kért. A hatá-
rozati javaslat úgy szólt, hogy a kép-
viselő-testület javasolja a Tulajdonosi 
Közösségnek a BÁCSHOSZ-szal kötött 
szerződés felbontását.

A jelenlévő tizenhárom képviselő-
ből négyen igennel, öten nemmel sza-
vaztak, négyen pedig tartózkodtak. Így 
a javaslatot nem fogatta el a testület. 
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A helyi közutak állapotát, felújítá-
si és korszerűsítési lehetőségeit minden 
évben napirendre tűzi az önkormányzat. 
A mostani megbeszélésre meghívták a 
Közútkezelő Kht. megyei igazgatóját is, 
aki nem tudott eljönni, de írásos anyagot 
küldött. Korábban Molnár Péter vezette 
a céget, de nyugdíjba vonult. Helyette 
Iványi Istvánt nevezték ki.

Az írásos anyagban arról adott tájé-
koztatást Iványi István, hogy az elmúlt 
évben jelentős átszervezésen esett át az 
országos közutak kezelése, üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése. A korábbi 
Megyei Közútkezelő Kht-k összevonásá-
val megalakult a Magyar Közút Kht. Ez 
év április 1-től az országos közutak üze-
meltetése, karbantartása területi közúti 
régió szervezeti egységben működik. A 
Közútkezelő Kht. a megyében az orszá-
gos közúthálózat tisztítását, üzemeltetését 
és karbantartását végzi. Tiszaalpár terüle-

tén három országos közút halad át, illetve 
érinti azt. Ezeket rendszeresen ellenőr-
zik, a fenntartási munkákat folyamatosan 
végzik. Sajnálatos módon a 4501 (a zárda 
és a település közötti), 4502 (bokrosi 
út a félegyházi útig) jelű utakon, forrás 
hiányában, jelentősebb beavatkozást nem 
tudnak végezni. A legforgalmasabb úton 
a 4625 jelűn, Lakitelek és Tiszaalpár 
között, burkolat felújítási munkálatokat 
végeznek. Erre azért van szükség, mert 
az árvízi védekezés által okozott túlter-
helés miatt több helyen is megromlott az 
út állapota.

A négy és öt számjegyű utak felújítását 
Regionális Operatív Program keretében 
lehet megvalósítani, melynek forrását a 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz irányí-
tották át. A 4501-4502 utak felújításával 
és kiszélesítésével a közútkezelő is egye-
tért. Ennek megvalósítása közös érdek, 
írta Iványi István. Bodor Ferenc pol-

gármester, a két út felújításáról, tárgyalt 
Bányai Gáborral, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat elnökével. Ennek ered-
ményeként már sikerült azt elérni, hogy 
az útfejlesztési tervben nevesítve van a 
4502. út felújítása. Bányai Gábor ígéretet 
tett arra, hogy személyesen is el fog jönni 
Tiszaalpárra, és megnézi, milyen állapot-
ban van a felújításra szánt út.

Vancsura Zoltánnak az volt a vélemé-
nye, hogy meg kellene próbálni a kor-
mány vonalat megkeresni, mert Lezsák 
Sándor és Bányai Gábor is eléggé súly-
talan ebben a kérdésben. Vancsura István 
arra tett javaslatot, hogy ahol a pénz van, 
és ezzel a kisebbik koalíciós pártra gon-
dolt, ott is lehetne kapcsolatokat keresni. 
Példaként említette Kiskunfélegyházát, 
ahol Ficsór József SZDSZ-es polgármes-
ter több mindent is kiharcolt. 

A testületi ülésen elhangzott, hogy 
Lezsák Sándor és Iványi Istvánt is meg-
hívják egy személyes bejárásra, és meg-
próbálják előremozdítani a 4501-4502-es 
jelű út felújítást.

Lobbizni kell az utak felújításáért

Napok óta szóbeszéd forog 
kockán, a településen. Elter-
jedt ugyanis az a hír, hogy roma 
származású embereket telepíte-
nek a községbe. Megkerestük 
Bodor Ferencet, hogy mit tud az 
ügyről. A polgármester elmond-
ta, hogy neki is a fülébe jutot-
tak ilyen információk, de ezek 
nem felelnek meg a valóságnak. 
Egyesek azt terjesztik, hogy 
amennyiben az önkormányzat 
befogadna cigány származású 
állampolgárokat, akkor a telepü-
lés pénzhez jutna. Erről sem tud 
semmit Bodor Ferenc. Koráb-
ban több alkalommal is hasonló 
hírek terjedtek el, a faluban, de 
azok sem voltak valósak. A pol-
gármester arra kéri a lakosságot, 
hogy ne adjanak hitelt azoknak, 
akik valótlan dolgokat állítanak.

Tiltakoznak a vonal 
beszüntetés ellen
Négy település polgármestere leve-

let írt a miniszternek. Ebben arra kérik 
Kóka Jánost, hogy vonja vissza a Kis-
kunfélegyháza-Lakitelek és a Kiskun-
félegyháza-Szentes közötti vasúti sze-
mélyszállítást megszüntető döntését.

Ez év szeptemberében még arról 
kaptak az érintett települések: Kis-
kunfélegyháza, Tiszaalpár, Lakitelek, 
Gátér polgármesterei tájékoztatást 
a MÁV-tól, hogy a térséget jelentős 
menetrendi változás nem érinti. Ez-
zel szemben október végén, minden 
előzetes egyeztetés nélkül, elektroni-
kus levélben azt közölték velük, hogy 
amennyiben az önkormányzatok nem 
vállalják fel, önként vállalt feladatként 
a térségi vasút működtetését, akkor a 
Kiskunfélegyháza-Lakitelek (146a) 
és Kiskunfélegyháza-Szentes (147a) 
között decembertől megszűnhet a sze-
mélyszállítás. A válaszra mindössze 
négy munkanap gondolkodási időt 
kaptak. A módszer ellen tiltakozó le-
velet fogalmaztak meg. A levélben 
kifogásolják többek között azt, hogy 
miért nem júniusban kaptak erről érte-
sítést, mert akkor el tudtak volna gon-
dolkodni az érveken és az ajánlaton. 

Elegendő idő lett volna előkészíteni 
egy térségi vasútműködtetést, vagy 
egyeztetni tudtak volna a Volánnal, 
a több száz utas munkába, iskolába 
szállításáról. Így azonban csak jogos 
felháborodásuknak és tiltakozásuk-
nak tudnak hangot adni a döntés és az 
eljárási módszer ellen. Arra is kérik a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztert, 
hogy januárban kezdődjenek négy ol-
dalú tárgyalások (MÁV, Volán, KTI 
Regionális Közlekedésszervezési Iro-
da és az önkormányzatok) bevonásá-
val, a probléma megoldására.

A 146a vonalon napi 650, míg 
a 147a-n 365 diák és felnőtt vette 
igénybe a MÁV szolgáltatását na-
ponta.  Ilyen nagy létszámú utas 
fogadását a Volán három hét alatt 
nem tudja megoldani. A térség 
sajátossága, hogy jelentős tanya-
világgal rendelkezik, a közút és a 
vasút pedig nem párhuzamosan fut. 
Egyes tanyasi térségek egyetlen tö-
megközlekedési lehetősége a vasút. 
A minisztérium statisztikája szerint 
a két vonal nem tartozik a kisfor-
galmúak közé. A 146a nagy, míg a 
147a közepes forgalmúnak számít. 
Ezért is érthetetlen a döntés.

Nem telepítenek
romákat a községbe
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A hagyományoknak megfelelően az Árpád fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár ebben az évben is megrendezte 
Márton napi bálját. A rendezvény nem titkolt célja, hogy a 
bálból befolyt összeget tantermi berendezésekre fordítsák. 
Már a korábbi években is bútorokat vásároltak a bevételből. 
A székek egy része, amelyen a vendégek ültek az asztalnál, 
pontosan ilyen báli bevételből származtak.

A megjelenteket, közel háromszázan voltak, Gibárszki 
Sándorné az intézmény igazgatója köszöntötte. A kunszent-
mártoni kürt kvartett nyitotta meg a műsort, majd az iskola 
diákjai népi és formációs tánccal köszöntötték a jelenlévőket. 
Nem maradhatott el a már hagyományosnak mondható palo-

tás, melyet szokás szerint az iskola nyolcadik osztályos tanu-
lói mutattak be. Még mielőtt megkezdődött volna a vacsora 
tortákat sorsoltak ki azok között, akik belépőt váltottak.

A jó ízű vacsorát, négy bográcsban, Kelemen József, 
Kelemen Norbert és Szóráth János készítette. Ezúttal is meg-
mutatták szakács tudományukat, mert a gombával készített 
marhapörköltben, nem lehetett semmilyen kifogást találni. A 
jó hangulatról a Hangulat zenekar gondoskodott. A tombolán 
értékes, nem kevés, nyereményeket sorsoltak ki. A hajnalig 
tartó mulatság bizonyította azt is, hogy jó célért érdemes 
összefogni. Minden bizonnyal ez a bevételben is megmutat-
kozott.

Az iskolA jAvárA mozdultAk meg A lábAk

Izgalmas napra virradt 2007. október 22-én az álta-
lános iskolás gyerekek egy kis csapata illetve a szülők, 
akik arra vállalkoztak, hogy vadregényes túrát tegyenek 
hazánk egyik kevésbé ismert barlangjában.

Tíz órára értünk Solymárra, ahol már várt bennünket a 
túravezető, aki két csoportra osztotta a társaságot. Az első 
csoport azonnal megkapta a lámpával felszerelt bányász-
sisakot és rögtön útnak is indult.

Hetvenegy méter mélyre kellett lemásznunk. Az első 
akadályt a morzsoló jelentette, ahol csak nagy nehézsé-
gek árán sikerült átpréselődnünk. A második akadályon 

keresztüljutva „újra születhettünk”, hiszen átvergődtünk a 
szülőlyukon. Az utolsó, amin át kellett jutnunk a szívószál 
nevet kapta, nem véletlenül. Igazán nagy kihívást jelentett 
átmászni rajta. Koszosan, vörös mészkővel megrakodtan, 
de annál több élménnyel gazdagodva értünk a felszínre.

Addig, míg mi a barlangot fedeztük fel, a kirándulók 
másik fele izgalmas túrát tett, a csodálatosan szép őszi er-
dőben. Majd csere következett. Itt azonban még nem ért 
véget a nap! Megnéztük a budapesti  Természettudományi 
Múzeumot. Érdekes állatokat, őslényeket, mamutot, Noé 
bárkáját és sok kőzetet vizsgálhattunk meg.

Hazafelé a buszon mindenki az élményeiről mesélt.
Besszerné Almási- Szabó Zsuzsanna, Bondár Enikő

Barlangásztunk az Ördög-lyukban

Pedagógus sírok takarítása
A Ha-Hó szakkör tagjai minden évben a Halottak Napja 

előtt megtakarítja a pedagógus sírokat. Ez most is így tör-
tént. A munkálatokban az alábbi tanulók vettek részt: Bár-
sony József 5/b, Bársony Mária 8/a, Bartók Péter 8/c, Berkes 
Dóra 5/b, Bodor Brigitta 7/a, Cseh Erika 5/a, Engi Katalin 
7/a, Festő-Hegedűs István 5/a, Festő-Hegedűs Katalin 8/a, 
Fiedler Márk 5/a, Fiedler Mercédesz 5/a, Herczeg Barbara 
8/b, Kovács Andrea 7/a, Kovács Nikoletta 6/b, Novák István 
8/c, Vincze Tibor 7/b, Zetkó Csilla 7/a, Zetkó Gábor 4/a.

Köszönet a segítségért!
Kővágóné Kálmán Klára a Ha-Ho Szakkör vezetője

SAKK HÍREK
A Tiszaalpári Sakk Klub megkezdte szereplését a me-

gyei II. osztályban. Az első forduló: 2007.10.14-én került 
megrendezésre, Bugac csapatát fogadtuk. Az ellenfél a ta-
valyi bajnokság bronzérmese volt. Csapatunk a következő 
összeállításban vette fel a harcot: Varga B., Dragon J., Gál-
fi M., Vakulya J. A végeredmény: TISZAALPÁR-BUGAC 
5-3. A következő mérkőzésre: 2007.11.09-én került volna 
sor, de a Kunszállás visszalépett, így 4,5 pontot kap a csa-
pat. November 25-én Kisszállásra utazunk, hogy megmé-
rettessük magunkat a királyos játékban.

Gálfi Mihály
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Az Oktatási Minisztérium 
pályázatot írt ki az önkormány-
zati közoktatási intézményfenntar-
tók számára abból a célból, hogy 
azok iskolák, amelyek az intéz-
ményi minőségirányítási program-
juk (IMIP) részeként pedagógus 
teljesítményértékelési rendszert 
működtetnek, plusztámogatáshoz 
juthassanak. 

A benyújtott támogatási igénye-
ket szakértők vizsgálták meg. A 
pályázati feltételeknek megfelelő 
pályázatok háromféle minősítést 
kaphattak. Iskolánk „jól megfelelt” 
a pályázati kiírásnak. A támoga-
tás a nyertes pályázó intézmények 
pedagógus létszáma és a kapott 
minősítés alapján került megálla-
pításra. A támogatás összege a „ a 
„jól megfelelt” minősítést kapott 
pályázatok esetében: 105 349 Ft/
fő.

A pályázaton nyert összeget a 
pedagógusok kiemelt munkavég-
zésért járó kereset-kiegészítésére 
kell fordítani.

ISMÉT 
NYERTES 

PÁLYÁZAT AZ 
ISKOLÁBAN

Színjátszók 
fellépése 
Bokroson

A Jövőnkért Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
tiszaalpári színjátszó csoportjá-
nak nem sok idő jutott, hogy 
belemelegedjen az év eleji mun-
kába, hiszen meghívást kaptak 
a Bokrosi Általános Iskola jóté-
konysági báljára, 2007. október 
13-ra. Hozzá is látott lelkesen a 
csapat, és sikerült egy jó hangula-
tú lengyel polkát megtanulniuk. A 
fellépés nagy sikert hozott. Már a 
zene első pár üteme után tapsolt 
a közönség. Annyira tetszett a 
produkció, hogy újra el kellett 
táncolni. A fellépés után süte-
mény és üdítő várta a gyerekeket. 
Jól éreztük magunkat, reméljük, 
jövőre is részesei lehetünk a sike-
res bálnak.

Bondár Enikő

Fogadóest
Tisztelt Szülők!
Az Árpád Fejedelem Általános 

Iskolában 2007. december 10-én 
16.30-kor fogadóest lesz, mely-
re minden kedves szülőt szeretet-
tel várunk. Lehetőség nyílik arra, 
hogy a szaktanárokkal folytatott 
személyes beszélgetés keretében, 
információt kapjanak gyermekük 
tanulmányi munkájáról.

Az iskola tantestülete

Tisztelt Szülők!
 Szeretettel meghívjuk Önöket 

az Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában 2007. december 3-án 
17 órakor kezdődő pályaválasztási 
szülői értekezletre, melynek célja, 
a középiskolai továbbtanulás segí-
tése. A szülői értekezlet keretében 
lehetőséget biztosítunk a közép-
iskolák bemutatkozására. Ezek 
után szűkebb körben, személyes 
beszélgetés során nyílik alkalom 
az érdeklődő szülők tájékoztatásá-
ra, kérdéseinek megválaszolására.

 Tisztelettel: az iskola
vezetősége és pedagógusai

Az AVIFORM Baromfikereske-
delmi Iroda „Baromfiudvar” témájú 
rajzpályázatán 31 iskola 139 diákja 
vett részt. Iskolánk tanulója Nemes 
Klaudetta 5. a osztályos tanuló 2. 
helyezést ért el. Gratulálunk!

Rajzpályázat

Új könyvek a 
könyvtárban

„S van-e szebb világ, mint a 
betűké? Varázsjelek, holtak 
hangjai, csodás világok építőkö-
vei, magány űzői. Különb, ami-
ről szólnak, nincs ennél a világ-
nál. Vigasztalóbb. Titkok őrzői a 
betűk, igazság jövendölői, szó-
szólói..."

(C. Funke)

Ízelítő a könyvtár
októberben beszerzett

könyveiből:
Felnőtteknek:

Havas Henrik: Méhkirálynő
Fellegi Tamás: Bárki lehet tőzs-
dés
Kiyosaki: Adósságkalauz
Biddulp: Hogyan neveljünk bol-
dog gyermeket?
Urbán A: Gróf  Batthyány Lajos
Maxwell-Stuart: Pápák krónikája 
(csak helyben olvasható!)

Fiataloknak:

Wass Albert: A kis szürke nyúl
Shan, Darren: Fenevad
Ottesen: Jégvirág  (W.I.T.C.H.)
Böszörményi Gyula: Gergő és az 
álomfogók
Ziegesar: Bad girl 1-2.
Wolf: Lassie az óceánon
Brezina: Kolumbusz és te
Heumann: Zenetörténet  gyere-
keknek (csak helyben olvasha-
tó!)

Szórakoztató irodalom:

Hugh Laurie: A balek
Stroud: Különös vádalku
Grippando: Váltságdíj egy halot-
tért
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Régóta húzódó probléma a nyárigát 
sorsa. Pontosan tíz évvel ezelőtt robbantot-
ták fel két helyen a gátat, Tiszaug, illetve 
Bokros határában. Azóta szinte minden 
évben bejött a víz az alpári és a szikrai rétbe. 
Úgy tűnik most elmozdult valami, mert 
megalakították az Alpár-Csongrád-Bokrosi 
Öblözet Vízgazdálkodási Társulatot. Seres 
Imrét a szervezőbizottság elnökét kérdez-
tük az eseményekről.

- Az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság, valamint a Kiskunsági 
Nemzeti Park, a gát helyreállítására pályá-
zatot nyert, nem is kis összeget, hétszáz-
millió forintot. Ezt két év alatt kellene fel-
használni. A gát jelenleg négy helyen van 
átszakadva, és már nem csak gyalogakác, 
hanem nyárfa is nő rajta. Teljesen benőtték, 
így nem lehet rajta közlekedni. A gyökerek 
is jelentős kárt okoztak benne, de a zsi-
lipek is tönkrementek. Ez a környék leg-
nagyobb nyárigátja, 13 kilométer hosszú. 
A koronaszint 1998-ban 7,40-7,50 méter 
volt. Azóta a több árvíz miatt valamennyit 
csökkent. A pályázatban 700 centiméterre 
akarják beállítani, ami azt jelenti, hogy 
legyalulnak belőle. Helyreállítják a szaka-
dásokat, két helyen pedig elbontják a gátat, 
és kicsivel beljebb helyezik, mert a Tisza a 
kanyarok miatt ezen az oldalon szedi a föl-
det, a másik oldalon pedig lerakja. Olyan 
közel van a gáthoz a meder éle, hogy félő, 
egy árvíz után becsúszik a mederbe. Ezért 
szükséges a két korrekció. Nem nagy 
távolságról van szó, mindössze pár száz 
méterről. A szikrai holtág felső ágánál, 
készítenek egy csatornát, amin egy zsilipet 
építenek. Erre azért van szükség, hogy a 
víz szabályozása könnyebb legyen. A meg-
lévő zsilipeket is felújítanák, mert nagyon 
rossz állapotban vannak. Sajnos a szikrai 
holtágból azért folyt vissza a nyáron a víz, 
mert a zsilipeknél a gumitömítések már 
nincsenek meg és mellette ki tudott folyni 
a víz. Ez pedig legalább annyi vesztesé-
get okozott, mint a párolgás. Amennyiben 
megépül az új zsilip, akkor már négy 
műtárgy fogja összekötni a két holtágat a 
folyóval. A gátba a lakiteleki és a bokrosi 
résznél is egy-egy surrantót építenek. Ezen 
a kétszer százötven méteres szakaszon 
ötven centiméterrel alacsonyabb lesz a gát, 
és itt engednék be a vizet, ha megemel-
kedik a folyó vízszintje. Előrejelzésekből 
lehet azt tudni, hogy milyen magas lesz 
a víz szintje. Amennyiben 650 centiméter 
körüli, akkor ezt a két szakaszt homok-
zsákokkal meg lehet védeni, nagyobb 
esetében azonban be kell engedni a vizet 
a hullámtérbe. Vízbeemelőt is szeretné-

nek építeni. Ez egy úszó vízkivételi mű 
lenne, egy pontonon áll majd egy nagy 
teljesítményű szivattyú. Amikor aszályos 
időben, kritikusra lecsökkenne a holtágak 
vízszintje, akkor a Tiszából búvárszivat-
tyúval be lehetne emelni a vizet. Ezen 
komoly vita folyta a természetvédők és 
földtulajdonosok között. A természetvé-
dők ugyanis azt akarták, hogy egy ilyen 
vízbeemelést a víztársulat saját költségére 
végezzék el. Ez azonban borzasztóan nagy 
összegbe kerülne. Így olyan megállapodás 
születet, hogy a víztársulat, a megren-
delő költségére emeli majd be a vizet. 
210 hektár vízfelületről van szó. Oda, ha 
csak harminc centiméter magas vizet kell 
beemelni, az rengeteg köbmétert jelent. 
Egy köbméter vizet pedig öt forint alatt 
nem lehet beemelni. Öt-hat millió forintot 
pedig ilyen kis víztársulat nem tud felvál-
lalni. Ha a horgászok, vagy azok a gazdák, 
akik öntözni akarnak, szeretnének vizet 
beemelni, akkor azoknak meg kell fizetni. 

A víztársulat megalakulásához először 
egy szervező bizottságot kellett létrehoz-
ni, amiben benne volt az FVM, a KNP, 
a KEFAG, három település (Tiszaalpár, 
Lakitelek, Tiszasas) önkormányzatának 
képviselője, illetve magánszemélyek. 
Engem választottak meg a szervezőbi-
zottság elnökének. A törvény értelmében 
a szervező bizottság akkor hívhatja össze 
az alakuló közgyűlést, ha a földtulajdono-
sok kétharmada nyilatkozik arról írásban, 
hogy be akar lépni a víztársulásba. 4275 
hektár földtulajdonról van szó, így közel 
3000 hektár földtulajdonosi nyilatkozatot 
kellett összegyűjteni. Az összes területen 
mintegy nyolcszáz tulajdonos van. A leg-
nagyobb tulajdonos a Magyar Állam azon 
belül, mint kezelő pedig a Kiskunsági 
Nemzeti Park. Nagy tulajdonos a Nemzeti 
Földalap Kezelő és a KEFAG. A leg-
nagyobb magántulajdonos 167 hektárral 
rendelkezik. Nagyon sok olyan tulajdonos 
van, akiknek a területe nem éri el az egy 
hektárt. Végül is sikerült összehívni a köz-
gyűlést. Sajnos az emberek rendkívül tájé-
kozatlanok voltak. Ez rányomta bélyeget 
az egész gyűlésre, mert apró, jelentéktelen 
dologról érdeklődtek sokan, és nem a fő 
dolgokra koncentráltak. Nehéz volt úgy 
végig vinni a közgyűlést, hogy az, a cégbí-
róság előtt is megállja a helyét. Különböző 
sérelmek jöttek fel, és egymással vitatkoz-
tak az emberek. A parttalan viták miatt a 
százötven fős társaság negyven alá csök-
kent. A területarányos képesség ettől füg-
getlenül megmaradt, de sokan elmentek. 
Megszavazták az alapszabályt, határozat-

ban pedig kimondták a társulat megala-
kulást, melynek neve: Alpár-Csongrád-
Bokrosi Öblözet Vízgazdálkodási Társulat. 
A székhelye, ha minden jól megy, a vala-
mikori víztársulat székhelye lesz, az újfa-
lui temető mellett. Patak Lajos felajánlotta, 
hogy minimális költségért átad két iroda 
helyiséget a társulatnak. 

Azért volt fontos megalakulni a társu-
latnak, mert máskülönben nem lesz gát. 
Ha nincs társulat, akkor nincs vízjogi 
engedély, ha az sincs, akkor pedig nincs 
beruházás sem. Ezt, a hétszázmillió forin-
tot pedig nem lehet veszni hagyni. Amint 
a cégbíróság bejegyezte a társulatot, akkor 
elindulhat a beruházás. Ez pedig azt ered-
ményezné, hogy háromévente jönne ki 
csak a folyó a hullámtérbe. Így a gazdák 
két évig tudnának folyamatosan mezőgaz-
dasággal foglalkozni, a területükön. Ez a 
KNP-nek is létkérdés, mert kétezer hektárt 
megvásárolt, köztük szántó területeket is, 
melyeket bevetettek fűmaggal, és szürke-
marhákat tartanak rajta. Értelmes dolognak 
tűnik az egész beruházás. Kérdés, hogy a 
KNP és a gazdálkodók az elkövetkezendő 
időben meg tudnak-e egyezni a holtágak 
vízszintjében. A KNP ugyanis magas víz-
szintet szeretne, de a rétben vannak ala-
csonyan fekvő területek, amelyeket magas 
vízállás esetén nem lehet megművelni, 
mert elsüllyed benne a traktor. Korrektnek 
és diplomatikusnak kell lenni mind a két 
félnek ebben az ügyben. Az is kérdés, 
hogy akar-e tovább terjeszkedni a nemzeti 
park. A hozzájárulási költség megállapítá-
sánál, a törvény szerint, elég a tulajdono-
sok 51 százaléka. Amennyiben a nemzeti 
park ezt a százalékot eléri, akkor a hoz-
zájárulás mértékében egyedül is dönthet. 
Az összes többi kérdésben mindenkinek 
egy szavazata van. A költségtérítés, most 
hétszáz forintban lett megállapítva évente, 
szántó területeknél. A mocsár, nádas, gyep, 
erdős területek és az utak esetében pedig 
ennek az ötven százaléka. Ezt a pénzt a 
társulat kapja, aminek az ötven százalé-
kát állami támogatásként is megkaphatja. 
Számítások szerint a társulat éves költség-
vetése hárommillió forint körül lesz, mert 
a tizenhárom kilométeres gátat karban kell 
tartani, zsilipeket rendbe kell tenni. A tár-
sulatnak nincs jelenleg alkalmazottja, hat-
tagú intézőbizottság irányítja a működését, 
aminek az elnöke dr. Vancsura István lett. 
Huszonhárom tagú küldötteket választot-
tunk, amelyeket a települések delegáltak, 
hogy ne keljen mindig az összes tulaj-
donost meghívni a közgyűlésre. Bízom 
benne, hogy jól fog működni a társulás.

Megalakult a vízgazdálkodási társulat



Dr. Taricska Tibor háziorvos az 
általa bérelt önkormányzati lakást 
szeretné megvásárolni. Jelenleg a 
lakás és a rendelő is a korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyak közé 
tartozik. Az önkormányzat vagyon-
rendelete kimondja: „amennyiben a 
korlátozottan forgalomképes vagyon-
tárgy jelenleg egy helyrajz számon 
szereplő közintézményt és lakást 
telekmegosztással elkülöníti, úgy a 
lakás és egyéb vállalkozói vagyontár-
gyak körébe kerül, és a nyilvántartás-
ban is így kell szerepeltetni.”   

A testületi ülésen Bodor Ferenc 
polgármester azt mondta, az eladás 
mellett szól, hogy ennek a település-
résznek is van orvosa, biztosan itt fog 
maradni a községben, és nem romlik 
tovább az állaga az épületnek. Az 
orvosi lakás nagyon rossz állapotú, 
a rossz állapotban lévő ingatlanoktól 
pedig meg kell szabadulni, értékesí-
teni kell őket. Ami viszont az eladás 
ellen szól, hogy gondolni kell arra, 
ha jön egy új orvos, akkor legyen 

egy rendelőhöz kapcsolódó szolgálati 
lakás. 

Dr. Vancsura Zoltán támogatta a 
kérelmet, és megjegyezte, hogy egy 
évvel ezelőtt ugyanilyen tárgyú, bead-
ványt adott be. Azt kérte, a méltányos 
elbírálás jogán, hogy az ő egy évvel 
ezelőtti beadványát is ezzel együtt 
tárgyalják.  Biczók Mihály jegyző 
elmondta, hogy az az ingatlan is a 
korlátozottan forgalomképes vagyon-
ba tartozik. A Mátyás király u. 2. sz. 
alatti lakás és rendelő egy helyrajzi 
számon van, és osztatlan közös tulaj-
dont képez. Ebben az esetben sem a 
vagyonrendelet, sem a lakásrendelet 
nem teszi lehetővé azt, hogy a kor-
látozottan forgalomképes vagyonból 
áttegyék a lakást, az egyéb kategó-
riába. Ahhoz, hogy ezt az ingatlan 
el tudják adni, át kell tenni az egyéb 
vagyon kategóriába. Ha nem teszik 
át, akkor nem adható el a lakás sem. 
Az újfalui szolgálati lakás és rendelő 
külön helyrajzi számon van. A helyi 
szabályok szerint az orvosi rendelők 

nem értékesíthetők. 
Dr. Taricska Tibor hangsúlyozta, 

hogy vásárlás útján szeretné megsze-
rezni az ingatlant, független érték-
becslés alapján. A rendelőkkel olyan 
gond van, hogy a jelenlegi törvények 
alapján, az alapellátást az önkormány-
zatnak kell biztosítani. Ilyen érte-
lemben viszont nem elidegeníthető 
vagyonról van szó. Amennyiben a ren-
delők magánkézbe kerülnének, akkor 
a következő napon az ÁNTSZ be is 
zárhatná, állapota miatt. A magán-
kézben lévő rendelőnek a megnyitása 
pedig nagy összegbe kerülne. A két 
önkormányzati rendelőt nem szán-
dékozza megvásárolni, csak a lakás-
részt, a hozzátartozó udvarrésszel és 
melléképülettel. 

A képviselő-testület végül is úgy 
döntött, hogy dr. Taricska Tibor házi-
orvos kérelmét a vagyonrendelet és 
lakásrendelet átvizsgálása és módosí-
tása után - dr. Vancsura Zoltán házior-
vos kérelmével együtt újra tárgyalja.

                            7. oldal

Újra tárgyalják a háziorvosok kérelmét

Egyesületünk közgyűlése 2007. 
november 22-én (csütörtökön) 16 órai 
kezdettel a művelődési ház kama-
ratermében lesz, melyre 
várjuk tagjainkat, valamint 
mindazokat, akik adójuk 
1%-val támogatták egye-
sületünket. Ha el tudnak 
jönni, szeretettel fogadjuk, 
javaslatukat várjuk.
Kirándultunk virágos

kiállításokon
Az első őszi kirándu-

lásunk 2007. szeptem-
ber 23-án vasárnap volt. 
S z i g e t s z e n t m i k l ó s o n 
a Hortus Hungaricus 
N e m z e t k ö z i 
Virágkiállításon vettünk 
részt. Meglátogattuk a 
Margitszigetet, ahol meg-
néztük a virágágyásokat, a Margit 

kápolnát. Második kirándulásunk 
2007. október 22-én hétfőn volt. A 
Vajdahunyadvárban megnéztük a 

Nemzetközi Orchidea Kiállítást, ez 

követően a fővárosi állatkertbe men-
tünk, ahol a felújított Pálmaházban 
gyönyörködhettünk.

Mindkét kirán-
duláson 44 fő vett 
részt (tagjaink, nyug-
díjasok, valamint az 
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola jelen-
legi és volt tanulói). 
Mindenki jól érezte 
magát, igen tartalmas 
kirándulások voltak.

Jövőre szeret-
nénk folytatni a virá-
gos kirándulásokat, 
amit időben közlünk 
a Hírmondóban. A 
kirándulásokra szere-
tettel várjuk az érdek-
lődőket.

Vezetőség

A Faluvédő-és Szépítő Egyesület hírei

A fotó a budapesti orchidea kiállításon készült.
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Folytatta jó szereplést mind a felnőtt, mind pedig 
a serdülő csapat. Az eddig lejátszott, de nem közölt 
eredmények: ASE-Kunbaracs 3-0, Fülöpszálás-ASE 
1-1, ASE-Városföld 2-0, Tass-ASE 1-1 a 77. percben 
félbeszakadt, ASE-Helvéciai Vállalkozók 3-1. 

A tassi mérkőzés margójára. A játékvezető a 77. 
percben lefújta a mérkőzést. A fegyelmi bizottság a 
mérkőzés végeredményét 0-0-ra hozta meg és mind 
a két csapattól egy-egy pontot levont. Három mér-
kőzésre szóló eltiltást kapott Dudás Róbert, Hekkel 
Zsoltot pedig egy találkozótól tiltották el. Az egyik 
tassi játékost szintén három mérkőzésről szóló eltil-

tást kapott.
A serdülő csapat eddig nem közölt eredményei: 

ASE-Jászentlászló 10-0, Kecskeméti Sport Isk-ASE 
2-9, ASE-Tiszakécske 10-1, ASE-Kerekegyháza 19-
1, ASE-Kunszállás 0-2. Az utolsó mérkőzését nem 
szívesen írom le, de így teljes a sor. A csapat elve-
szítette a veretlenségét. Most még a rutin, a nagyobb 
tapasztalat győzött. A fiúkon látszott, hogy nem szeg-
te kedvüket ez az eredmény. Láttam a szemükben 
a fényt, hogy tavasszal a visszavágón ezért tényleg 
vissza fognak vágni Ivicz Lázár játékosai.

Martus Pál

Labdarúgó csapataink eredményei

"Sissy divat"
a lottózó mellett!

Minden kedves vásárló,
aki december hónapban
nálam vásárol minimum

1.000 Ft értékben

ajándékot kap!
Az üzlet téli nyitva tartása:

hétfőtől péntekig: de. 8.00 - 12.00
du. 14.00 - 17.00

szombaton: 8.00 - 13.00
Tel.: 06-30/981-9877

Szeretetel várok mindenkit
Lólé Istvánné Erzsi

FiGyElEM!
Mikulásra 10 % kedvezmény

 minden gyerek ruhára a
"Sissy divatban" a lottózó mellett!

Keveset akar fizetni?
Keressen meg autója

kötelezõ felelõsség biztosításával!

Személygépkocsi B10 kat. 1151-1500 cm3:
35-44 év: 18492 Ft/év
55-64 év: 16644 Ft/év

Tehergépkocsi B6 kat. 35 év felett:
2 tonna teherb-ig: 26496 Ft/év
2-6 tonna teherb: 47004 Ft/év

Egyéb meglévő biztosítás és bankszámla
esetén, további kedvezmények!

Kedvező szabadfelhasználású hitelek
induló költségek nélkül:

1 millió Ft: 6231 Ft/hó
5 millió Ft: 31154Ft/hó

Már jövedelemigazolás nélkül!
Forduljon hozzám bizalommal:

Berekszászi Csaba: 06-20/977-1391

SZÁNTÓFÖLDET
VÁSÁROLNÉK.

Telefon:
06-70/333-7377

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
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Jól jártak a fogyasztók a jubileumon
Tíz éves jubileumát ünnepelte a Ti-

szatáj Vendéglő. Na és akkor mi van? 
Tehetnék fel a kérdést. Sorsolás, jön 
a válasz. Ráadásul nem is akármilyen 
tárgyakat sorsoltak. Ilyen még nem 
volt. Többek között ez is a tíz éves ju-
bileumhoz tartozott.

A Tiszatáj Vendéglő évtizedek óta 
a település központjában található. 
Meghatározó szerepet játszott és ját-
szik most a település vendéglátóiapari 
életében. Tíz év óta Kecső Ferenc és 
családja üzemelteti. Az elmúlt tíz évről 
vele és fiával Robi beszélgettünk.

- Korábban az Integrál ÁFÉSZ üze-
meltette a vendéglőt - meséli Robi. Tíz 
évvel ezelőtt kibéreltük, majd 2002-
ben megvásároltuk. Onnantól kezdve, 
mint saját tulajdont üzemeltetjük, csa-
ládi vállalkozásban. Édesanyám nevén 
van, mi alkalmazottként 
dolgozunk. A feleségem és 
a húgom jelenleg GYES-en 
vannak, de ők is itt dolgoztak 
és most is besegítenek. Ter-
mészetesen az Üzemi lakó-
telepen is üzemeltetünk egy 
boltot és sörözőt. Korábban 
diszkóval is foglalkoztunk, 
de már öt éve abbahagytuk. 
Most már inkább cégek bér-
lik ki és családi eseményekre 
szokták igénybe venni. Száz 
személynek tudunk helyet 
biztosítani.

- Miért kellett a Tiszatá-
jat felújítani?

- Elsődleges célunk az, volt, hogy 
profitot szerezzünk. A konyha, a mel-
lékhelyiségek már nem feleltek meg az 
uniós követelményeknek. Valamikor 
az ötvenes években épült és egyik bér-
lő kezéről a másikba ment. Nem igen 
foglalkoztak a felújítással. Muszáj volt 
lépni. Persze mi is csak azután dön-
töttünk így, miután megvásároltuk. 
Először a teraszt építettük meg, majd 
a konyhát felújítottuk, a pince szinte 
mindig vízben állt, azt is meg kellett 
szüntetni.

- A pincében lévő bár működik?
- Addig, míg a felsőrészen dol-

goztak a szakemberek, ott fogadtuk a 
vendégeket. Most már leginkább áru-

bemutatókat szoktunk szervezni, vagy 
kisebb összejöveteleknek tudunk he-
lyet biztosítani.

- A felújítás pályázati pénzből való-
sult meg?

- Sajnos nem. Nyertünk ugyan, de 
még a mai napig nem kaptuk meg a 
nyert támogatást, pedig már 2006 má-
jusában befejeztük a felújítást. 2004-
ben értesítettek bennünket arról, hogy 
nyertünk a pályázaton. - Folyamatosan 
kellett a számlákat benyújtani - veszi át 
a szót a családfő, de mindenbe belekö-
töttek. Nekünk 14 nap válaszadási kö-
telezettségünk volt, a hatóságnak pedig 
kilencven nap. Ezt a határidőt pedig 
mindig betartották. Emiatt elcsúsz-
tunk, és azt közölték velünk, hogy ki-
futottunk a két éves időtartamból, ezért 
elestünk a támogatástól. Az építkezést 

befejeztük két év alatt, csak az enge-
délyeket nem kaptuk meg. Ügyvéd-
hez fordultunk, jelenleg vizsgálják az 
ügyet. Mivel számoltunk a pénzre, de 
nem kaptuk meg, hitelt kellett felven-
nünk. 

- Az utóbbi években a Tiszatáj Ven-
déglő minden jelentősebb községi ün-
nepen jelen van. Az önkormányzattól is 
kapnak megrendeléseket.

- Szerencsére. Egyre több felkérést 
kapunk magánszemélyektől, lakodal-
mak, családi események megrendezé-
sére, és valóban az önkormányzat is 
minket szokott felkérni arra, ha vala-
milyen rendezvényén ételt és italt kell 
biztosítani. Azt hiszem, ennek az lehet 
az oka, hogy aránylag elfogadható áron 

dolgozunk. Úgy vesszük észre, hogy 
meg vannak velünk elégedve, de mi is 
igyekszünk.

A menüszolgáltatásunk is beállt. 
Több a vendégünk, mit két évvel ez-
előtt volt. Biztosan meg vannak elé-
gedve a minőséggel és a mennyiség-
gel. Az átalakítás után valamivel nőtt 
a forgalmunk is. Szerződést kötöttünk 
a tőserdői erdei iskolával. Oda is szál-
lítunk ételt.

- A tíz éves évfordulóra azt talál-
ták ki, hogy akik kétezer forint felett 
fogyasztanak, két hónapon keresztül, 
azoknak lehetőségük nyílik nyerni kü-
lönböző értékes tárgyakat.

- Nekem már régi ötletem volt az 
– mondja Robi, hogy ha tíz évesek le-
szünk, akkor azt megünnepeljük. Most 
itt volt az ideje. Úgy gondoltuk, hogy 

azoknak, akik nálunk fo-
gyasztanak, lehetőséget 
biztosítunk a nyerésre. Kö-
zel négyszáz szelvény ke-
rült bele a bográcsba, mert 
onnan húztuk ki. A menüs 
vendégek sem maradtak ki. 
Az ajándékok egy részét mi 
vásároltuk, de a beszállító 
cégektől is kaptunk különbö-
ző tárgyakat. Negyvenkilenc 
ajándékot sorsoltunk ki. 

- Az elkövetkezendő idő-
szakban mit szeretnének 
megvalósítani?

- Amennyiben az anyagi 
helyzetünk jól alakul, akkor az elkövet-
kezendő két-három évben a vendéglő 
fölött panziót szeretnénk kialakítani. A 
szobákban harminc vendéget tudnánk 
fogadni. Persze ehhez pályázati pénz is 
kellene. Reméljük sikerül. 

A fődíjat egy kerékpárt Kanalas 
Erzsébet nyerte. Mikrohullámú sütő-
vel lett gazdagabb Kelemen József, a 
kávéfőzőt pedig Kovács Csaba vihette 
haza. Akadtak olyanok, akiknek a ne-
vét többször is kihúzták. Lapzártánkig 
nem vitte még el nyereményét: Molnár 
Tamás (háziasszony készlet), Rácz Jó-
zsef (konyha szett), Barta Tamás (Ko-
zel korsókészlet), Nemes István (pezs-
gő és bor), Drozdik Zoltánné (póló és 
pezsgő).   Sz. T.

Kelemen József átveszi a mikrohullámú sütőt Kecső Róberttől.
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Tisztelt Hölgyem,
Tisztelt Uram!

 A Profi Univerzál Autós 
Mesteriskola Kft. most 15 
éves, ebből az alkalomból 

különleges kedvezménnyel indít járművezető 
tanfolyamot: 2007. november 22-én és 29-én 17 
órakor, Tiszaalpáron a Művelődési Házban.
Jelentkezni lehet a Fortuna Szerencse Kuc-
kóban, Viglási Editnél, Tel.: 76/421-545 vagy 
személyesen a tanfolyam megnyitón.
 Ha Ön most jelentkezik tanfolyamunkra

15.000 Ft-tal olcsóbban tanulhat!
 KEdVEZMÉNyEiNK:
- családi kedvezmény 5 000 - 5 000 Ft/fő
- kategória kedvezmény (több kategória ese-
tén): 10 000 Ft/kategória
- tankönyvkölcsönzés
- részletfizetési lehetőség hosszabb időre is
 Profi Univerzál Autós Mesteriskola Kft.

Kecskemét, Vak-Bottyán u. 2.
Tel.: 76/483-155

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a tiszaalpári polgárőrség 

közgyűlésére, melyet a művelődési házban tartunk 
november 18-án 9 órai kezdettel.

Napirendi pontok:
1. Jelölőbizottság megválasztása
2. Alelnök, titkár megválasztása
3. Ellenőrző bizottsági tag megválasztása
4. Hozzászólások, vélemények javaslatok

Amennyiben a közgyűlés nem lenne határo-
zatképes, úgy ezen a napon és ezen a helyen 9.30 
órakor újra meghirdetjük a közgyűlést. Ez esetben 
a megjelentek létszámától függetlenül határozatké-
pesnek nyilvánítjuk a szavazást.

Patai Ferenc elnök

A polgárőrség kerékpárokat talált. A tulajdono-
sok előzetes egyeztetés után átvehetik Patai Ferenc 
elnöktől. Tel: 30/621-1594.

November 30-án pénteken 18 órától a művelő-
dési ház kamaratermében Joó Endre rendőr főhad-
nagy továbbképzést tart polgárőrök részére.
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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, divaték-

szerek nagy választékban

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 8-12 13-17 óra
Szombaton: 8-12 óráig

Hetente megújuló kínálatunkkal, sok 
szeretettel várok mindenkit:

Gyurkiné Irén

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

Angol HAsznált RuHA
a Kopjás Bolt udvarában
kéthetente teljes árucsere

1000 Ft/kg
Nyitva tartás:

Kedd - Péntek 9-11.30 és 14-17

• állandó ingyenes computeres
  látásvizsgálat
• kontaklencse szakrendelés
• ápolószerek a legolcsóbban

Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12 óráig.

• számítógépes védőszemüvegek készítése
• egészségpénztári kártyák elfogadása
Kínálatunk: fényképezőgépek, filmek, fotókidolgozás, 
képkeretek, fotóalbumok, mikroszkópok, vadász távcsö-
vek, barométerek, hőmérők, ajándékutalvány vásárolható.

szemüvegkészítés akár 15 perc alatt!

Kiskunfélegyháza, Móra tér 19. Tel.: 76/464-069



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

ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

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

APRÓK

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel./fax: 598-853
Orvosi ügyelet: 06/20-915-7063
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak: Lakatos Bernát: 06-20/539-5677
Berkes Béla: 06-20/539-6690
Keresztesi Lóránt: 06-20/261-6588
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594
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Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható: 

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

Kínálatunkból:
ajándék, játék, bizsu, csomagolt
élelmiszer, édesség, 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.

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Rozmán József és Túri Anita.
Akiket nagyon vártunk: Hucz Sándor (anyja neve: Szabó Tünde), 
Hucz Máté (Kürti Mária), Kónya Miklós (Kónya Tímea), Fülöp Dorina 
Vanessza (Fülöp Diána), Demeter Ramóna (Kálai Anasztázia).
Akiktől elbúcsúztunk: Varga Andrásné Szőke Irén (1922), Ziger Pál 
(1920), Veres István (1923), Bálint Józsefné Bálint Anna (1914).

Eladó!  Alig használt Elin elöltöltős automata mosógép, 1000 ford. 
centrifuga, 12 program, 5kg töltet, stb.  Ár:30.000 Ft , ugyanitt 4db 
Rover  lemezfelni, 14-es méret, ( 200-as és 400-as modellekhez) ár: 
16000 Ft, Érd.: 060204541263

* * *
Eladó négykerekű elektromos rokkantkocsi. Érdeklődni lehet: 421-
560-as telefonszámon, a délutáni órákban.

* * *
Használt nyílászárók olcsón eladók. Érdeklődni: 06-30/655-7040.

* * *
Karambolozott Trabant kombi, olcsón eladó. Érdeklődni lehet: 06-
30/5739-063.

* * *
Kert eladó 200 méterre az Árpád telepi fénysorompótól. Érdeklődni 
a 76/715-911-es telefonon lehet. 

* * *
Több fajta és különböző nagyságú gyökeres fenyő eladó illetve 
a helyszínen kivágható. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 06-
20/3420-268

Köszönetnyilvánítás!
Köszönetet mondok mind azon személyeknek és a Baráti 
Kör tagságának, akik jelenlétükkel és virágaikkal enyhíteni 
kívánták leányom korai elvesztését.

Megtört szívű édesanya

FElHÍVáS!
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a lakosság részére 

elektromos hulladékgyűjtési akciót szervez. Az akció keretében 
a kijelölt gyűjtőhelyen üzemképtelen háztartási gép: hűtő, mo-
sógép, centrifuga, porszívó, vasaló, hajszárító, valamint: TV, 
monitor, számítógép, stb. DÍJMENTESEN elhelyezhető. Csak 
külső szennyezéstől mentes, tiszta készülékek tehetők le a ki-
jelölt teremben!  A gyűjtésre kijelölt hely: Tiszaalpár, Ady E. u. 
42., volt újfalui iskola egyik tanterme.

Gyűjtésre kijelölt napok: 2007. november 23. péntek 14–18 
óra. 2007. november 24. szombat 08–12 óra. 2007. november 
30. péntek 14–18 óra. 2007. december 01. szombat 08 – 12 
óra. 2007. december 08. péntek 14–18 óra. 2007. december 09. 
szombat 08–12 óra. 

Biczók Mihály jegyző


