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Ezen a télen befagyott a Holt-Tisza

Az idei tél egészen más volt,
mint az előző évi. Akkor ugyanis szinte nem is beszélhettünk
télről. Nem volt hó, nem volt
hideg, így akik a téli sportokat kedvelik, nem élhettek vele.
Most azonban hó és hideg is
volt, legalább is eddig. A HoltTisza vize befagyott, aminek
sokan örültek. Elővették a korcsolyát és már mentek is a jégre.
Szerencsére elég vastag volt, így

nyugodtan lehetett rajta száguldozni. Akadtak olyanok, akik
megnézték milyen is a holtág
vége, míg mások csak a szabad
strandnál, a zuhogónál korcsolyáztak. Akik kedvelik a jégkorongot, azok is élhettek szenvedélyüknek. Összefogtak néhányan, kijelölték a kapu helyét, és
már mehetett is a játék. Sokan
arra panaszkodtak, hogy a horgászok a szabad strand és a zuhogó

környékén vágtak léket, veszélyeztetve ezzel a korcsolyázókat.
Az a jobbik eset volt, ha valamivel meg jelölték, hol található
a lék, de az is előfordult, hogy
semmilyen jelzés nem volt. Erre
azért oda kellene figyelni!
A mostani időjárás azonban
már olvasztja a jeget. Óva intenénk mindenkit arra, hogy rámenjen, mert könnyen beszakadhat.
Nem éri meg kockáztatni.
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Újévi köszöntő
Kedves Tiszaalpári Polgárok!
A karácsony szent ünnepe
eszünkbe juttatta a családot, az otthon melegét. Az ünnep hangulatában jobban figyeltünk a másikra és
arra gondoltunk mit is nyújthatnánk
szeretteinknek, ami maradandó és
örömöt okoz. Talán nem is az ajándék, hanem az volt a fontosabb,
hogy önmagunkból, értékeinkből
mennyit tudunk átadni. Hiszen mi is
azt az embert értékeljük igazán, aki
nem csak saját magáért él, hanem
összhangot teremt belső világában,
szűkebb és tágabb környezetében.
Óév búcsúja közeledtével az
összhangot megőrizve készítgetjük
számvetésünket, és izgatottan tervezzük a jövőt. Magunk mögött
hagyva egy olyan esztendőt, mely
során nem volt könnyebb az életünk, mint korábban. Dolgozhattunk
a megélhetésért, az előbbre jutásért,
sok erőfeszítést követelt tőlünk gyerekeink nevelése, munkahelyünkön
való helytállás, tanulás.
Az újévtől általában többet és
jobbat várunk. Ilyenkor az ember
megpróbál előre tekinteni, jövőbe
látni és megpróbálja kézzel foghatóvá tenni azt. A legtöbben reménykedünk a változatlan életminőségben.
Egy dolog azonban biztos az elkövetkező évet együtt fogjuk végigdolgozni, és együtt fogjuk köszönteni az ünnepeket. Vállunkat egymásnak vetve közösen építkezünk,
fejlesztünk és ebben remélhetőleg,
élvezni fogjuk a közösség szolidaritását, támogatását, segítségét.
De marad további teendőnk is,
vigyázni mindarra, amit megteremtettünk, mert így tudunk a lerakott
alapjainkra tovább építkezni. Vannak
még rendbe hozandó épületeink, felújítandó utjaink, szépíteni, csinosítani valónk. Ez a munka azonban
nemcsak kövek egymásra rakását
jelenti, hanem az emberi kapcsolatok gazdagítását is. Hisz a köveknek
csak az emberek adhatnak életet, az

emberi munka és erőfeszítés teszi
az emberek sokaságát közösséggé.
Olyan közösséggé, ahol az erős a
saját tehetségéből és munkájából
boldogul, de képes arra is, hogy
segítse a gyengébbeket, szolidaritást
érezzen az elesettekkel, és jószívű
természetességgel cselekedjék azért,
hogy ők is emberhez méltó életet
élhessenek.
Az emberekről azt szokták mondani, hogy addig fiatalok, míg a
jövőbe tekintenek, mert ha a múltba
néznek vissza, életük eseményeit
pergetik vissza, akkor elérkezett az
öregség ideje.
Úgy gondolom a mi településünk
egyszerre öreg és fiatal. Öreg, hiszen
a múltba tekint vissza, tisztában van
értékeivel, hagyományaival. Öreg,
mert történelme több mint 900 évre
nyúlik vissza. Ugyanakkor fiatal is,
hiszen lát a jövőbe, megvannak az
elképzelései arról, milyennek szeretné magát látni s ezért tenni is kész.
Én úgy látom, hogy mi Tiszaalpáriak
képesek vagyunk tenni a jövőnkért,
azért, hogy gyermekeink fiataljaink
itt találjanak majd otthonra, és tudásukkal településünket gyarapítsák
majd. Hiszem, hogy lesz bennünk
elég kitartás, hogy céljaink az egyre
nehezedő körülmények ellenére is
megvalósuljanak.
Tisztelt Tiszaalpáriak!
Egy Shakespeare idézettel szeretném zárni köszöntőmet:
„Ha összekapcsoljuk többek életét és munkáját, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,
mint különhaladva bárki is eljuthatna„ A legnagyobb elhatározásunk
az legyen az újesztendőre, hogy
együttműködünk, együtt cselekszünk Tiszaalpár és a benne élők
boldogulásáért.
Boldog újesztendőt kívánok a
Tiszaalpári Hírmondó minden olvasójának, valamennyi polgárunknak!
Bodor Ferenc
polgármester

Változás történt
a kistérségi
társulásnál
Kistérségi társulásokról is tárgyaltak a képviselők a legutóbbi
testületi ülésen. A Kiskunfélegyháza
és
Térsége
Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás átalakult
Kiskun Vidékfejlesztési Társulássá.
Ez a társulás az elmúlt év közepén megszűnt, és átadta helyét a
Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulásnak. Ez a három társulás
tulajdonképpen ugyanazokat a feladatokat látta el, ugyanaz volt a
funkciója. A többcélúnak a nevében
is benne van, hogy több célokat lát
el, többek között intézményfenntartói feladatokkal is kiegészült. Annyi
változás történt még, hogy a kiskunfélegyházi társulásnál fejlesztési
tanács működött, a mostani többcélú
társulásnál a Kistérségi Fejlesztési
Tanács látja el a feladatokat.
Bodor Ferenc elmondta, hogy
a Kiskunfélegyházi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás
kötelező, ott a feladatokat közösen
látják el. A Kiskun Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági Társulásnál a tanyavédelmi szolgálat az, ami az önkormányzatot érinti. A tanyavédelmi
szolgálattal kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek. Tiszaalpáron
nincs tanyagondnoki szolgálat, a
községben alacsony a külterületen
élők száma, alig haladja meg a 200at. Bár a bűnmegelőzési munkát
nagyon nehéz felmérni, de elmondható, hogy a külterületen jelentősebb
bűncselekmény nem történt. A legtöbb probléma az elmúlt időszakban
bent a településen és a közterületen adódott. A szakszolgálatért és a
belső ellenőrzésért sem kellett fizetni, mert átkerült a kistérséghez. A
többcélú társulásnál a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásba nem lépett
be Tiszaalpár. A nyertes pályázó is
visszalépett, mert a normatívákat
nagyon lecsökkentették, ezért nem
gazdaságos a működtetése.
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Módosult az orvosi ügyeleti társulás szerződése
Az orvosi ügyeletben résztvevő
orvosok levelet küldtek a gesztornak
(lakiteleki önkormányzat), melyben
kéréseket fogalmaztak meg.
Vancsura Zoltán a testületi ülésen
elmondta, hogy a levelet azért írták
meg, mert több mindennel adós a
gesztor, a 2006. évi beszámolóval
kapcsolatban. A lakiteleki polgármestert olyan autóvezetőhöz hasonlította, aki a KRESZ-nek a legalapvetőbb
szabályait sem tartja be, és leginkább
az út baloldalán szeret vezetni. Nem
tartotta elfogadhatónak azt a megállapítást, mi szerint egy háziorvos
naponta négy és fél órát rendel. Ezt
visszautasította és kikérte magának a
többi orvos nevében is, mert rendelés
után betegeket látogatnak legalább
16 óráig. Cinikusnak, dölyfösnek, a
gesztorság ellátására alkalmatlannak
nevezte Varga Sándort. Hozzátette
még, hogy szánalmas száguldozó,

aki emberéletet nem néz semmibe,
és nem biztosítja a törvényi minimum feltételeket. Ezzel szemben az
orvosok ajánlata nyújt gyógyírt, és
a jelenlegi törvénytelen helyzetnek
a megoldására törekszik azzal, hogy
önként bevállal számos olyan dolgot,
ami a gesztornak lenne a kötelességet. A költségeik fedezésére 2500
forintos óradíjat kértek. A szerződés
módosításában 1900 forintos óradíj
szerepel. Vancsura Zoltán elmondta,
hogy egyeztetve kollégáival, figyelembe véve az önkormányzatok
teherbíró képességét, ezt el tudjuk
fogadni.
Bodor Ferenc arról tájékoztatta a
képviselőket, hogy az 1900 forintos
óradíjban 1800 forint az ügyeleti
óradíj, ami évente az infláció mértékével emelkedik. Ehhez kapcsolódik 100 forintos óránkénti díjazás a
fogyóeszközökre. Az egyéb eszkö-

zöket a társulásnak kell biztosítani.
A vizitdíjnál még mindig látszanak
technikai ellentétek. A megbeszélésen elhangzott, hogy az ügyeleti
vizitdíj a társulást illeti meg, de
a befizetett összeggel egyenértékű
támogatást visszakapják az orvosok.
A gépkocsi használatról külön intézkedés fog születni. Elhangzott az is
hogy Lakiteleken a laboratóriumból, záros határidőn belül, ki fognak
alakítani egy rendelőt. Az ügyelet
átadásával kapcsolatban több jelzés
érkezett. Kora délután már átadásra
kerül az ügyeleti telefon, de csak fél
négytől működik az ügyelet. Ezt tisztázni kellene, mondta Bodor Ferenc,
mert ezzel kapcsolatban már több
észrevétel is érkezett.
Tiszamenti Összevont Orvosi
Ügyeleti Társulás megbízási szerződésének módosításáról szóló megállapodást a képviselők elfogadták.

A képviselõk tiszteletdíjukból finanszírozták
a gyermek karácsonyi mûsort

Egy ember életében sokszor előfordul az, hogy valaminek, valakiknek tud örülni. Azt hiszem az egyik
legjobb érzés az, amikor gyermekeknek tudunk adni, és látszik rajtuk,
hogy örülnek is annak,
amit kapnak. Minden
bizonnyal ez vezérelte a képviselő-testület tagjait is, amikor
úgy döntöttek, hogy a
gyermek karácsonyon
tiszteletdíjukból finanszírozzák a Madzag
Bábszínház műsorát.
Erre a rendezvényre, a hagyományokhoz híven, főleg
a rászoruló családok
gyermekeit
szokta
meghívni az önkormányzat. Addig, míg
az előző években szülők is szép
számmal jelen voltak, most inkább
csak a kisebb gyermekekkel jöttek el

az anyukák és az apukák, és ez így is
van rendjén.
Közel százötven gyerek érkezett a
műsorra. A Madzag Bábszínház a Ludas
Matyit adta elő, de úgy, hogy közben a

gyerekeket is bevonták a produkcióba.
Szinte nem volt olyan kisfiú és kislány,
aki ne jelentkezett volna, mikor vala-

milyen rövid epizódot kellett eljátszani. Közösen számolták a botütéseket
kicsik és nagyobbak egyaránt, amikor
Ludas Matyi elverte Döbrögit. Jó volt
látni azt, hogy a művészek ennyire magukra tudták irányítani
a figyelmet. A gyerekek pedig élvezettel
nézték az előadást.
Természetesen a
műsor végére a Mikulás is megérkezett,
és az önkormányzati
dolgozók segítségével narancsot és szaloncukrot osztott ki,
a jelenlévők között.
Mindenkinek jutott
bőven, és az sem számított, hogy ha valaki
kétszer állt sorba.
Az ilyen és hasonló rendezvények teszik hangulatossá
és emlékezetessé gyermek és szülő
számára karácsonyt.
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Mese és
prózamondó verseny
Az általános iskolában megrendezték a mesemondó és prózamondó
versenyt. Az 5-6. osztályosok között
első lett Ivicz Netta (5.a ), 2. Barcsa
Flóra (6.b), 3. Kerekes Andrea (6. b).
A városi mesemondó versenyen Ivicz
Netta képviselte az iskolát, és 3. helyezést ért el. Felkészítő tanár Ivicz
Lázárné, Suba Jánosné.
Az iskolai prózamondó versenyen
első helyezett Seres Csilla (7. b), 2.
Zetkó Csilla (7. a) lett. Felkészítő tanár Suba Jánosné. Gratulálunk!

Kölyökolvasó verseny
A Katona József Könyvtár a
NAGY OLVASHOW programsorozat keretében országos pályázatot
hirdetett, általános iskoláskorú gyerekeknek. A könyvekre épülő kreatív
játéksorozathoz csatlakozott az alpári
Könyvtár is.
A KÖLYÖKOLVASÓ három fordulójának feladatai egy-egy szépirodalmi alkotáshoz kapcsolódtak. A
fejtörők megoldásához a történetek
elolvasása, egy csipetnyi fantázia és
játékos kedv volt szükséges. A három
próbát sikeresen teljesítők elnyerték a
KÖLYÖKOLVASÓ címet.
A legsikeresebb pályázók meghívást kaptak a kecskeméti Katona
József Könyvtárba, ahol jelvényeket
és okleveleket vehettek át ünnepélyes
keretek között.
Iskolánkból az alábbi tanulók kaptak meghívást a rendezvényre:
Kővágó Karina (1.o.), Kiss Vivien
és Ballabás Viktória (2.o.), Asztalos
Dóra és Csík Péter (3.o.), valamint
Almási Attila, Palásti Adrienn, Papp
József, Czinege Barbara és Balla Nikolett (4.o.).

Ajánló a könyvtár
legújabb könyveibõl
Ismeretterjesztő könyvek:
Várady Csaba: Szobanövények, otthonunk ékességei
Max Direktor: Energiatakarékos fűtés
Gaál Attila: Amit az önkéntes nyugdíjpénztárakról tudni kell
Schobert Norbert: Norbi -10 kg/hó
Horváth Zsolt: Hitler bajnokai
Hétköznapi élet a Habsburgok korában
Szépirodalom:
Charlotte Bingham: Az Éden leányai
+ Virágok háza
Nicholas Evans: Viharhegy (A suttogó
szerzőjének új könyve!)
Nora Roberts: Biztos rév
Ken Follett: Titkok

Mary Higgins Clark: Emlékek háza
Kamaszoknak ajánljuk:
Lisi Harrison: Klikk
Meg Cabot:
Egy kis túlsúly nem a
világ
Patricia Schröder: Varázslat és szívfájdalom
Geronimo Stilton: Légyturmix a gróf
úrnak
Bancsi Péter: Sportautók
Monica Beurer: Fényképezés
Érdeklődni lehet: a 76/598-816-os
telefonszámon. Nyitva tartás: hétfő:
8-12, kedd: 13-17,30, szerda, csütörtök: 10-12, 14-17,30, péntek: 8-12,
13-17,30, szombat: 8-12.

A legkisebb tiszaalpári Mikulás

Hucz Sándor még csak két hónapos volt ezen a képen, mikor édesanyja már Mikulásnak öltöztette.
Jól is állt rajta a piros-fehér színű
ruha. Három testvére mind kislány,
így érthető, hogy a szülők mindent

megadnak a trónörökösnek. Sanyika
az idősek karácsonyán egy cseppet
sem zavartatta magát, békésen aludt,
míg a színpadon zajlott a program.
Lehet, hogy nagy korában majd télapó lesz.

Farsang az iskolában
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2008. február 9-én szombaton 14 órai kezdettel tartja
farsangi ünnepségét. Az osztályok produkcióit tombolahúzás követi, majd diszkó szórakoztatja a résztvevőket.
Belépő: 200 forint. Az iskola tanulói részére a belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Nemzeti parki tájékoztató a tiszaalpári öblözet helyzetérõl
Kállay György a Kiskunsági
Nemzeti Park igazgatóhelyettese képviselő-testületi ülésen számolt be az elmúlt években végzett
munkájukról. Sikeresnek nevezte a
programot, amit megvalósítottak.
A környezet és infrastruktúra program részeként 2004-ben komplex
természetvédelmi célú pályázatot
nyertek, ami négy fő részből állt.
Az egyik, erdei iskola létesítése
Lakitelek-Tőserdőben, a második,
élőhely rekonstrukcióhoz területszerzés, vásárlás, a harmadik, maga
az élőhely rekonstrukció az alpárbokrosi öblözetben, a negyedik
pedig a Tisza-mentén, a KNP területén egy holtágnak a rekonstrukcióján belül különböző erdei, ártéri
gyümölcsös létesítése. A programot
négyszeri határidő módosítással
tudják befejezni ez év végére. Az
erdei iskola megvalósult Tőserdőben. Az alpár-bokrosi öblözetben
1500 hektár terület megvásárlását
célozta meg a program. Ezeken a
területeken, éveken keresztül nem
lehetett gazdálkodni az árvizek
miatt. A földvásárlást 96 százalékra teljesítették, mondta Kállay
György. A kisajátítási eljárást meg
kellett kezdeni, majdnem minden
tulajdonossal sikerült megegyezniük, kilencszázzal kötöttek szerződést a három év alatt. Az élőhely
rekonstrukciója ezen a területen
több fázisban zajlott le. Első lépés
volt a területek megszerzése, a következő a műtárgyak megvalósítása, a harmadik az ott lévő területek
kezeléséhez, a különböző feltételek megteremtése. Vásároltak egy
nagy teljesítményű kaszálógépet,
amivel négyszáz hektáron kellett a
gyalogakácot kitermelni. Szürkemarha gulyát is vásároltak, amely
jelenleg 145 egyedből áll. Gyepet
és erdőt is telepítettek. 2011-re 600
hektár legelőt, 300 hektár kaszálót, a többi helyen mocsarat, lápot

lehet fenntartani. Szeretnék az itt
élőket ösztönözni arra, hogy ezt a
természetkímélő gazdálkodást elfogadják. A tervek szerint ezen a
területen különböző ártéri, legeltetési gazdálkodást folytatnak, ártéri
gyümölcsöket hoznak létre. A nádgazdálkodást is szeretnénk előnyben részesíteni. A Vásárhelyi Terv
is szorosan kapcsolódik ennek a
programnak a megvalósításához. A
nyárigát és a zsilipek megépítését a
nyár végéig elkészítik. A beruházás
600 millió forintba kerül.
Bodor Ferenc polgármester a
programmal kapcsolatban a helyi
igényeket fogalmazta meg. Az élőhely rekonstrukcióval kapcsolatban
sokan azon a véleményen vannak,
hogy a kaszálásokat bizonyos időkorlátok között kellene elvégezni.
A földalapú támogatásoknál felmerült, hogy az összeg hogyan
várható a következő évben. A gép
üzemeltetésére lesz-e a közeljövőben nagyobb összeg, mert még
a vásárlás előtt elhangzott, hogy
talán a réti utak karbantartásába is
be tudna segíteni. Az elvégzett feladatnak nem a gép szabhat határt,
hanem az üzemeltetése. A kiállítóhely felújítására valamilyen megállapodást kellene kötni, és bizonyos
karbantartási feladatokat is el kellene végezni. Ugyanez vonatkozik
a skanzenre is. A várdombon tájékoztató táblák kerültek ki, padok,
asztalok lettek felállítva. Jó lenne,
ha a földvár felújítására sikerülne
pályázatot nyerni.
Kállay György válaszában elmondta, hogy a művelési ágváltozást a nemzeti parknak saját költségvetéséből kell finanszírozni. A
területek után járó agrártámogatást,
és ide fogják visszaforgatni. Azt
nem tudta megmondani, hogy a
beszerzett géppel tudnak-e utakat
javítani. A várdombra, egyenlőre
nem lehet közösen pályázni, csak a

kezelésükben lévő területekre. Most
olyanok a feltételek, hogy arra nem
tudnak pályázatot beadni.
Vancsura István szerint a 60
hektár erdőtelepítést a helyi gazdák
is meg tudták volna oldani ugyanazért a támogatásért, amit az állam
adott. Nem értette azt, hogy miért
kellett élőhely rekonstrukció címén
felvásárolni a területeket. Nem
látta értelmét a magasabban fekvő szántóföldek megvásárlásának
sem, illetve azokon a területeken a
gyeptelepítésnek, ahol sosem volt
gyep. Véleménye szerint nem igaz,
hogy élőhely rekonstrukció zajlott
le. Művi, mesterséges gyeptelepítés
volt, amit az első árvíz ki fog vinni,
főleg akkor, ha a nyári gát helyreállítása nem történik meg. Arra kérte
Kállay Györgyöt, hogy próbáljanak meg tárgyalni arról, hogy az itt
élő emberek milyen módon tudják
hasznosítani a területet. Ez a föld
mindig a helyi embereké volt, jó
lenne, ha úgy hasznosulna, hogy a
helyi emberek ebből élni tudjanak,
mert jelenleg nagyon kicsi az a terület és azok száma, akik ebből élnek.
Kállay György elmondta, az
vezérelte őket, hogy egy kicsit
próbáljanak megőrizni ezekből a
területekből, az utókornak, amíg
lehet. Ilyenkor van, aki nem jár jól,
de a helyi kis közösségek hosszú
távon jól járnak. Nem régen kellett készíteni egy idegenforgalmi
fejlesztési koncepciót, és egyetlen
olyan térséget láttak ahol komoly
fejlesztés lehetséges, és ez éppen
Tiszaalpáron van. Nagy esélyt látott arra, hogy ez a komoly fejlesztés elinduljon.
Bodor Ferenc azzal zárta le a
vitát, hogy megpróbálnak szűkebb
körben egy összejövetelt megszervezni, ahol találnak olyan közös
megoldásokat, amelyek mindenki
számára megfelelők lesznek.

6. oldal

Nincs még döntés abban, meddig dolgozik a jegyző
A szeptemberi testületi ülésen
olyan határozatot hozott a képviselő-testület, hogy a jegyző felmentése
március 31-el történjen meg. A köztisztviselői törvény változásai miatt
Biczók Mihálynak az volt a kérése a
képviselők felé, hogy januárban foglalkozzanak ezzel a kérdéssel.
A jegyző arról tájékoztatta a testületet, hogy 2007-től a következő
évre szabadságot átvinni nem lehet.
Az elmúlt évben mindössze egy hét
szabadságon volt, így a maradékot
2008-ban már nem veheti ki. A január elsején hatályba lépett módosított köztisztviselői törvény szerint
egy olyan lehetőség is adott, hogy a
jegyzői megbízatása szeptember 30án szűnne meg, amiből négy hónap
lenne a felmentés, a többit le kellene
dolgozni. Egy hónapos a különbség,
amely azt a szabadságot kompenzálná, amit az utolsó évben nem vett ki.
Amióta jegyző, azóta az éves szabadságának a felét soha nem vette
ki. Ezért kérte a képviselő-testülettől
azt, hogy támogassa abban, hogy a
felmentéssel kapcsolatos döntés az új
köztisztviselői törvény hatályba lépését követően kerüljön ismét a testület
elé.
Csernus Tibor alpolgármesternek,
ezzel szemben, az volt a javaslata,
hogy továbbra is tartsák be a korábbi
döntésüket, és az legyen a különbség,
hogy kéthavi jutalmat szavazzanak

meg Biczók Mihálynak.
Győri István azt az elképzelését fogalmazta meg, hogy a testület
január 1-vel mentse fel a jegyzőt a
munkavégzés alól, fizessék ki a járandóságát, és írjanak ki pályázatot
az állásra.
Biczók Mihály válaszában elmondta, hogy a hivatalt át kell adni,
amit elő is kell készíteni. Ezt egy nap
alatt nem lehet megtenni. A költségvetési koncepció előkészítése kilencven százalékban az irányításával készült el. A költségvetést februárban
szeretné a képviselők elé letenni. A
zárszámadás az elmúlt év munkájáról
szól, hiába megy el, akkor is kötelessége, hogy a zárszámadást a testület
elfogadja. A temető-rendeletet is szeretné befejezni, mert ha egy új személy fogja végezni, az újból jelentős
többlet időt fog jelenteni. Ezen kívül
vannak még olyan folyamatban lévő
munkák, amelyeket úgy érzi, hogy
szintén be kell fejeznie.
Csernus Tibor egyetértett az elmondottakkal. Szükség van arra,
hogy az év eleji fontos munkákban
Biczók Mihály irányítsa a hivatalt.
Az, hogy három, vagy négy hónap
lesz a felmentési idő, a jegyzőnek
kell eldöntenie. Ha viszont az általa
javasolt kompromisszumos megoldást és a két hónap többletdíjazást
választják, akkor az eredeti javaslat
szerint tudnának haladni.

Pályázat benyújtása
szennyvíz beruházásra
A testület már korábban döntött arról, hogy az önkormányzat
nyújtson be pályázatot a szennyvízhálózat és tisztítómű kiépítésére.
A pályázati anyag most elkészült,
minden a rendelkezésre áll. Ehhez
azonban szükséges volt a testületnek
a megerősítő döntésére, mely szerint
egyetért a pályázat első fordulóján
való indulással, illetve a tizenöt százalékos önerő biztosításával.

A képviselők úgy döntöttek,
hogy az önkormányzat nyújtson
be pályázatot szennyvíztisztító
csatornahálózat és tisztítóművének kiépítésére. A pályázat
benyújtásához szükséges tizenöt
százalékos önerőt pedig biztosítja.
A közbeszerzési eljárást az első
forduló megnyerése után lehet elindítani.

Bodor Ferenc véleménye az volt,
hogy a januári testületi ülésen egyszerre meg lehet hozni a két döntést.
Felmentik a jegyzőt, és döntenek a
pályázat kiírásáról.
Biczók Mihály azt mondta, hogy
elfogadja a testület döntését, bármelyik lehetőséget választja. Nem
tartotta jó gondolatnak azt, hogy jutalmat kapjon, mikor a többi dolgozó
nem kap. Szerencsésebbnek tartotta
azt a megoldást és a lelkiismeretét az
nyugtatná meg, ha a módosított jogszabály alapján döntene a testület.
Bodor Ferenc polgármester először azt a módosított javaslatot tette
fel szavazásra, mely szerint 2008.
június 30. lenne a felmentés ideje,
három hónapra mentesülne a munkavégzés alól, és két hónap jutalomban
részesülne.
A képviselő-testület öt igen szavazattal – nyolc ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fogadta el a
javaslatot.
A másik javaslat szerint a januári testületi ülésen a Biczók Mihály
által felvetett javaslat kerüljön a testület elé döntésre, mely szerint 2008.
szeptember 30. a felmentés időpontja, és június 1-től mentesülne a munkavégzés alól.
A képviselő-testület nyolc igen
szavazattal – öt ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a javaslatot.

Tiszaalpáriak Kapolcson

Tiszaalpár is szerepel a Kapolcsi Művészetek Völgye 2008. évi
programsorozaton. Erről a képviselők hoztak döntést. Ebben az évben
Kiskunfélegyháza és térsége lesz a
vendéglátó. Az eddigi egyeztetések
alapján Tiszaalpárról a tekerőmuzsikát népszerűsítenék, illetve Kanalas
János kosárfonó képviselné a községet. A dunántúli településen bemutatnák a kistérségről készült filmet is. Az
önkormányzat kötelezettséget vállalt
arra, hogy ötvenezer forint támogatást
biztosít a rendezvényre.

7. oldal

Elismert társulati dolgozók
A Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási
Társulat megalakulásnak 50. évfordulója alkalmából ünnepi küldött gyűlést
tartott. Az ünnepség keretében elismerésben és ajándékban részesítették
azokat, akik a megalakuláskor is már
a társulatnál dolgoztak. Mind össze
hatan voltak olyanok, közülük kettő
tiszaalpári, akik kiérdemelték az elismerést.
Kádár Mihály 1931. augusztus 6-án
született. Munkáját 1957. november
13-án az Alpári Nyárigát Társulatnál

kezdte, mint kubikus. A munkához
való szorgalma alapján a társulat javasolta tanfolyamon való részvételre.

Sikeres vizsgát követően gát- és csatornaőr, majd a földmunkagép építésvezetőségen munkavezetőként dolgozott
1980-tól. Az 1970-74-es árvíz után a
nyárigát helyreállításnak munkavezetői feladatával bízták meg. A munka
befejezésével lelkiismeretességének és
szorgalmának elismeréséül a Magyar
Népköztársaság
Minisztertanácsa
„kiváló munkáért” kitüntetés jelvényt
adományozott részére.
1980-ban kezdődő csongrádi vízierőmű gépi földmunkájának előkészítésében tevékenyen közreműködött.
Részt vett a Szeged-Matyéri evezőspálya földmunkájának irányításban.
A társulat beruházási munkák csökkenésével a társulatnál továbbra is gátőri
és munkavezetői feladatokat látott el
1990. november 1-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Kása István 1926. február 16-án született. 1949-től a Csongrád-Kecskeméti
Ármentesítő Társulatnál helyezkedett
el kubikosként. A társulat munkaszervezetében nem voltak állandó brigádok, így a brigádokat egy konkrét
munka elvégzésére szerződtették. Kézi
csatornaépítési munkákat végeztek,
főleg a kecskeméti katonai repülőtér környékének víztelenítése képzete
feladatukat. Megtapasztalta, és több
mint tíz évig kézi erővel, talicskával,

kordélyokkal építették a csatornákat.
Szorgalmas, jó szervező készségének
elismeréseként szinte folyamatosan
biztosítottak számára munkát.

Az 1950-es évek végétől részt vett
az alpári nyárigát építésében, rekonstrukciójában, évenként az árvízi károk
megszüntetésében.
Munkájáért többször kapott kitüntetést, elismerést, míg 1986. február 16án a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási
Társulattól
ment
nyugdíjba.
Nyugdíjasként 2002-ig dolgozott a társulatnál portásként.
Gratulálunk az elismeréshez!

Jól csúszott a dombon a szánkó
Szerencsésnek
mondhatják
magukat a település lakói, még
pedig azért, mert van egy nagy
domb (Templomdomb), amiről
jól le lehet csúszni hóban, szánkóval, deszkával, vagy csak egy
sima nejlonnal. Most az élelmesebbek ki is használták ezt a lehetőséget, nem csak a gyerekek, de a
felnőttek is, és élvezték a tél adta
lehetőséget. Esések persze akadtak bőven, de ez hozzátartozik a
szánkózáshoz. Lehet, hogy ezen a
télen már nem lesz olyan nagy hó,
le tudjanak csúszni a dombról.

8. oldal

Élénk vita a temetői rendelet tervezetről
A temetők működtetésével kapcsolatos
rendelet-tervezetről tárgyalt legutóbbi ülésén a képviselő-testület. A képviselők között élénk vita alakult ezzel kapcsolatban.
Győri István és Vancsura Zoltán is
azt szorgalmazta, hogy a vállalkozó
személyére írjon ki pályázatot az önkormányzat.
Biczók Mihály jegyző erre reagálva
a következőket mondta: Tiszaalpáron
három temető van, ami egyházi tulajdonú, ebből egy lezárt, kettő működő, az
önkormányzatnak nincs temetője. Azért,
hogy Tiszaalpáron a temetkezési szolgáltatás működjön, az önkormányzat az
elmúlt öt évben felvállalta azt, hogy a
két egyházi temetőben, az egyházközség
hozzájárulásával ravatalozó épületeket
építsen, amely önkormányzati tulajdonú. 1999-ben, amikor a temetkezéssel
kapcsolatos szolgáltatások szervezése beindult, az önkormányzatnak nem
volt olyan lehetősége, hogy pályázatot
meghirdessen, mert annyira sajátos a
temetők helyzete. A két egyházi temető
jelenleg használt része, a jogszabályi
feltételeknek nem felelnek meg. Nem az
előírt nagyságú sírhelyek, nem az előírt
sírhelyek közötti távolságok vannak.
Éppen ezért egy áthúzódó időszaknak
kell lenni ahhoz, hogy ezek a temetők a
későbbiek folyamán, új temetési hely kijelölésénél, az előírások már betarthatók
legyenek. Az alpári felsőtemető jelentős
részét az önkormányzat feltöltötte azzal,
hogy a későbbiek folyamán alkalmas
legyen temetésre. Az újfalui temető egy
részét is rendbe tették, hogy ott is terület
álljon rendelkezésre. A temetőkről szóló törvény, kötelező feladatként előírja,
hogy a köztemetői feladatokat minden
településen az önkormányzatnak kell
ellátni. Ezt elláthatja saját temetőjében,
vagy megállapodással más felekezeti
temetőkben. A katolikus egyház a következő 15 évre 30-30 sírhelyet biztosít
az önkormányzatnak arra, hogy a köztemetői feladatot el tudja látni. Nemcsak
katolikusnak, hanem más felekezethez
tartozó személynek is helyet kell biztosítani. A tiszaújfalui temetőben lévő
ravatalozót sok társadalmi munkával, a
hívek és az egyház közreműködésével,
sikerült megépíteni. A törvény értelmében olyan személy végezheti a temetést,
aki „temetkezési szolgáltató” papírral

rendelkezik. Tiszaalpáron egyetlen személy rendelkezik ilyen papírral, Novák
Lajosné. A pályáztatás nemcsak az önkormányzaton múlik, hanem az egyházon is. Az önkormányzat nem tud új
temetőt építeni, mert annak létesítése
minimum 50 millió forintba kerülne.
Az átfutási ideje, hogy lehessen temetni, 3-5 év. Az ország egész területén a
püspöki titkársági szabályzat valamennyi egyházi temetőre kötelezően előírja
azokat a működtetési feladatokat és kötelezettségeket, amelyet az egyháznak
be kell tartani. Ettől eltérni nem lehet.
Az önkormányzati rendelet is csak akkor léphet hatályba, ha a megállapodást
az érseki hivatal jóváhagyja, záradékkal
ellátja. Amennyiben más javaslatuk is
van, akkor tárgyalni kell arról, hogyan
lehet annak megfelelően a temetkezési
szolgáltatást Tiszaalpáron biztosítani. A
jelenlegi temetkezési szolgáltatási díjak
a környező településeken kétszeresek,
de sok esetben még azt is meghaladják.
Tiszaalpáron 50-60 halott van évente. A
temetkezés költségei nem hoznak akkora hasznot a vállalkozónak, mint egy városban. Ilyen sajátos helyzet talán nincs
is az országban, hogy más a ravatalozó,
más a temető tulajdonosa és mégis a feladatot el kell látni.
Csernus Tibor szerint a tiszaalpári temetkezési árak nincsenek elrugaszkodva a
valóságtól. Amennyiben tömegesen merül
fel elégedetlenség, akkor ki lehet írni pályázatot az egyház közreműködésével. Vancsura Zoltán azt hangsúlyozta, hogy egy versenyhelyzetben jobb árak alakulnak ki.
Gyöngyösi József plébános szerint
más a szolgáltatás és más a temető üzemeltetése. A temetőbe szolgáltatni bárki
mehet, az üzemeltetéséről az egyháznak
kell dönteni, nem az önkormányzatnak.
Tiszaalpáron speciális helyzet van, mert
egyrészt az önkormányzattal kell megállapodást kötniük, hogy a köztemető
megmaradjon, és a községben a polgármesteri hivatal kötelezettsége teljesítve
legyen. Másrészt pedig egyházi temetőről van szó, de az egyház nincs kötelezve arra, hogy közbeszerzési eljárást
folytasson le. A temető üzemeltetéséhez
nem tartozik hozzá sem a ravatalozás,
sem a sírhely, és semmilyen szolgáltatás
sem. Az a legjobb, ha helyi vállalkozó
végzi a szolgáltatást, mert az azonnal tud

intézkedni halálozás esetén. Nekik ilyeneket is figyelembe kell venni, mert ez
az érdekük is. A temető fenntartásából
az egyháznak nincs haszna. Mindig azt
mondják, hogy az önkormányzat építette a ravatalozókat és a kerítést az egyháznak. De nem az egyháznak hanem a
lakosságnak, mert közös ügyről van szó.
A plébános úr elmondta, hogy amióta Tiszaalpáron szolgál (16 éve) egyetlen komoly probléma sem adódott, sem Dobos
Jenő ideje alatt, sem Novák Lajos eddigi
tevékenysége alatt.
Vancsura Zoltán kitartott amellett,
hogy pályáztatás után, a legjobb árajánlatot tevő szolgáltató végezze el a temetési feladatokat.
A jegyző válaszában elmondta, hogy
egyházi temetőben az egyházi temetői
szabályzat betartása mellett, az önkormányzat rendeletben nem írhat elő semmilyen jellegű árhatósági feladatot. Óva
intette a testületet attól, hogy más településről jöjjön Tiszaalpárra vállalkozó,
mert abból rengeteg gond lesz. Az a jó,
ha egy szolgáltatást helyben meg tudunk
oldani. Ha bármilyen probléma merül
fel a szolgáltatással kapcsolatban, akkor
panaszt lehet tenni a hivatalban.
Vancsura István a rendelet tervezetet
jónak tartotta, de azt kérte, hogy válasszák külön a megbízási szerződést, fogadják el a rendeletet, és a rendelet elfogadása után írjanak ki a pályázatot.
1999-ben határozatlan időre szóló
megállapodás született az egyház, az önkormányzat és Novák Zoltán vállalkozó
között, mondta Biczók Mihály. Nincs erkölcsi alap felrúgni a megállapodást.
Horváth László azt szerette volna, ha
rendelet tervezetben megjelenne, hogy
bármelyik vállalkozó idejöhet, és akkor
teljesülhet Vancsura Zoltán kívánsága is,
mely szerint szabad verseny van, és aki
olcsóbb szolgáltatást tud nyújtani, az temethet a temetőben.
Csernus Tibor erre azt válaszolta,
hogy a szolgáltatás nyújtása az jelenti,
hogy bárki igénybe veheti a ravatalozót,
eltemetheti a halottat. A szolgáltatónak
az üzemeltetési szerződésben megkötött
feltételek szerint kell dolgoznia.
A képviselők végül is úgy döntöttek,
hogy meg kell vizsgálni a lehetőségeket,
és egy újabb ülésen ismételten tárgyalni
fognak majd az ügyről.

9. oldal

A cél nem más, mint a bajnokság megnyerése
A sportegyesület nevében ezúton
szeretnék köszönetet mondani a Hírmondó hasábjain keresztül mindazon
személyeknek, cégeknek, akik valamilyen módon segítették csapataink
eredményes szereplését. Köszönet az
anyagi az erkölcsi egy szóval minden
nemű támogatásokért. Legelőször is
köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, mint legfőbb támogatónknak,
aki egyben a működtetőnk is. Tőlük
kaptuk a legtöbbet, amiért rendkívül
hálásak vagyunk. Nagyon reméljük,
hogy a jövőben is támogatni fogják az
egyesületet mind anyagi, mind erkölcsi vonatkozásban. A sorban a Matic
Kft következik, az élen Pásztor Gyula
ügyvezető igazgató úrral, akinek szintén köszönetünket fejezzük ki. Köszönjük a támogatást Balázs János úrnak, a
B és S Kft ügyvezetőjének. Köszönet
a Fókusz Takarékszövetkezet helyi
fiókjának. Köszönjük Dragon József
vállalkozó úr támogatását. Hálásak

vagyunk Bakos Imre szurkolónknak,
az anyagi támogatás mellet a pályán
elvégzett felújítási munkálatokért, a
sok-sok társadalmi munkájáért, amit
a sportpálya szebbé tétele érdekében
végzett. Köszönet a Tüzép teleptől kapott támogatást. Szintén köszönet jár
Magony Gáspár úrnak a támogatásért.
Köszönjük a Naturalpár Lft részéről
Mokos József és Bodor Mihály uraknak a támogatást. Köszönjük továbbá
Ignácz László úrnak, hogy egész évben ingyenesen biztosította a serdülő
csapat részére az üdítőitalt. Végül, de
nem utolsó sorban köszönjük Hatvanyiné Boros Ildikónak, hogy egész évben, szintén ingyen, biztosította, mind
két csapat számára a szódavizet. Lehet,
hogy a sor nem teljes, éppen ezért még
egyszer megköszönünk minden nemű
támogatást és kérjük, hogy a jövőben
is támogassák az egyesület munkáját.
Elképzeléseink a tavaszi rajt előtt: A
fő célkitűzésünk nem változott, az el-

nökség által, a megalakuláskor kitűzött
céljainkhoz képest. Célunk továbbra is
a bajnokság megnyerése, és a megyei
II. osztályba való feljutás. Szándékaink között szerepel a felnőtt csapathoz
négy-öt játékost leigazolni, akikkel
most folynak az egyeztető tárgyalások.
Remélem, hogy a következő számban
már nevekkel is tudok szolgálni. Addig
elöljáróban annyit, hogy kiszemeltjeink vannak Kiskunfélegyházán, Lakiteleken, Nyárlőrincen és Városföldön.
Azért, hogy a téli szünet se legyen
holt szezon, négy csoportos, egy napos teremlabdarúgó tornát szervezünk
a tornacsarnokban, január végére,
pontosabban január 26-ára szombatra.
A tornával kapcsolatban a pályán elhelyezett hirdetőtáblákon tájékozódhatnak majd kedves szurkolóink.
Mindenkinek jó szurkolást, és kellemes időtöltést kívánunk az egyesület
nevében!
Martus Pál elnök

Köszönet a támogatóknak és a fellépőknek
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat is szervezett karácsonyi
ünnepséget. A művelődési ház nagy
termében süteménnyel és üdítővel
várták a gyerekeket. Az ünnepi műsorban verset mondtak az
óvodások és iskolások, és
több zenekar is fellépett a
színpadon. Természetesen
minden gyerek hatalmas
csomagot is kapott a Mikulástól.
Tiszaalpár
Nagyközség Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
köszönetet
mondd mindazoknak a
támogatóknak, akik hozzájárultak a 2007. 12. 19.én megrendezésre került
karácsonyi ünnepséghez.
Támogatóink: BÚZA ATTILA
vállalkozó, HOFFMAN FERENC,
VARGA FERENC, FONYÓ BÉLÁNÉ Vegyes - élelmiszerkereskedő,
MOLNÁR ZOLTÁNNÉ Pici ÁBC,

HÓDI KRISZTINA Zöldség - gyümölcskereskedő, JUHÁSZ ÉS TÁRSA KFT. Söröző, JUHÁSZ IMRÉNÉ
Vegyes - élelmiszerkereskedő, JUHÁSZ SÁNDORNÉ Élelmiszer - ve-

gyesbolt, FARKAS CSABA Zöldség gyümölcskereskedő, RÁCZ MIHÁLY
vállalkozó, CZIMER ISTVÁN Vegyes - élelmiszerkereskedő, KOPJÁS
ANDRÁSNÉ Vegyes - élelmiszerke-

reskedő, KOVÁCS LAJOSNÉ Domb
- falatozó, KOVÁCS JÓZSEFNÉ
100 Forintos bolt, PAPP JÓZSEFNÉ
100 Forintos bolt, KATI Élelmiszer
- vegyeskereskedés, BRAVÓ Élelmiszer és vegyeskereskedés, FARAGÓ JÁNOSNÉ
vállalkozó nyugdíjas, AJTAI LAJOS és AJTAINÉ
CSIPKÓ ANDREA.
Köszönetet mondunk
azoknak is, akik a karácsonyi rendezvényünk
műsorához hozzájárultak: BÁRSONY ISTVÁN
közművelődési
vezetőnek, Tiszaalpári
Gyöngyszem együttes,
Tiszaalpári
Reflex
együttes,
Ifj.
Szepesi
István
Tiszavirág Cigány Hagyományőrző Együttes Tiszaalpár, valamint,
azoknak a gyerekeknek akik, versel, zenével és dalokkal színesítették műsorunkat.
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AZ ÕSTERMELÕKNEK IS KELL aDÓSZÁM
A 2008. január 1-jével hatályba lépett új Áfa-törvény
kimondja, hogy adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adóalany folytathat. Ezért azoknak az őstermelőknek is regisztráltatniuk kell magukat az APEHnál, akik eddig még nem rendelkeztek adószámmal. Fontos
változás, hogy minden - ellenérték fejében teljesített – mezőgazdasági értékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást a törvény által előírt bizonylattal kell kísérni, tehát az 500.000
Ft-os értékesítésig számított bevétel utáni bizonylat kiállítási mentesség megszűnik. A magánszemélyek részére
történő értékesítések során is nyugtát, illetve számlát kell
kiállítani minden esetben (például a piacon és a háztól való
értékesítésnél is).
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 2008. január 1-jétől
hatályos szabályai szerint a mezőgazdasági tevékenységet
végző magánszemély (őstermelő) számára akkor is szükséges az adószám, ha kizárólag kompenzációs felárra jogosító értékesítést végez. Adószám nélkül kompenzációs
felárra nem tarthat igényt, ezért a termelőnek legkésőbb az
első felvásárlás időpontjáig be kell jelentkeznie az állami
adóhatósághoz, és adószámot kell kérnie.
Amennyiben a termelő a különleges jogállása (azaz a
kompenzációs felárra jogosító értékesítése) mellett nem
Áfa-alany vevők részére (például magánszemélyek részére piacon) is értékesít, akkor ezen ügyleteire – a feltételek (különösen az 5 millió forint felső értékhatár)

megléte esetében – alanyi adómentességet választhat. Az
alanyi adómentesség választását az adóhatósághoz be kell
jelenteni, melyet, a tevékenységüket 2008. január 1-jén
vagy korábban kezdők – az Áfa-törvény 2008. január 1jei hatályba lépésére, mint a tevékenység végzés kezdeti
időpontjára tekintettel, az adózás rendjéről szóló törvény
vonatkozó szabálya szerint – a tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg 2008. január 15-ig tehetik
meg. A tevékenységüket évközben megkezdők az adószám
igénylésére és az alanyi adómentesség választására irányuló bejelentési kötelezettségüknek a tevékenységük megkezdése időpontjától számított 15 napon belül tehetnek
eleget. A bejelentési határidő elmulasztása esetén alanyi
adómentesség nem alkalmazható.
Az alanyi adómentesség választása hiányában, a nem
felvásárló felé történő értékesítés után az általános szabályok szerint 20%-os mértékű általános forgalmi adót kell
fizetni.
A tevékenység és az alanyi adómentesség választásának 2007. évi bejelentése esetén a 07T101. és a 08TAFA-E
jelű nyomtatványok kitöltése szükséges.
A bejelentés 2008-ban az erre a célra rendszeresített
08T101 jelű nyomtatványon tehető meg.
Az Áfa-törvény mezőgazdasági tevékenységet végzőkre vonatkozó szabályairól részletes tájékoztató az APEH
internetes honlapján (www.apeh.hu) jelenik meg.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Elbúcsúztak az óévtől

Idõsek karácsonya

Az elmúlt év december 29-én tartotta évzáró ünnepségét
a Nyugdíjas Baráti Kör. Ezen a napon búcsúztattuk az óévet
és köszöntöttük az újat. A jelenlévőket az általános iskola
néptánc csoportja szórakoztatta, Bagi Ferenc tanár úr vezetésével. Megköszönjük a szülőknek és a gyerekeknek, valamint a tanár úrnak a közreműködést. Külön megköszönjük a
finom vacsorát, melyet Varga Mihály és Bartók Béla főzött
számunkra. Köszönetet mondunk meghívott vendégeinknek,
támogatóinknak, hogy megtiszteltek bennünket.
Ezúton kívánunk az összes jelenlévőnek és községünk
minden lakójának eredményekben gazdag újesztendőt.
A nyugdíjas Baráti kör nevében Kiss Imre klubvezető

Ajándék helyett utalvány
A korábbi hagyományoktól most eltért az önkormányzat.
Eddig ugyanis a nyolcvan éven felüli helyi lakosoknak édességet és déligyümölcsöt osztottak szét még karácsony előtt.
Most azonban úgy döntöttek, hogy ezer forintos ajándékutalvánnyal lepik meg őket, amiből azt vásárolhatnak, amire szükségük van. Közel kétszázötven helyre csöngetett be
Boris Ferenc közterület felügyelő és adta át az utalványt. A
visszajelzések szerint ennek sokkal jobban örültek az idősek,
mint a korábbi ajándékoknak.

Az önkormányzat ezúttal is megrendezte az idősek
karácsonyát. A hagyományokhoz híven diákok és a
Bársony Mihály Népdalkör produkciói szórakoztatták
a nyugdíjasokat. Több fajta táncot mutattak be, amit
nagy tetszéssel fogadtak a jelenlévők.
Az is szokás már, hogy a műsor után az önkormányzat üdítővel és péksüteménnyel látta vendégül
a meghívottakat.
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Rendőrségi felhívás
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztálya és a Bűnügyi Osztály Megelőzési
és Áldozatvédelmi csoportja tájékoztatja a lakosságot, hogy az elmúlt időszakban elkövetett bűncselekmények
esetében a sértettek több mint fele
elmulasztotta a legszükségesebb vagyonvédelmet is, pedig az esetek nagy
része megelőzhető lett volna. Több
bűncselekmény kategória is van, ahol
könnyen elkerülhető, megelőzhető a
bűnelkövetés.
Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, ezzel sok kellemetlenségtől, veszélyes helyzettől kímélhetik meg önmagukat, valamint nem utolsó sorban
időt, és pénzt takaríthatnak meg.
Gondolják meg, ha utcai házaló
árustól vesznek tűzifát, vagy más olcsón kínált dolgot, az alábbi veszélyeknek tehetik ki magukat:
- Silány minőségi árút kapnak drágán.
- Nem a kifizetett mennyiséget kapják
meg, mert nem engedik lemérni a fát.
- Az árú, a tűzifa kifizetésekor hamis

bankjegyet kapnak vissza, elterelik
a figyelmüket, és közben készpénzt
csalnak ki.
- Különböző indokokkal be akarnak
jutni a lakásba, hogy csak a WC-t
akarják használni, vagy egy pohár vizet kérnek, mert a lakásban található
könnyen mozdítható értékeket ellophatják.
- Megfigyelik, hogy honnan veszik elő
a pénzt, és még akkor, vagy később,
visszamennek érte ellopni.
- Soha ne vásároljanak ismeretlen házalóktól, sem tüzelőanyagot, sem más
dolgot.
- Ragaszkodjanak ahhoz, hogy megbízható mérlegelési helyre vigyék el
a megvásárolni kívánt fát, és mérlegelésnél legyenek is jelen.
- Alaposan vizsgálják meg a visszakapott bankjegyeket, nehogy hamis
legyen. Mielőtt fizetnének, jól nézzék
meg, hogy milyen összegű papírpénzt
adtak át, nehogy ezzel is becsapják.
- Írják fel az autó rendszámát, és alaposan nézzék meg a gépjárművet és

az árusokat. Keressenek rajtuk ismertetőjegyeket. Ezeket írják fel, mert így
könnyebben adhatnak személyleírást.
- Soha ne engedjenek be idegeneket,
sem ismerős személyeket a lakásba,
semmilyen indokkal sem.
- Soha ne, bízzanak túlságosan „kedves”, „udvarias”, behízelgő modorú árusokban, mert ez csak, az önök
megtévesztésére szolgál.
Gyanús körülmény, vagy bűncselekmény észlelése esetén forduljanak
bizalommal a körzeti megbízottjukhoz, polgárőrükhöz, a kapitányság
ügyeletes tisztjéhez. Bejelentésüket
megtehetik névvel, vagy név nélkül is,
telefonon: a 76/463-211-es telefonszámon, vagy személyesen a kapitányság
munkatársainál, a nap bármely szakában, ezzel is nagyban elősegíthetik az
ismeretlen elkövetők személyének a
felderítését.
Fontos szabály, figyeljünk egymásra és értékeinkre!
Joó Endre r.fhdgy.
Kovács Gizella r. szds.
Körzeti Megbízotti Alosztályvezető
bűnmegelőzési főelőadó

A Ciróka Bábszínház
vendégelőadása
2008. február 27-én szerdán
10 és 14 órai kezdettel lesz a
művelődési házban.
Az Aranyhajú Melizante című
mesejátékkal folytatva bérletsorozatukat.
Jegyek a helyszínen is kaphatók!
Mindenkit sok szeretettel várunk!

könyvelést vállalok
Szerdánként 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
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APRÓK
Eladó négykerekű elektromos rokkantkocsi. Érdeklődni lehet: 421560-as telefonszámon, a délutáni órákban.
***
Használt nyílászárók olcsón eladók. Érdeklődni: 06-30/655-7040.
***
Kert eladó 200 méterre az Árpád telepi fénysorompótól. Érdeklődni
a 76/715-911-es telefonon lehet.
***
Kettő darab ipari varrógép, egy darab kettőtűs, négy szálas
Interlock, egy darab gyorsvarró eladó. Érdeklődni: Petőné, 0620/450-0518.
***
Szeneskazán eladó, 120-130 négyzetméteres lakásig. Érdeklődni:
06-20/492-0889.
***
P4-es számítógép, AMD Athlon 2500+512 MB RAM, ATI Radeon
9600 PRO (256 MB) DVD olvasóval + billentyűzet + egér eladó.
Telefon: 30/288-3025. Érdeklődni este 6-9-ig.

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Jakab Amira Leila (anyja
neve: Jakab Gyöngyi), Kállai Zoltán (Gálfi Zsuzsana),
Vezsenyi Milán Árpád (Hajdú Erzsébet), Pető Andrea
(Pető Krisztina).
Akiket elveszítettünk: Palásti Anett (1987), Farkas Antal
(1937, Bársony Mihályné Viktor Rózsa Ottilia (1924),
Horváth Illésné Palásti Mária (1924).

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
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594

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.

Minden 100 Ft Bt. Boltja

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ

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

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének lapja

Üzletünk megtalálható:

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.

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Bársony István
Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség telefonszáma: 424-106
E-mail címe: muvhaz@tiszaalpar.hu
Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a
www.tiszaalpar.hu honlapon.
Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

