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A szavazók létszáma nem érte el az ötven százalékot

Akadtak olyanok, akik családostól mentek el szavazni és a boríték bedobását gyermekükre bízták.
Március 9-én ügydöntő népszavazás keretén belül három kérdésben kellett véleményt nyilvánítani az
ország lakosságának.
Tiszaalpáron a népszavazás előtt
4081-en jogosultak a szavazásra. A
választás napján további nyolc személyt vettek fel a szavazói listára, így
összesen 4089-en adhatták volna le a
voksukat. Nem élt azonban mindenki
a szavazói jogával. Összesen 1942-en
adták le voksukat a három kérdésben, ez pedig a szavazásra jogosultak
47,49 százaléka. Az országos átlag
ennél valamivel magasabb volt, meghaladta az ötven százalékot.
Az első kérdésre, mely szerint:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvő-

beteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen
kérdésben magtartott népszavazást
követő év január 1-jétől ne kelljen
kórházi napidíjat fizetni?” a következőképpen szavaztak Tiszaalpáron.
1941-en szavazólap volt az urnában,
ebből 19 érvénytelen. Érvényes szavazatok száma 1922, az igenek száma
1736 (90,32 %), nem szavazatok
száma 186 (9,68 %).
A második kérdés így hangzott
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért
és a járóbeteg-szakellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást
követő év január 1-jétől ne kelljen
vizitdíjat fizetni?” Erre a így szavaztak a helyi lakosok. Az urnában lévő

szavaztok száma 1942, érvénytelen
18, érvényes szavazatok száma 1924,
ebből igen 1690 (87,84 %), nem szavazatok 234 (12,16 %)
A harmadik kérdésben „Egyetért-e
Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató
hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?” is véleményt
nyilvánítottak a tiszaalpáriak. Az
urnában lévő szavazatok száma 1942,
érvénytelen 21, érvényes 1921, ebből
az igen 1694 (88,18 %), nem 227
(11,82 %)
Az országos átlaghoz hasonlóan
mind a három kérdésben az igenek
kapták meg Tiszaalpáron is a szavazatok nagy többségét.

2. oldal

Variációk az orvosi ügyelet további lehetõségeire
Nem kis vitát váltott ki a legutóbbi testületi ülésen a Tiszamenti
Összevont Háziorvosi Ügyeleti
Társulás megszüntetése, illetve az
egészségügyi ügyelet jövőbeni szervezése. Lakitelek önkormányzata
ugyanis kezdeményezte április 1-vel
a társulás felbontását.
A folytatásra ajánlatot adott az
Emergency Service Kft., amely vagy
a Tiszakécskén szervezendő, vagy
a Kiskunfélegyházán már működő
ügyeleti rendszerébe bevenné, mint
szolgáltató, Tiszaalpár területét is. A
költségszámítások szerint a tiszakécskei ügyeleti ellátás, Tiszaalpárra
eső éves költsége, mintegy 540 ezer
forint lenne. A kiskunfélegyházi
ügyeleti társulásban a költségek,
amit az önkormányzatnak kellene fizetni, ennél csak nem tízszer
nagyobb lenne, 4.8 millió forint
évente. A két lehetséges variáción
kívül felmerült az is, hogy helyben
próbálják megoldani, a helyi orvosokkal az ügyeletet. Ezzel kapcsolatban a területileg illetékes tisztifőorvos dr. Hell Gizella levelében azt
közölte, hogy a törvény értelmében
az önkormányzat köteles gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi és az ehhez kapcsolódó ügyeleti
ellátásról. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a háziorvosi ellátás része az
ápolói feladatok folyamatos biztosítása. Közölte továbbá személyesen
Bodor Ferenc polgármesterrel, hogy
az önkormányzat nyújtson be kérelmet, ha helyben akarják megoldani
az ügyeletet. Amennyiben megfelel
az előírásoknak, akkor engedélyezik, amennyiben nem, akkor nem
adják ki az engedélyt. A társulásban
is azért szűnt meg az orvosi ügyelet,
mert ápoló személyzetet nem tudtak
biztosítani.
Az ÁNTSZ szerint hat orvosra és
három ápolószemélyzetre lenne szükség ahhoz, hogy Tiszaalpár önállóan
lássa el az orvosi ügyeletet. Elmondták
azt is, hogy az orvosoknak az ügyeleti
rendelőben kell az ügyelet alatt lenni.
Amennyiben beteghez kell kimenni,
akkor az ápoló a rendelőben fogad-

ja a rászorultakat. Ezt folyamatosan
ellenőrizni fogják, illetve az engedélyezés előtt még területszemlét is
tartanak. Ebből Bodor Ferenc szerint
eléggé egyértelműen következik az,
hogy ápoló nélkül nem fogják engedélyezni Tiszaalpáron az ügyeletet,
de ezt nem voltak hajlandók leírni. Az
ÁNTSZ szerint csak akkor nyújtson
be kérelmet az önkormányzat, ha a
feltételeket tudják teljesíteni. A három
lehetőség közül kellett dönteni a képviselőknek.
Vancsura Zoltán szerint összevont
ügyeletnél, a törvény szerint nem kell
ápolót alkalmazni, csak a központi
ügyeletnél. A jogszabály leírja azt
is, hogy mennyi túlórát vállalhat egy
orvos. Csak a tényleges betegellátásra
fordított időt lehet túlórának számítani. A háziorvos szerint nem lépnék át
a túlóra keretet akkor sem, ha helyben
oldanák meg az ügyeletet. Vancsura
Zoltán szerint a település vezetését
az anyagiak is motiválják. A tiszakécskei ügyelet 50 ezer forintba kerülne havonta, a kiskunfélegyházi pedig
400 ezerbe. Ennek ellenére, véleménye szerint a tiszakécskeire nemet kell
mondani, mert az ügyeletes orvos nem
tud időben kimenni a beteghez. Nagy
a területnek az átmérője, és pont azokat az eseteket, amikor öt perc alatt ott
kellene lenni, nem tudja időben ellátni
az ügyeletes. Elmondta, hogy beszélt
több kollégájával, és öt orvos rendelkezésre állna a helyi ügyelethez.
Bodor Ferenc erre úgy reagált,
hogy az érveket ő is elmondta tisztifőorvos asszonynak, de az volt a válasz,
hogy az ápolónak a rendelőben kell
lennie a teljes ügyeleti időben.
Horváth László azzal érvelt, hogy
ebben a témában a testületi ülésen
senki nem tud úgy tiszta lelkiismerettel dönteni, hogy elmondhatja magáról azt, mindent tudott az üggyel kapcsolatban.
Farkasné Pintér Klára azt kérdezte,
ha Vancsura doktor javaslatát szavazzák meg, akkor mekkora beruházást
kell ebbe belefektetni az orvosoknak?
Amennyiben ez a verzió nem működőképes, akkor kell-e majd csatla-

kozni valahová? Jelentős-e ez a pénz,
amit ezzel a próbával veszítenek?
A polgármester szerint a sürgősségi ellátáshoz a háziorvosok rendelkeznek a megfelelő eszközökkel. Új
telefon kellene, lap-top és ehhez a
program, amely körül-belül 500 ezer
forint, plusz a telefon. Amennyiben
megkérik az engedélyt az ÁNTSZ-től,
és a feltételek hiányára hivatkozva
nem adják meg, akkor a kiskunfélegyházi ügyelethez bármikor csatlakozhat
Tiszaalpár. A tiszakécskeihez utána
már nehezebben tudnának csatlakozni, mert mások lennének a finanszírozási viszonyok. Lakitelek mentségére
azt hozta fel Bodor Ferenc, hogy a
sürgetés Tiszakécske felől érkezett,
mert a Tiszamenti Orvosi Ügyeleti
Társulás többi tagja a városhoz akar
csatlakozni.
Vancsura Zoltánnak az volt a
javaslata, hogy nyújtson be a tiszaalpári önkormányzat egy engedélyezési
eljárást az ÁNTSZ felé, helyben megszervezett ügyeletre, és addig a lakiteleki elszámolási kérelmét ne írják alá.
Ezzel azt lehetne elérni, hogy addig a
társulás nem szüntethető meg.
Biczók Mihály szerint a társulás
nem kötelezhető arra, főleg ha a többi
település elfogadta a megszűnést, hogy
Tiszaalpár kérésére tovább működjön
április 1-je után is. A társulás működése – akár elfogadja Tiszaalpár az elszámolást, akár nem – nincs kihatással a
társulás megszüntetésére. A jelenlegi
jogszabályok nem teszik kötelezővé a hatósági döntést hozó szervnek
(ÁNTSZ), hogy előtte egyértelműen
kimondja, engedélyezi az ügyeletet,
vagy nem, csak akkor, ha ténylegesen
bent van a működési engedélyre a
kérelem. Amennyiben nem engedélyezi, akkor ennek az anyagi kihatását Tiszaalpár önkormányzatának kell
fedezni.
Vancsura Zoltán vállalta a készenlétezést addig, amíg az önkormányzat
nem kapja meg a végleges engedélyt a
működéshez. Ezt követően azt mondta, hogy a helyi három orvos ügyeleteivel nem vernék nagy költségbe az
önkormányzatot.

3. oldal
Martus Mónika úgy nyilatkozott,
hogy ha az önkormányzat helyben
megszervezi az ügyeletet, akkor természetesen fog ügyelni.
Taricska Tibor azt mondta, hogy
a megkötött feladat-ellátási szerződésben szereplő, illetve a hatályos
rendeleteknek megfelelően, a heti 60
órát meg nem haladó ellátásból rá
eső részt vállalja. Amennyiben meg
akarják szervezni az ügyeletet, akkor
azt is le kell írni, hogy ki mennyit tud
vállalni, mert ha elkövet véletlenül
egy hibát valaki, rögtön azt nézik,

hogy előtte mennyit dolgozott. A
törvény heti egy napot ír elő, és ezt
vállalta is Taricska doktor. Az ő
vélemény is az volt, hogy ápolónő
nélkül nem ad az ÁNTSZ engedélyt
a helyi ügyeletre.
A képviselő-testület végül is két
döntést hozott az ügyben. Nem fogadták el Lakiteleknek azt a határozatát,
hogy a Tiszamenti Összevont Ügyeleti
Társulás megszüntetését április 1-vel
kezdeményezi a gesztor, ezért javasolták azt, hogy június 30-ig működjön tovább.

Az orvosi ügyelet szervezésével
kapcsolatban úgy döntöttek, hogy meg
kell kérni az ÁNTSZ-től az önkormányzat szervezésében összevont
háziorvosi ügyeleti ellátás (változó
telephellyel) működtetésére irányuló
engedélyt. Amennyiben az engedély
nem teljesíthető feltételeket írna elő,
akkor az önkormányzat visszatér a
társulásos formában történő szervezésre.
Az orvosi ügyeletről, lapzártánk
után, március 13-án rendkívüli testületi ülésen tárgyaltak a képviselők.

Elfogadta a képviselő-testület a költségvetést
A költségvetési rendeletet minden
évben a polgármesternek kell benyújtani képviselő-testület felé. A rendeletettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel előzetesen egyeztetni kell, és
a Pénzügyi Bizottságnak is véleményt
kell mondani róla. Ezután a képviselők
hozzák meg az érdemi döntést.
A rendelet-tervezett összeállításánál figyelembe vették a tervezésre vonatkozó előírásokat, az ellátandó feladatokra vonatkozó ágazati, szakmai
szabályozásokat, az önkormányzattal
szemben megfogalmazott igényeket és
elvárásokat. 2008-ra működési forráshiányt nem terveztek. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a lehetőségek javultak
volna.
Az önkormányzat mozgástere a bevételek alakításában korlátozott. A bevételek meghatározott részét az állami
támogatások teszik ki. A saját bevételek növelése azonban függ a lakosság
teherbíró képességétől is. A működési
bevételek többségét azonban nem lehet
korlátlanul emelni. A másik bevételi
forrás az adózás. A képviselő-testület
az iparűzési adó mértékét erre az évre
1,2 százalékról 1,6-ra emelte, az idegenforgalmi adó a kétszeresére nőtt, és
a gépjárműadó mértéke is emelkedett.
A kiadások közül a legjelentősebbek a személyi juttatások, illetve az ez
után fizetendő járulékok. Ez a két összeg a működési kiadások 61,5 százalékát teszi ki. Megszorításokat a dologi, üzemeltetési és fenntartási kiadások
területén foganatosított az önkormányzat. A fejlesztési kiadások között el-

sősorban a legjelentősebb projektek
pályázati anyagában kidolgozott saját
forrás szükségletét tüntették fel.
A kiadás 728 millió 152 ezer forint,
amely a következő számokból tevődik
össze: 280.702 millió forint személyi
juttatásra, 88.966 millió a munkaadót
terhelő járulék. 164.635 millió a dologi
és egyéb kiadás. 59.943 millió a szociálpolitikai juttatás. 6.070 millió a működési célú pénzeszköz átadás, 3.000 millió
forint a kölcsönnyújtás. 51.121 millió a
beruházási kiadás. 45.642 millió forint
a céltartalék, 15.000 millió az általános
tartalék. 16.073 millió forint pedig a
tervezett intézményi pénzmaradvány. A
költségvetési létszámkeret 132 fő.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése beépítésre került a
helyi önkormányzat költségvetésbe, de
a felett a nagyközség önkormányzata
nem rendelkezik döntési joggal.
Vancsura István kritikával illette a
költségvetést, mert szerinte semmilyen
változás, új szemlélet az előző évek
költségvetéséhez képest nem tapasztalható. A pénz kevesebb, ezért nem
biztos, hogy elegendő lesz. Győri István szerint az általános és céltartalékot össze kellene vonni. Bodor Ferenc
válaszában elmondta, hogy a 15 millió
forint azért lett elkülönítve, mert a tervezés időszakában még nem lehet tudni, melyek azok a közüzemi díjváltozásokat, amelyek évközben jelentkezni
fognak. Ennek a felhasználásáról mindig a testületnek kell dönteni. Nem azt
jelenti, hogy van egy 15 milliós keret,
és azt el lehet osztogatni.

Biczók Mihály elmondta, hogy a
polgármesteri hivatalnál az előző évhez képest kevesebb a létszám. A hivatal összes költsége 2.5 millió forinttal
lett kevesebb az előző évihez képest.
Ez az intézkedéseknek a hatására alakult így. A bérfejlesztés kötelező volt,
de még így is az előző szinten maradt a
hivatalnak a költségvetési előirányzata. Ugyanez mondható el a művelődési
házról is. Kétmillió forinttal csökkentették a dologi kiadásokat, a kiemelt
rendezvényeket a felére vették le. A 29
millió forintos forráshiányt, ami 2007ben volt, az önkormányzat saját maga
le tudta rendezni.
Farkasné Pintér Klára elfogadta a
jegyzői véleményt, de hozzátette, hogy
igazán sarkalatos kérdésekről nem döntenek, csak vitatkoznak a számokon,
elfogadják, de megy tovább minden
úgy, mint régen. Kifogásolta azt, hogy
nem teljesen azok a számok vannak
benne, mint amit korábban megbeszéltek. Ha változtatni akarnak dolgokon,
akkor azt mindenkinek komolyan kellene venni, vélekedett.
Mivel semmilyen változást nem lát
az előző évekhez képest, nem tudja így
elfogadni a költségvetést, mondta. Bodor Ferenc erre úgy reagált, hogy amiben konkrét döntés született, az mind
be lett építve, a hivatalra és az iskolára
vonatkozóan is.
Végül az önkormányzat nyolc igen,
négy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, elfogadta a 2008. évi költségvetési
rendelet-tervezetéről szóló előterjesztést.

4. oldal

Német tanulmányi versenyek
Iskolánkban február 14-én ismét
német kistérségi verseny zajlott,
Kiskunfélegyháza és a környék tíz
iskolájából 118 tanuló részvételével. Két kategóriában versenyeztek: I. kategóriában a 3 órában, a
II.-ban a 4 vagy több órában németet tanulók vettek részt. Mi a II. kategóriában neveztünk.
Eredményeink: 5. évfolyam:
I. Ivicz Netta, II. Szabó Tibor,
III. Kádár Dániel. 6. évfolyam:

I. Nagy Szilvia, II. Nagy Kata. 7.
évfolyam: I. Mészáros József, II.
Kanalas Diána III. Ballabás Zoltán. 8. évfolyam: I. Rácz Gergő,
II. Szemerédi Tamás, III. Bartucz
Annamária.
Február 22-én a 7. és a 8. évfolyam tanulói országos versenyfeladatokat oldottak meg. A két
legjobb dolgozatot író tanulónk,
Szemerédi Tamás és Rácz Gergő
8. osztályos tanulók bejutottak

a megye húsz legjobbja közé. A
második forduló március 27-én
lesz.
Március 7-én Kecskeméten az
országos német „Litterátum” versenyen vett részt három 8. osztályos tanulónk: Bartucz Annamária,
Ladányi Zoltán és Szemerédi Tamás.
Felkészítő tanár: Komár Pálné.
Az eredményről később kapunk értesítést.

Petőfi verseit
szavalták

Továbbjutottak a
megyei fordulóra

FELHÍVÁS!

Február 28-án került sor iskolánkban a Petőfi Sándor szavalóverseny helyi fordulójára. A versenyen az alsó tagozatos tanulók
1-4. osztályig vehettek részt. 14
kisdiák tanulta meg Petőfi Sándor
Tintásüveg című költeményét, és
adta elő az érdeklődőknek. A zsűri döntése alapján Szabó Gabriella
4.a osztályos tanuló képviseli iskolánkat a városi versenyen. Különdíjban részesült Almási Attila
4.a osztályos és Schindler Kitti 2.a
osztályos tanuló. Felkészítő tanárok: Győri Istvánné és Ürmösné
Csányi Éva. A győztesnek sok sikert kívánunk a városi versenyen.
A Petőfi Sándor szavalóverseny
városi fordulójába az 5-6. osztályból Ivicz Netta (5.a), a 7-8. osztályból Víglási Renáta (8.b) jutott
tovább. Felkészítő tanárok: Ivicz
Lázárné, Bondár Enikő, Dömötörné Tar Margit.

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen iskolánkból a következő tanulók 90 pont
feletti eredményt értek el, és ezzel
lehetőséget kaptak a megyei fordulón
való részvételre: Király Zoltán 6. osztályos, Kovács Nóra, Dósa Szilveszter, Bartucz Annamária 8. osztályos
tanulók. Felkészítő tanárok: Bondár
Enikő és Suba Jánosné.

Nem valottak szégyent
matematikából

Február 22-én Kiskunfélegyházán zajlott a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulója, melyen
iskolánkból húsz diák vett részt. A
tanulóknak a matematikai feladatok
megoldásánál öt lehetséges válaszból
kellett kiválasztaniuk a jó megoldást.
Évfolyamonként 500-550 tanuló nevezett a versenyre. Dömötör Péter 33.
Kálmán Csilla 44. lett az évfolyamában. Felkészítő tanárok: Maróti Pál és
Maróti Pálné.

A Tiszaalpári Faluvédő- és
Szépítő Egyesület köszönetet
mond mind azoknak, akik támogatták 2007-ben is szervezetünket.
Örömmel vettük a kedves
támogatóink 1%-os 346.097 Ft
felajánlását.
A továbbiakban is játszófelszerelésre szeretnénk felhasználni azt az összeget, amit az
egy százalékuk felajánlásával
átutalnak egyesületünknek.
Közgyűlésünk április végén
lesz, pontos időpontját április
elején közöljük, amire szeretettel várjuk a támogatóinkat,
segítőinket.
Támogatásukat 2008-ban is
várjuk, 1%-os felajánlásukat
előre is köszönjük.
Adószámunk:
18356351-1-03

Rövid lesz a tavaszi szünet
Az általános iskolai tanulók az idén nem örülhetnek a hosszú tavaszi szünetnek, mert
az meglehetősen rövid lesz. 2008. március 21-25-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
március 20. csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap március 26. szerda.
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Az idei év elsõ szülötteit köszöntötték
Mi lehet nagyobb öröm egy családban annál, mikor megszületik a
gyermek. Mindenki várja a jöttét, a
rokonok, ismerősök szomszédok, és
együtt örülnek a szülőkkel. Ugyan
ilyen örömöt jelent a településnek is,
amikor gyarapodik a község létszáma.
Évek óta hagyomány az, hogy az év
első újszülöttjét, édesanyjával együtt
köszönti a polgármester, valamint az
Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke.
Bodor Ferenc és Puliusné Sárdi
Mária ezúttal két helyre kopogtatott
be. Igaz megvárták, míg a babák kicsit megerősödnek, és csak utána köszöntötték az anyukákat és adták át az
ajándékokat.
Vezsenyi Milán az év első napján
január elsején született. A családnak
ő a harmadik gyermeke. Bálint már
nagyfiú, 19 éves, Tímea pedig 16. A
kis jövevényt mindenki nagy szeretettel fogadta. Tímea sokat tud már segíteni édesanyjának a baba ellátásában.
Szeretettel és rajongással veszi körül
kisöccsét. Az édesanya virágot, a kisfiú pedig hasznos dolgokat kapott az
önkormányzattól.
Konfár Péter január 8-án látta meg
a napvilágot. A jöttét már nagyon várta
nem csak a család, hanem a falu közössége is. Szüleinek kitörő örömet
okozott, hiszen ő az első gyermek.
Édesanyja elmondta, hogy jó kisfiú,
jól eszik, és egyre jobban gyarapodik.
Nagy szeretettel gondozzák, és várják,
hogy nagyra nőjön. A virág és az ajándék a Konfár családnál sem maradt el.

Vezsenyi Milán január elsején született a család harmadik gyermekeként.

Konfár Péter minden evésnél jó étvággyal eszik.

A vihar ezúttal megkímélte Tiszaalpárt
A március elsejei hatalmas szél
nagy károkat okozott országszerte. Szerencsére Tiszaalpárt ezúttal
elkerülte. Ez azonban nem jelentette azt, hogy ha nem is jelentős,
de azért ne legyenek károk a településen. Néhány közintézmény
épületében és magánházban is keletkeztek kisebb károk. A Munkácsy úti óvoda tetőszerkezetét viselte

meg legjobban a vihar. Az általános
iskola és a községháza tetejéről is
vitt le cserepeket. Ezek azonban
nem voltak nagy horderejűek. Az
is a szerencséhez tartozott, hogy az
óránként 110 kilométeres erejű szél
nem tartott hosszú ideig, mindössze
néhány percig.
A közintézményekben keletkezett károk helyreállításához a vihar

elvonulása után azonnal hozzákezdtek, és rövid idő alatt be is fejezték.
A magánházaknál is, aki csak tehette, a leszaggatott cserepek helyére
még azon a napon újat tett fel. Bár
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, mintegy félmillió forintos
kárt állapított meg, Bodor Ferenc
polgármester szerint a középületekben nem keletkezett ekkora kár.
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Lakitelekhez csatlakozott a hegyközség
Kényszerű házasságot kötött a
tiszaalpári hegyközség, a lakiteleki
hegyközséggel. A törvény értelmében
a 300 hektár alatti szőlő területekkel
rendelkező hegyközségeknek valahova be kell olvadni. Tiszaalpáron már
nincs ekkora a termőterület, ezért a
lakitelekieket választották.
- Tizenhárom évvel ezelőtt, 1995
őszén alakult meg Tiszaalpáron a
hegyközség, mondta Nagy József
hegybíró. Akkor mintegy 170 hektár termőterülettel rendelkeztünk. A
Búzakalász Termelőszövetkezet 237
hektáros termőterületéből akkor még
nem volt olyan nagy a hiány. Ma már
csak száz hektár termőszőlő található Tiszaalpáron. Abban az időben a
hegyközségeknek kellett felvállalni
az adatszolgáltatást, mivel a termelőszövetkezetek megszűntek. Akkor
arról volt szó, hogy megfelelő állami támogatást kapnak a hegyközségek, hogy működőképesek legyenek.
Ezért szükséges volt egy adminisztrátor alkalmazására is. A minimálbér
mellett a járulékokat is a hegyközség
finanszírozta, mivel annyi támogatást
nem kaptunk, amiből az adminisztrátor bérét fedezni tudtuk volna. A
hegyközségnek az állami támogatás
mellett más bevételi forrása, a tagok
által fizetett hegyközségi járulék volt.
Ez hektáronként ezer forintról indult,
az elmúlt évben pedig négyezer forintra emelkedett. Ez azért következett be, mert ahogyan csökkent az
állami támogatás, úgy kellett emelni
a hegyközségi járulékot, a területek
után, hogy a tudjunk működni. Ezen
kívül még a szőlőfelvásárlóktól is
szedtünk hegyközségi járulékot, a
felvásárolt szőlő után. Kilónként
húsz fillérről indult, az elmúlt évben
pedig már egy forintra emeltük fel. A
gond az volt, hogy nagyobb ütemben
csökkent az állami támogatás, mint
amilyen ütemben emelték a hegyközségi járulékot. A 90-es évek végén
7-800 ezer forint volt az állami támogatás 2007-ben pedig már csak 200
ezer forint. Az állam megkövetelte az
adatszolgáltatást, egyre több lett az

adminisztráció. Csak az adminisztrátornak, Balázs Istvánnénak fizettünk,
a hegyközség elnöke és a hegybíró
jelképes gépjármű használatot kapott.
Az elmúlt évben már kétségessé vált
a hegyközség fenntartása, ezért megkértük az adminisztrátort, hogy próbáljon közmunkát vállalni. Biczók
Mihály jegyző segítségével sikerült
fél évet a hivatalban dolgoznia. Ez
azt is jelentette, hogy az év végére
több mint kétszázezer forintja maradt
a hegyközségnek.
2007-ben olyan rendeletet hagytak jóvá, mely szerint, 2008. február
29-ig azok a hegyközségek, amelyek
nem érik el legalább a 300 hektár szőlőterületet, azoknak be kell olvadniuk valamelyik hegyközségbe. Mivel
Tiszaalpáron jelenleg százhektár termő, és 77 hektár nem termő ültetvény
van, mindenképpen lépni kellett. Két
lehetőségünk adódott. Az egyik a lakiteleki, a másik a kiskunfélegyházi
hegyközségbe beolvadni. A lakiteleki
előnyösebbnek mutatkozott, mert jó
volt a kapcsolatunk, több tagunknak
van ott is szőlője, és jó barátság fűzött
hozzájuk. Úgy gondoltuk, hogy ha a
feltételeinket el tudják fogadni, akkor
Lakitelek felé orientálódunk, ha nem
akkor Kiskunfélegyháza felé. Azt
mondtuk, hogy beolvadunk a lakiteleki hegyközségbe, ha Tiszaalpáron
továbbra is lehet úgynevezett aliroda,
és dolgozhat az adminisztrátor. Ezt
csak a második nekifutásra sikerült
elfogadtatni, mert először elzárkóztak. Aztán a lakitelekiek is meggondolták magukat, és igent mondtak a
kérésünkre. Ez azért is jó, mert véleményem szerint Lakiteleken lehet később az a hegyközségi centrum, ami
magába foglalja majd Tiszakécskét,
Szentkirályt, de még a Tiszán túli települések egy részét is.
Az adminisztrátor továbbra is napi
félnapot dolgozik itt Tiszaalpáron, és
intézi a helyi gazdák ügyeit. Abban
maradtunk, amit le is fektettünk az
együttműködési szerződésben, hogy
amíg az alpári területből finanszírozni
tudjuk az adminisztrátort, addig ma-

radhat Balázs Istvánné. A helyi szőlőtermelők érdeke azt kívánja, hogy
maradjon meg még és segítse az itteni
emberek munkáját. A polgármesteri
hivatal is sokat segített, mert a művelődési házban ingyen kaptunk irodát,
amit ezúton is szeretnék megköszöni,
a termelők nevében.
Február végén befejeződött a tiszaalpári hegyközség működése. Mintegy
százharminc tag ezután a lakiteleki
hegyközséghez tartozik. Az ottani választmányi tagok mindegyikét nagyon
jól ismerem, így garanciát látok abban,
hogy megfelelő szintű ügyintézést
kapnak a tiszaalpári szőlőtermelők és
semmilyen probléma nem lesz.
Azt még szeretném elmondani,
hogy Tiszaalpárról hárman leszünk
tagjai a lakiteleki hegyközségi választmánynak: Szente Varga Gyula,
ifj. Bársony Sándor és én. Nagyon
sajnálom azt, hogy így kellett történi,
de nekünk más választásunk nem volt.
Szerencsére tartozásunk nincs, kevés
pénzünk azért maradt. A tizenhárom
év alatt úgy tudtunk gazdálkodni,
hogy nem volt hiányunk és nem volt
adósságunk.
Ebben az évben mindössze három hektárt akarnak kivágni, de azt
gondolom, hogy az elkövetkezendő
években egyre több olyan gazda lesz,
aki nem akar majd szőlővel foglalkozni, és a kivágást választja. Ennek
az okát abban látom, hogy idősödnek
a termelők, a másik pedig az, hogy
nincs jó ára a szőlőnek. Ennek olyan
következménye is lesz majd a későbbiek folyamán, hogy a kivágott szőlő helyére nem ültetnek semmit, és
parlagon fogják hagyni. Néhány évet
várni kellene, hogy a szőlő árak emelkedni fognak-e. Nagyon kicsit javultak 2007-ben. A Cserszegi fűszeres
és a Rajnai Rizling ára elfogadható
volt, de a Kékfrankosé és a Caberneté csökkent. A permetező anyagok
ára is emelkedett, ezért nem olcsó
manapság már szőlővel foglakozni.
Mégis arra bíztatok mindenkit, hogy
ha teheti, ne hagyja el, ne vágja ki a
szőlőjét.
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Hagyományos cigány táncot mutattak be a farsangon

Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2008. február 19-én tartotta farsangi rendezvényét.
A megjelent vendégeket fánk és meglepetésműsor
várta.
Ifj. Varga Ferenc és Ajtai Viktória énekükkel
gazdagították a műsort. A cigány hagyományőrzés
ápolása érdekében 2007. decemberétől hagyományos cigánytáncot tanulhattak a gyerekek Ajtai Józsefné Boldizsár Máriától. Ezúton szeretnénk megköszönni odaadó segítségnyújtását és táncoktatását.
A zenét a Tiszavirág Cigányhagyományörző Együttes szolgáltatta minden táncpróbán. Az eddig tanult
tánctudásukat be is mutatták a gyerekek a farsangi
rendezvényünkön, amely nagy sikert aratott. Táncosaink névszerint: Ajtai Anna, Ajtai Mária, Ajtai Veronika, Bognár Henrietta, Dömötör Mária,

Horváth Barbara, Sinkó Renáta, Szlávik Klaudia.
A tánccsoport nyilvános bemutatkozása várhatóan
2008. júniusában lesz a cigánybálon.
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetet mond
mindazoknak a támogatóknak, akik hozzájárultak a
2008. 02. 19-én megrendezésre került farsangi ünnepséghez.
Támogatóink: Dr. Vancsura István, Kopjás Ferenc Vendéglátási vállalkozó, Juhász Imréné Vegyes-élelmiszerkereskedő, Göbjös Pál, Göbjös
Pálné, Viglásiné Tóth Andrea Vegyiáru-kereskedő, Tóth Lászlóné vegyiáru-kiskereskedő, Martus
Pál Baromfi üzlet, Tien Hu Kft. Kínai áruház, Tiszaalpári Gyöngyszem együttes, Tiszaalpári Reflex együttes, Tiszavirág Cigány Hagyományőrző
együttes.

Már dolgoznak a
közhasznú munkások

Tovább nõhet a
községben a zöldfelület

Az önkormányzat minden évben munkát biztosít
közfoglalkoztatottaknak. Az intézményi és lakóingatlanok zavartalan működéséhez, egyebek között, közhasznú és közcélú munkaerők is ellátnak bizonyos feladatokat. A létszámot erre az évre átlagosan húsz főre
tervezték, egy főre átlagosan 1850 munkaóra jut.
A közhasznú és közcélú foglalkoztatottak parkgondozási munkákat, üzemeltetési feladatokat, közutak,
közterületek fenntartását, önkormányzati ingatlanok
javítását, karbantartását, a Tisza-part környékének
rendben tartását is elvégzik.
Közcélú munkások január elsejétől dolgoznak.
Március 3-tól tizenöt közhasznú munkás is olyan feladatokat lát el, amivel Horvát Zoltán településüzemeltető megbízza őket.
A közhasznú munkásokra a munkaügyi központtal
kel szerződést kötni az önkormányzatnak. A bérek, és
a közterhek hetven százalékát fizeti a munkaügyi központ, a többit az önkormányzat. Jelenleg hat órás részmunkaidőben tevékenykednek. A szerződésük március elsejétől május végéig tart. Utána újabb közhasznú
munkások veszik majd át a helyüket.
A közcélú foglalkoztatottak már az év eleje óta dolgoznak. Ebből az összegből kell fedezni a bért, a közterhet, a munkaeszközöket és az irányítást. Jelenleg
hat fő dolgozik, többségüknek a szerződése március
végén fog lejárni, de helyettük is újak jönnek majd.

A település eddig is nagy figyelmet fordított arra,
hogy a közterületek virágosak és szépek legyenek,
minél több fa díszítse az utcákat. Ebben nagy segítsége volt az önkormányzatnak, a Faluvédő- és
Szépítő Egyesület.
Vajda Márta az egyesület elnöke testületi ülésen
elmondta, hogy amikor a „Virágos Magyarországért” versenyen értékelték a települést, az eddig
megtörtént munkálatokat szakszerűnek látták és kimagaslónak értékelték. Ezért Tiszaalpár külön díjat
kapott. A tervek szerint ebben az évben összesen
150 darab fát (csörgőfa, platán, gömbakác, pusztaszil) ültetnének, 250 ezer forint értékben. Pótolnák
a kipusztult fákat is. Erre háromszázezer forint van
betervezve. Egy nyári palántákra és évelő növényekre 350 ezer forintot költenének.
Győri István jelezte azt, hogy a Tisza-parti részen nem megfelelően történt a fásítás. Azt is kifogásolta, hogy nem fából, hanem vasból készült
hidat építettek.
Vajda Márta erre azt válaszolta, azért nem kellőképpen történt a fásítás, mert jött az árvíz. Bodor Ferenc még hozzátette, hogy az elmúlt évben
is kaptak fákat a Nemzeti Parktól. A Kiskunsági
Nemzeti Park volt igazgatója vállalta azt, hogy ebben az évben is segítséget fognak nyújtani.
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Tisztelt Betegeim!
Az OEP által nem finanszírozott, alábbi
térítésköteles szolgáltatásainkat szeretném
figyelmükbe ajánlani:
1. Vérvétel.
2. PSA vizsgálat (prosztata rákszűrés, vérből, azonnal).
3. Cholesterin vizsgálat (vérből azonnal).
4. Bioptron lámpa kezelés.
5. Fizikoterápia vákuumterápiás készülékek közreműködés mellett.
Interferencia kezelés alkalmazási terület:
- Fájdalomcsillapítás, reumatikus betegségek
és perifériás idegek neuronitise esetén:
- migrén kezelése
- mélységi vérellátás fokozása
- mélyhatású izomgimnasztika
- zsírszövetek kozmetológiai csökkentése
Galván kezelés alkalmazási terület:
- fájdalomcsillapítás
- gyógyszerbevitel
- vérkeringés javítása
- törés esetén csontosodás gyógyítása
Diadinamikus kezelés alkalmazási terület:
- ischialgia, lumbágó
- posztraumatikus állapotok
- gyulladásos állapotok
- csomós visszértágulatok
- migrén
- izomgörcsök és izomgyengeségek
Szelektív ingeráram kezelés alkalmazási
terület:
- degenerált és sorvadt izom ingerlése
- műtét utáni izom rehabilitáció
- bénulások kezelése
Ultrahang kezelés
Alkalmazási terület:
spondylosisok, meszesedések kezelése
Tisztelettel:
Dr. Vancsura Zoltán
háziorvos szakorvos,
belgyógyász szakorvos

Ajánló a könyvtár legújabb könyveibõl
Ismeretterjesztő könyvek:
Keleti művészeti lexikon (szerk. Fajcsák Györgyi).
Ázsia művészetének átfogó bemutatására elsőként vállalkozik hazai lexikon. Több mint 1000 szócikk és 500-nál
több utalószó öleli fel a török, a közel-keleti, az iráni, a
közép-ázsiai, az indiai, a burmai, a thai, a laó, a kambodzsai, a vietnami, az indonéz, a tibeti, a kínai, a belső-ázsiai, a mongol, a koreai és a japán művészetet.
Kandallók építése (Bernd Grützmacher). A könyv
részletesen bemutatja a kandalló építésének munkálatait.
Joan Miró (Janis Mink) Salvador Dali mellett a 20.
század másik katalán festőóriása volt. Az album életét és
munkásságát mutatja be.
Felcserélt szerepek: nagyszerű nők, gyönyörű férfiak.
A szerzők a kötetben a nemi szerepek átalakulásán töprengenek. A férfiakon, akiknek életében első helyre került a fizikai szépség, az erőnlét, a szexuális hódítás, és
az egyre férfiasabb ideálokat követő nőkről, akik nem a
férfiakkal azonos lehetőségeket és megbecsülést követelnek maguknak, hanem a biológiai és lelki különbségek
ellenére, ugyanolyanok akarnak lenni, mint ők, tehát vezető állásokra, tudományos sikerekre törnek, testépítők
lesznek, bokszolnak stb.
Szépirodalom:
A romantika és az izgalom kedvelőinek ajánljuk: Délidő (Nora Roberts), Álmok szárnyán (Katherine Stone),
Velem Velencében (Elizabeth Adler).
Fiataloknak ajánljuk: Locsifecsi királynő Meg Cabot-nak, A neveletlen hercegnő írójának új könyve. A
természet felfedezése és védelme A Mi micsoda sorozat
legújabb kötete. Harry Potter és a halál ereklyéi (J.K.
Rowland). A sorozat utolsó kötete – kölcsönzés: előjegyzéssel.
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

Tizenhat mázsa elektromos
hulladék gyűlt össze
Az elmúlt hét novemberében kezdődött a településen az elektromos hulladék gyűjtése. Összesen három
hét végén lehetett a fölöslegessé vált, vagy használhatatlan hulladékokat az újfalui iskolához elvinni. A község
lakói éltek a lehetőséggel és tizenhat mázsát gyűjtöttek
össze. Legtöbben a televíziójuktól, hűtőgépüktől, számítógépük monitorjaitól, szabadultak meg ilyen módon,
de más egyéb, mint például porszívó is a hulladékok
közé került. A jelentős mennyiségű elektromos tárgyakat március elején szállították el Szegedre.
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Megduplázódott a horgászok száma
Minden egyesületnek évente legalább egy alkalommal kötelező közgyűlést tartani. Az Alpári Tisza Sport
Horgász Egyesület a művelődési ház
nagy termébe hívta össze tagjait.
Patai Ferenc elnök beszámolójából
kiderült, hogy az elmúlt évben húsz
új horgászt vizsgáztattak le. Ebben
az évben is lehet jelentkezni vizsgára,
Kiss Sándornénál. A vizsgadíja az előző évihez képest nem változott, marad
az ezer forint. Leghamarabb március
21-én állhatnak a vizsgabizottság elé a
horgászni vágyók. A vizsgához szükséges anyagot Kiss Sándornétól lehet
igényelni.
2007-ben a horgászok sokkal
pontosabban és nagyobb
odafigyeléssel vezették a
naplóikat, és időben leadták azokat. Összesen 491
felnőtt, húsz ifjúsági korú
és 185 gyermek váltott engedélyt. Az egyesület jelenlegi létszáma közel hétszáz, ami csaknem duplája
az előző évinek.
A tagok az alpári holtágból összesen 13808 kg
halat fogtak ki. Pontyból
5099 kilót, csukából 2485,
süllőből 34, harcsából 14,
balinból 14, amúrból 8,
egyéb halból pedig 6154
kilót. A szikrai holtágból
973 kiló ponty, 310 kg csuka, 166 kg
süllő, 3 kg amúr, 858 kg egyéb hal
került horogra, összesen 2307 kg. Az
egy leadott naplóra eső fogás 39 kiló
volt, ami nagyon jónak mondható.
2007-ben a az alpári holtágból a
legtöbb halat Zíger Nándor fogta ki,
összesen 661 kilót. Ebből 474 kg a
ponty, csuka 3 kg, egyéb hal pedig 184
kg. Tóth Károly pontyból 156, csukából 79, süllőből 2, harcsából 4, egyéb
halból 221 kg-ot akasztott a horogra.
Franka Károlynak 346 kg pontyot, 9
kg csukát, és 6 kg amúrt sikerült kifognia.
A szikrai holtágon Kapus Mihály
fogta a legtöbb halat, összesen 275
kilót. Ebből ponty 62, csuka 40, süllő
63, egyéb hal 60 kg. Második helyen

Mihály József állt, 191 kilóval. 21 kg
ponty, 32 kg csuka, 2 kg süllő és 136
kiló egyéb hal akadt a horgára. Erki
Istvánnak 133 kg pontyot, 11 kg süllőt
és 34 kg egyéb halat sikerült kifognia,
összesen 178 kilót.
Az ifjúságiak közül Tóth Róbert fél
mázsa halat fogott, amiből 19 kiló a
ponty, 13 kg a csuka és 18 kg az egyéb
hal. Bársony Kristóf 36 kilót akasztott
a horogra, amiből ponty 11 kg, csuka
3, egyéb hal 23 kg. Végh Bálintnak
23 kilót sikerült kifognia, amiből 9 kg
ponty, 4 kg csuka, és 10 kiló az egyéb
hal.
Amint az már korábbi számunkban
megírtuk a horgász egyesület erre az

évre az önkormányzattól nem kapott
támogatást. Patai Ferenc ezt úgy értékelte, hogy hétszáz horgásztól vonták
vissza a nyolcvanezer forintot, amit
a korábbi években megkaptak. Az
egyesület tagsága közül 185 gyermek
horgászik. Ez a létszám azt is jelenti,
hogy a megyében a második helyen
állnak utánpótlás szempontjából, a
hetven egyesület közül. Az elnök szerint a képviselő-testület rossz döntést
hozott, mert támogatni kellett volna
az egyesületet, nem pedig elvenni azt
a kevés összeget.
A közgyűlésen Bártol István természetvédelmi őr elmondta, a horgászok
figyeljenek arra, hogy ne hagyjanak
maguk után szemetet. Ezt ugyanis folyamatosan fogják ellenőrizni. A sze-

metelőket 30-tól 300 ezer forintra lehet megbüntetni. Az egyesület ebben
az évben négy alkalommal szervez
szemét szedési akciót. Az elsőt március 22-én, szombaton. Várják mindazon tagtársakat, akik úgy érzik, hogy
ezzel is szebbé tehetik a Holt-Tiszát és
annak környékét.
A BÁCSHOSZ az elmúlt évben
már jelentős mennyiségű halat telepített a holtágba. Március elején a
szikrai holtágba tizennégy, az alpáriba huszonegy mázsa háromnyaras
fogható pontyot telepített. Hét mázsát
a hídnál, tizennégyet pedig az újfalui
postán engedtek a vízbe. Mivel azt
egyelőre még nem lehet tudni, hogy
lesz-e árvíz, a telepítéssel
kockázatot is vállaltak.
Amennyiben kijön a folyó a medréből, akkor a
halak az áradás után ki
is mehetnek a holtágból.
Ennek ellenére a BÁCSHOSZ vezetősége úgy
döntött, hogy gyarapítják
a holtágak hal állományát.
A Tisza felső szakaszán már korábban elkezdődött az áradás. Ez
azt is jelentette, hogy fel
lehet tölteni mind a két
holtágat. A halőrök megnyitották a zsilipeket és
szabadon folyt be a víz. Bártol István
elmondta, hogy annyi vizet engedtek
be, amennyit csak lehetett. Az elmúlt
évi száraz időjárás miatt ugyanis nem
volt arra lehetőség, hogy felfrissítsék
a holtágak vizét. Ezt csak most tudták
megtenni, éppen ezért ki is használták
az alkalmat. A holtágak feltöltését a
horgászok is jó szívvel fogadták. Egyre többen vannak azok, akik kihasználva a tavaszias időt megpróbálkoznak azzal, hogy halat fogjanak.
Patai Ferenc elmondta még, hogy a
hagyományokhoz híven ebben az évben is megrendezi az egyesület a horgászversenyt augusztus 20-án. Abban
is gondolkodnak, hogy csónak és halfőző versennyel is színesítsék a nyári
programot.
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A ferencvárosi öregfiúkat fogadják az alpári öregfiúk

Örömmel tájékoztatom a
nagyközség lakóit, hogy március
elsejével beindult a labdarúgás
utánpótlás nevelés. Ez azt jelenti,
hogy az I., II., III. osztályos fiúk
Ivicz lázár edző, testnevelő tanár
vezetésével, valamint IV., V., VI.
osztályosok Besszer Péter edző
irányításával heti 2-2 alkalommal
edzésen vesznek részt. Természetesen ettől függetlenül a serdülőkkel Ivicz Lázár foglalkozik
továbbra is. Ő a felelőse az összes
ezzel kapcsolatos feladatoknak,
vagy is magának az utánpótlásnak. Terveink szerint három hónapig lennének a foglalkozások,
tulajdonképpen a nyári szünetig.
Addigra kialakulna egy kép bennünk, a hogyan továbbról (látogatottság, érdeklődés, a játékra való
irányultság tekintetében). Amennyiben minden a legkedvezőbben
alakul, és miért ne alakulna úgy.
Nyitni fogunk az országos korosztályos versenyeztetés felé, a
mi államilag finanszírozott. Megpályáznánk az országos szereplési lehetőséget, ami többszörösen
hozhat a konyhára (hírnév, anyagi támogatás, egészséges életre
nevelés). Kérem ezért a kedves
szülőket, hogy minél nagyobb
számban hozzák el, küldjék el
gyermekeiket, akár már óvodás
korúakat is, a foglakozásokra!
Egyébként a serdülő csapatunk
elkezdte a bajnoki szereplést, úgy
is mondhatnám, hogy folytatta,
illetve ott folytatja a szereplést,
ahol az ősszel abbahagyta, ugyanis 9-1 arányú győzelmet aratott
a Kecskeméti TE csapata felett.
Gratulálunk nekik!
A felnőtt csapat Tiszaugon
folytatja az őszi jó szereplést.
Tájékoztatom még Tiszaalpár
sportszerető közönségét, hogy a

2007. november 4-i Tass elleni
mérkőzés fegyelmi határozatát
megfellebbeztük. A fellebbezést
december 20-án nyújtottuk be,
és 2008. március 5-én született
meg, majd nem három hónapra,
a másodfokú határozat, ami az elsőfokú határozattal azonos, tehát
maradt minden a régiben.
Nagyon bízom a játékosokban,
hogy játékukkal, eredményeikkel
fogják megmutatni, hogy magasan ők a legjobbak ebben az osztályban.
A felnőtt csapat
tavaszi sorsolása:
16. forduló március 9. vasárnap
14.30 Tiszaug- Tiszaalpár
17. forduló március 16. vasárnap
15.00 Tiszaalpár-Soltszentimre
18. forduló március 23. vasárnap
15.00 Ágasegyháza-Tiszaalpár
19. forduló március 30. vasárnap
16.00 Tiszaalpár-Apostag
20. forduló április 5. szombat
16.30 Fülöpháza-Tiszaalpár
21. forduló április 13. vasárnap
16.30 Tiszaalpár-Dunaegyháza
22. forduló április 20. vasárnap
17.00 Kecskeméti LC-Tiszaalpár
23. forduló április 28. vasárnap
17.00 Tiszaalpár-Ballószögi Vállalkozók
24. forduló május 4. vasárnap
17.00 Kunbaracs-Tiszaalpár
25. forduló május 11. vasárnap
17.00 Tiszaalpár-Fülöpszállás
26. forduló május 17. szombat
17.00 Városföld-Tiszaalpár
27. forduló május 25. vasárnap
17.00 Tiszaalpár-Tass
28. forduló májsu 31. szombat
17.00 Helvéciai VSE-Tiszaalpár
29. forduló június 8. vasárnap
17.00 Ballószögi KSK-Tiszaalpár
30. forduló június 15. vasárnap
Tiszaalpár-Miklósi GYFE

A serdülő csapat
sorsolása:
14 forduló március 8. szombat
10.00 Tiszaalpár-KTE 9-1
15. forduló március 16. vasárnap
10.00 Kiskunfélegyházi VasutasTiszaalpár
16. forduló március 22. szombat
Tiszaalpár Izsák
17. forduló március 29. szombat
10.00 Helvécia-Tiszaalpár
18. forduló április 5. szombat
10.00 Tiszaalpár-Ballószög
19. forduló április 12. szombat
10.00 Jásszentlászló-Tiszaalpár
20. forduló április 19. szombat
10.00 Tiszaalpár-Kecskeméti LC
21. forduló április 27. vasárnap
Tiszakécske-Tiszaalpár
22. forduló Tiszaalpár szabadnapos
23. forduló május 10. szombat
10.00 Tiszaalpár-Miklósi GYFE
24. forduló május 17. szombat
10.00 Kunszállás-Tiszaalpár
25. forduló május 24. szombat
10.00 Tiszalpár-Kiskunfélegyházi HTK
26. forduló május 31. szombat
10.00 Kerekegyháza-Tiszaalpár
Értesítem még a sportot és a
Ferencvárost szerető tiszaalpáriakat, hogy március 22-én a Ferencváros öregfiúk csapata a tiszaalpári öregfiúk csapatával játszik
barátságos mérkőzést, 16 órakor.
Várunk minden érdeklődőt!
Szeretném még felhívni a figyelmüket arra, hogy az éves
tagdíjakat várjuk továbbra is.
Az 1200 forintos összeg a nap
szinte bármely szakában befizethető Ivicz Lázár elnökségi
tagnál.
Mindenkinek jó szurkolást, jó
egészséget és sok örömöt kívánok
az elnökség nevében!
Martus Pál
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MEGHÍVÓ

az 1848-as forradalom emlékére rendezett
ünnepségre és koszorúzásra
A megemlékezés helyszíne és idõpontja:
2008. március 15. 10 óra
Árpád tér, ’48-as emlékoszlop
Program: - A Himnusz közös éneklése
- Az Árpád Fejedelem Általános Iskola ünnepi műsora
- Ünnepi köszöntő mond: Bodor Ferenc polgármester
- Koszorúzás
- A Szózat közös éneklése
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata

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

Egy éves lett a
Sissy Divat!
2008. március 17-én (hétfőn)
szülinapi kedvezmény (fél áron)
minden kedves vásárlónknak!

Érdemes benézni,
nem csak ezen a napon!
Szeretettel várok mindenkit!
Lólé Istvánné
06-70/550-7003

- Biztosítások teljes
körû ügyintézése
- Károk felvétele
- Lakásbiztosítások
- Kötelezõ felelõsségbiztosítások
- Vállalkozásbiztosítások
- Megtakarítások
- Elõ takarékosságok
- Személyi kölcsönök
- Lakásvásárlási hitelek
- Jelzáloghitelek stb.
Várom ügyfeleimet! Hétfõ kivételével
minden nap du. 14-tõl 18-ig
Bethlen G. 17. sz. alatt!
Vagy elõzetes telefonos idõpont
egyeztetés után:
06-30/2248-351 Banya Gabriella
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APRÓK
Eladó 2 cm-es rusztikus homokkő kül- és beltérre egyaránt.
Megtekinthető: Tiszaalpár, deák F. u. 41/a. Telefon: 06-20/9406765.
***
Eladó 5,5 LE Honda rotációs kapa. Tiszta új. Irányár: 90 ezer
forint. Telefon: 76/425-161, 06-30/537-8625.
***
500 literes szüretelőkád, 1 db 6 személyes asztal, üveges asztal 4
székkel, sparhelt, 26-os női kerékpár eladó. Érdeklődni: 76/425129, 06-30/3207-832.
***
Fogsorjavítást rövid határidővel vállalok, Bartha Zsolt fogtechnikus, Tiszaalpár 6066 Bethlen G. u. 6. Telefon: 06-30/300-9996.
***
Ház kiadó, vagy eladó, esetleg részletre is. Szoba, konyha, kamra, gáz nincs. Érdeklődni: 06-30/300-4387.
***
Családi ház eladó, Thököly u. 33 szám alatt. Kétszintes, két különbejáratú lakás (2 konyha, 2 fürdőszoba, 2 WC). Érd: 06-20984-4212
***
Másfél szoba, konyha, tanya eladó, fúrt kút, villany van. Újszerű
állapotban masszás tömőgép, kukoricadaráló eladó. Érdeklődni:
06-30/578-8512.
***
Takarítást vállalok magánházaknál! Megbízható, leinformálható,
középkorú nő vagyok! Telefon: 76/421-763, mobil: 06-70/5493879. Tiszaalpár, Dózsa Gy. U. 62.
***
Három és fél szobás családi ház eladó, Tiszaalpár József A. u.
27/a szám alatt. Telefon: 76/424-208. Irányár 10 millió forint.
***
Kert eladó 200 méterre az Árpád telepi fénysorompótól. Érdeklődni
a 76/715-911-es telefonon lehet.

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
Akiket nagyon vártunk: Nebl Elizabet (anyja neve:
Forgó Klára).

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.

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
Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a
www.tiszaalpar.hu honlapon.
Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

