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Hetedik Tekerőlantos Találkozó

A település minden évben méltó
módon emlékezik meg Bársony
Mihályról. Szeptember 27-én ismét
tekerőlanttól volt hangos a Kádár Lajos
Közösségi ház udvara. Hagyomány
az, hogy szeptember végén, a Mihály
naphoz közeli hétvégén rendezi meg
az önkormányzat a Tekerőlantos
Találkozót. Ez volt már a hetedik alkalom, amikor a színpadon a népzene és a
néptánc játszotta a főszerepet.
A mostani találkozó lovaskocsis,
zenés felvonulással kezdődött. A fogatok végig járták a település utcáit, és
a kocsikról tekerőhangja hívogatta a
lakosokat a délutáni rendezvényre.
Sajnos az időjárás nem annyira kedvezett a programoknak, mert meglehetősen hűvös volt a levegő hőmérséklete.
Ettől függetlenül, akit érdekelt a népzene az nem hagyta ki a rendezvényt.
Bodor Ferenc polgármester köszön-

tötte a jelenlévőket. Beszédében visszaemlékezett azokra az időkre, amikor
Mihály bácsi saját készítésű tekerővel
muzsikált. Megköszönte mindazoknak
a seígtségét, akik hozzájárultak a rendezvény színvonalának az emeléséhez.
A Bársony Mihály Népdalkör, nem
csak a nevét vette fel Miska bácsinak,
de rendszeresen fellépnek a különböző
helyi rendezvényeken. Ezúttal is ők nyitották meg a műsort. Őket a Tiszavirág
Cigány Hagyományőrző Tánccsoport
követte. Utánuk az óvodások léptek
a színpadra, majd az általános iskola énekkara adott elő népdalcsokrot.
A tordai Petőfi Művelődési Egyesület
ezúttal is bizonyította, hogy a hagyományőrzést fontosnak tartják. A tiszaalpári néptáncos gyerekek ismét elkápráztattak bennünket. A Bársony Mihály
Népdalkör koncertjén pásztor és munka
dalokat adott elő. Balla Tibor tanítvá-

nyai a tekerőlantot szólaltatták meg,
Zombori Györgyi pedig táncházra invitálta a mozgékony lábúakat. A Kökény
citerazenekart fiatalok alkotják. Már ők
is jól tudnak bánni a hangszerükkel.
Szerényi Béla évek óta egyik
segítője a rendezvénynek. A Magyar
Hangszerész Szövetség elnöke kiválóan játszik tekerőlanton, és már a fiával is megszerettette az ősi hangszert.
Ezúttal Kobzos Kis Tamással kiegészülve Zombori Györgyi és Kóta Judit
énekét kísérték. Sajnos a már megszokott kukoricafosztás, tekerőlantos
kísérettel ezúttal elmaradt. A vacsora
után azonban tovább szólt az udvarban felállított sátorban a tekerő hangja.
Másnap, vasárnap, a Jótanács Anyja és
a Szent István templomban is tekerős
misét tartottak, ami szintén a hagyományos már Tiszaalpáron.
Sz. T.
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Közlemény
A Kapocs Segítő Szolgálat Családsegítő Szolgálata Tiszaalpár közigazgatási területén kistérségi társulás keretében 2008. augusztus 1-től
nyújt családsegítést.
Tevékenységi körünkbe tartozik:
információadás, ügyintézésben segítségnyújtás, kríziskezelés, konfliktuskezelés, tanácsadás, szociális ügyek
vitelében segítségnyújtás, segítőbeszélgetés keretén belül szociális,
mentális problémák esetkezelése.
A szolgáltatás helyszíne: Gondozási Központ Tiszaalpár, Dózsa
György u. 71. Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, kedd 8-12 14-16 óra, szerda 812 óra, délután nincs ügyfélfogadás,
csütörtök: 8-11 13-14 óra, pénteken
nincs ügyfélfogadás. Családgondozó:
Sándor Ernőné Kása Mária Telefon:
06-70/459-4774.

ÉRTESÍTÉS
Felhívjuk a településen élők
figyelmét, hogy október 20 és 31
között, szerda és vasárnap kivételével, 7-12 és 15-18 óráig mindennemű hulladékot ki lehet szállítani a
szeméttelepre. Veszélyes hulladékra
ez természetesen nem vonatkozik.
A szeméttelepre csak helyi lakosok
vihetnek ki hulladékot.

Felhívás!
Ezúton szeretnénk értesíteni a tisztelt lakosságot, hogy a szemét szállításban változás történt. Szeretnénk
felhívni a figyelmüket azoknak, akik
még a harmadik negyed éves szemétszállítási díjat nem rendezték, hogy
szíveskedjenek rendezni, minél előbb,
hogy a szemét szállítással kapcsolatos
dolgainkat lezárhassuk. Azoknál, akik
nem fizetik be a tartozásukat, behajtást fogunk kezdeményezni. Akik
kifizették a 2008-as év második felét
is, azoknak szeretnénk visszafizetni a
visszajáró összeget, ezért keressenek
fel bennünket.
Köszönettel: Kézsmárki László

Köszönet a kitüntetésünkért
Köszönetet szeretnénk mondani
mindazoknak, akik kitüntetésre javasoltak bennünket, akiknek eszükbe
jutottunk és segítették munkánkat:
civil szervezetek nyugdíjas klubok,
képviselő-testület tagjainak egy
része.
Nagyon örültünk volna, ha egy
riport készül velünk. Így Szederkényi
Zoltánné nyugdíjas tanárnőről kiderült volna, nemcsak a mindennapi pedagógus feladatokat látta el
évek során, hanem azokat a plusz
feladatokat is, amiért a szolgálatért
kitüntették. Szeretném külön megköszönni azoknak, akik igen sok

munkát végeztek a településért, segítették munkámat, amit nem 2006 óta,
hanem 1996-tól végzek.
Nem vagyok elkeseredve, igen
sokan gratuláltak, ami nagyon jól
esett. Nem hiányzott a tartalmas
riport, többet ért a szívből jövő jó
kívánság.
A szép csokrot, amit az ünnepségen kaptam, képletesen szeretném
átadni volt tanítómnak, Cenikének
Szederkényi Zoltánnénak, aki a rendre, szeretetre, mások megbecsülésére
tanított bennünket, ami ma nagyon
hiányzik
Vajda Márta

A hulladékszállítás ütemterve
Megváltozott a szemétszállítás
rendje településünkön. Az ingatlanoknál keletkezett hulladékot most már a
csongrádi Városi Víz és Kommunális
Kft. végzi. Hétfői napokon az Árpád
telepről, a belterületen: a Bem, Zápolyai, Kazinczy, Szent István, Kinizsi,
Bethlen, Várkert, Honfoglalás, Árpád
tér, Alkotmány, Mátyás király, Bercsényi, Dobó, Mikszáth, Munkácsy, Mikes, Jókai, Bajcsy-Zsilinszky, Liszt,
Vörösmarty, Damjanich, Csokonai
(Bocskai utcáig), Deák F., (Bocskai
utcáig), Bezerédi, Hunyadi, (Bocskai utcáig), Esze T. (Bocskai utcáig),
Arany J., (Bocskai utcáig), IV Béla
király, Móricz Zs. (Géza fejedelem
utcáig), Köztársaság (Szent L. utcáig).
Könyves K. tér.

Keddi napokon: Iskola utca, Kecskeméti, Attila, Bocsaki, Géza fejedelem, Szent László tér, Toldi, Köztársaság (Szent László tértől), Móricz (Géza
fejedelem utcától), Csokonai (Bocskai
utcától), Budai N. A. (Bocskai utcától), Arany J. (Bocskai utcától), Esze
T. (Bocskai utcától), Hunyadi (Bocskai
utcától), Dózsa Gy. (Bocskai utcától),
Deák F. (Bocskai utcától), Zrínyi, Új,
Thököly, Mártírok, Szabadság, Gárdonyi G., Vak Bottyán, Móra, Hétvezér,
Tiszavirág, Napsugár, Fürdő, Ady E.
Petőfi, József A., Kossuth, Kádár L.,
Rákóczi, Fecske, Kócsag, Vásárhelyi,
Erkel F., Halász, Kölcsey, Béke, Bokrosi, Kátai sor. Kérjük, hogy ennek
megfelelően tegyék ki a házuknál keletkezett hulladékot.

Bursa ösztöndíjpályázat
Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-testülete ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó fiataloknak nyújt anyagi támogatást.
Pályázati adatlap igényelhető a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben, 2008. október 01-től. Benyújtási határidő: 2008. október 31.
(Az ösztöndíjról a www.bursa.hu Internet címen olvasható további
információ.)
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Kötődés

„A szél kihívásra a fa gyökereivel válaszol”
Szeretném megosztani a Tiszaalpári Hírmondó olvasóival, hogy számomra mit jelent ez az Illyés Gyula
idézet.
Dédszüleim, nagyszüleim, szüleim
is alpári és újfalui lelkületű emberek.
Tőlük tanultam tisztességet, kitartást,
becsületet, alázatot, és az emberekbe
vetett hitemet is nekik köszönhetem.
Tizennyolc éves óvodapedagógusi
hivatásom egyik legnagyobb ajándéka
volt, hogy szeretett Julika óvó nénim
(Czinege Albertné), unokájának én
lehettem az óvónője. Középiskolai tanárként, a kecskeméti Angolkisasszonyok Leánygimnáziumában, három
tiszaalpári tanítványom volt, akikre
most is szívesen emlékszem.
A Katolikus Pedagógiai és Szervezési Továbbképzési Intézet vezető
szakértőjeként Nagykőrösön komplex intézményellenőrzést, értékelést
vezettem. Ennek a munkának a részét
képezte, hogy interjút kellett készíteni a plébános atyával is, aki az újfalui templomról hálás szívvel beszélt.

Arról a templomról, amelynek megépítésében a dédnagyapám – Fodor
István, mint az egyházközség első
embere – is aktívan közreműködött,
és amelyben a keresztszüleim fogadtak először örök hűséget egymásnak.
Humán kutató-fejlesztőként az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
háttérintézménye, a suliNova Kht. és
jogutódja, az Educatio Kht, az egyik
fő megbízóm. Örömmel tölt el, hogy
a Kompetencia alapú óvodai programcsomag számos fejezetének írója,
és szakmai lektora lehetek. Melegség
tölti el szívemet, amikor az egri konferencián tartott előadásom után sorra
kerülő szekció megbeszélésen arról
hallottam, hogy a tiszaalpári óvodai
testület, szakmai továbbképzés keretében, felkeresi a gyöngyösi Platán
úti óvodát. Azt az intézményt, amelynek TIOK-os mentora, vezetőjének és
helyettesének vezető mentora voltam.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából Dr. Vágó Irénnel
egy kutatást vezettem. Ennek a kuta-

Közel a százhoz Miklós bácsi

Miklós bácsi dédunokái körében.
Nem régen töltötte be 97. évét Muzsik
Miklós, aki 1911. szeptember 11-én született, és jelenleg a Pax otthon lakója. Szerencsére még ma is jó szellemi és fizikai erőnek örvend. Sajnos felesége évekkel ezelőtt
elhunyt. Kettőjük házasságából egy fiú
született, akit szintén Miklós névre keresz-

teltek. Ő ebben az évben volt hetven éves.
Miklós bácsinak két unokája van: Marianna (44 éves), Nándor (36). Dédunokái:
Gergő (19), Dani (17), Nándor (6), Flóra (2
éves). Szinte hihetetlen, de igaz, hogy Miklós bácsi és a legkisebb dédunokája között
95 év korkülönbség van.

tásnak a célja, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának felülvizsgálatához egy helyzetkép elkészítése. A
kutatás során on-line kérdőív segítségével megkerestük a tiszaalpári óvoda
vezetőjét is. Jelenleg a sajátos nevelési
igényű gyerekek óvodai inkúziójának
és az óvodák gyakorlatának leírást kutató programban dolgozom. Ez a munka új lehetőségeket tár fel a gyerekek
iránt elkötelezett szakemberek előtt.
Legfrissebb élményem a Kecskeméti regionális Képző Központ felkérésében tartott személyiségfejlesztő-,
csapatépítő-, álláskereső tréning tartása. Öt tiszaalpári tisztalelkű embert ismertem meg a képzés során, akik kertés parkgondozó képesítést szereztek.
Mindannyiuk keze munkáját dicséri a
virágos központ.
Bízom abban, hogy nem csak én
kötődöm sok szállal Tiszaalpárhoz,
hanem Tiszaalpár is kötődik hozzám
valahol, valamikor.
Labáth Ferencné
Bodri Mária

Kedves 1983-ban
ballagott diáktársaink
Szeretettel hívunk és várunk
benneteket a 25 éves osztálytalálkozónkra 2008. november
15-én a tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolába.
Ha Szőke Antalné, Fehér
Istvánné, vagy Maróti Pál volt
az osztályfőnököd, akkor köztünk a helyed. Ezen a szombat
délutánon rendhagyó osztályfőnöki óra, majd este mulatság,
a Márton napi bálban lesz az
órarendünk.
Részvételi szándékod jelezheted az alábbi számokon
2008. november 02-ig.
Barcsa Éva 06-20/453-4369,
Szűcs Ili 0630/417-4657, Pintér
Klára 06-30/6353-736.
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„Hét vezér – próba” 2008.
2008. szeptember 17-én került
megrendezésre a Diákönkormányzat
által szervezett Árpád-nap. A programok nyolc órakor kezdődtek a tornateremben. Árpád vezérről emlékeztünk
meg, majd a nyolcadik évfolyamosok
ünnepélyes keretek között felavatták
az első osztályosokat.
Az alsó tagozatosok Ürmösné Csányi Éva tanító néni vezetésével vettek
részt a próbán. A feladatok között
szerepelt kötélhúzás, padon csúszás
vitéz módra, célba dobás az ellenség
megfélemlítésére, lovacskázás, vitézi
csákó hajtogatása. A gyerekek puzzlet raktak ki Árpád-koráról, magvakat
válogattak és rajzot készítettek arról,

hogyan képzelik el Árpádot. Akinek
kedve volt Árpád várát is felépíthette.
A felső tagozatosok akadályversenyen versengtek az első helyért. A
rossz idő sajnos közbeszólt, ezért az
iskola épületén belül volt a legtöbb
állomás, de sikerült ellátogatni a várdombra is. A feladatokat igyekeztünk
változatosan összeállítani.
Előzetes feladat volt egy menetlevél
készítése, melyen Tiszaalpár híres emberei, hagyományai, történelmi eseményei szerepeltek. Minden állomás egy
vezérről volt elnevezve, akinek nevét
először ki kellett találni, utána kezdhették meg a feladatok megoldását az osztályok. Volt halászattal, kosárfonással

kapcsolatos feladat. Készítettek csuhébabát a tanulók, előadták az Árpád és
Zalán közötti csatát, totót oldottak meg,
mely a falu történetéhez, híres embereihez kapcsolódott. Az Árpád- szobornál
Activytiztek a gyerekek. A várdombon
az élővilághoz, híres épületekhez kötődő puzzle, ill. kérdések várták a tanulókat. Az iskola udvarán Vedres Balázs
vezetésével íjászkodhattak az érdeklődő gyerekek és a felső tagozatosok. Az
eredmények: 5-6. osztály: I. 6. a, II. 5.
a, III. 6. b. 7-8. osztály: I. 7. c, II.7. a,
III. 8. b.
Ürmösné Csányi Éva és
Bondár Enikő
DÖK-segítő tanárok

Zöld iskola - ökoiskola
Igaz, hogy a fák lombjai színes,
tarka ruhába öltöznek, de az iskolánk most is „zöldül”. Ez év júniusában elnyertük a megtisztelő ÖKOISKOLA címet, mely 3 évre szól, de
a meghosszabbítására lehetőség lesz
egy újabb pályázat útján.
Az „Ökoiskola” cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás” 2005-2014
évtizedének programjához.
Iskolánk pedagógiai programjában már évekkel ezelőtt fontos szerepet kapott a természetbarát arculat
kialakítása. Nagyon sok program
ennek szellemében működik, s ezek
a gyerekek tudatformálását segítik
elő a környezet meglévő értékeinek
megvédésére, a fenntarthatóság érdekében.
A gyerekek örömmel vettek részt
a már hagyományosnak nevezhető
erdei iskolában Parádon. Idén hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók is megtapasztalhatták a természetközeli tanulásnak ezt a formáját
a hegyvidéken. Köszönet érte az
önkormányzatnak, a képviselő-testületnek. A Cifra istálló, a siroki Vár,
a Tájház, az üvegcsiszoló műhely
sok érdekességet rejtett magában.

A túrák során az andezit vulkános
hegyen kialakult páratlan élővilágot
tudtuk tanulmányozni, összehasonlítani a mi alföldi élőlényeinkkel. A
vidámság sem hiányzott a mindennapokból: daltanulás, versfaragás,
szalonnasütés, vetélkedők színesítették meg az estéket. Két kollégám
– Deák Lajosné és Tallóné Farkas
Krisztina – lelkiismeretes, odafigyelő munkájával nagyon sok segítséget
kaptam. A gyerekek most szeptemberben is emlegetik a boldog napokat, és már tervezgetik a következő
év erdei iskoláját.
A tanév befejeztével ismét megrendeztük a szintén hagyományosnak számító Értékőrző táborunkat,
amelyhez az Önkormányzat és a
Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért
Közalapítvány pályázati támogatása
adott sok segítséget. A Faluvédő és
Szépítő Egyesület, a Czinege manufaktúra, a Szent Benedek Leányai
és a Kiskunsági Nemzeti Park segítségével tudtuk az egy hét délutánjait érdekesebbé tenni. A délelőttök
munkával - szemétszedéssel, parkgondozással, ismeretek szerzésével
- teltek, amiben felnőtt segítőink is
voltak: Dr. Martus Mónika, Győri

Lászlóné, Czinegéné Károly Anna,
Benedikta nővér, Boris Ferenc,
Deák Lajosné, Tallóné Farkas Krisztina, Bondár Enikő és természetesen
Vajda Márta. Megnéztük Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeumot is,
környékünk értékes emlékekeit őrző
helyét. Egy kirándulás még hátra van
Kecskemétre, ahol a Nyíri-erdő és
az Arborétum élővilágát, szépségeit
tekinthetjük meg. Ide a Természetbarát szakkörösök is betársulnak, és
közel 50 gyerek az őszi szünet első
napját - október 24 - ismeretszerzéssel töltheti.
Október 10-én községünk tanulói újra a kistérség diákjait láthatták
vendégül a IX. Kistérségi Természetismereti Versenyen. A gyerekek
a Nemzeti Parkról és a falu történetéről, híres embereiről kellőképpen
tájékozódtak, így eredményükkel
öregbítették településünk hírét.
Az Ökoiskola programunk mottója, amely E. Burke megállapítása:
„SENKI SEM KÖVETHET EL
NAGYOBB HIBÁT, MINT AZ,
AKI AZÉRT NEM TESZ SEMMIT,
MERT CSAK KEVESET TUDNA
TENNI.”
Dr. Halász Mátyásné
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Ajánló a könyvtár legújabb könyveiből
Ismeretterjesztő könyvek: A
család állatorvosa, Nyelv – vizsga
– kalauz, Polcz Alaine: Kit siratok? Mit siratok?, Attias, Jean-Christophe: A zsidó kultúra lexikona
(helyben használható), Berente Ági:
Test és lélek gyógymódja.
Szépirodalom: Pirandello, Luigi:
Színművek, Baldacci, David: A túlélő (krimi), Roberts, Nora: Kincses
sziget (romantikus), King, Stephen:
A coloradói kölyök (krimi).
Fiataloknak ajánljuk: Parker,

Steve: Dinoszauruszok (ismeretterjesztő). Matthews, Rupert: Őslények
(ismeretterjesztő). Mettenheim Gréta: Mátyás és a Hunyadiak (ismeretterjesztő). Czigány Zoltán: Csoda és
Kósza mint órásmester (mese). Cabot, Meg: Jinx: A balszerencse átka
(ifjúsági regény).
Érdeklődni lehet: a 76/598-816os 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.

Könyvtárhasználat - otthonról
Szeptembertől otthonról a nap
24 órájában online elérhetik olvasóink könyvtárunkat, amennyiben
rendelkeznek internet-hozzáféréssel. E szolgáltatás révén nem csak
a könyvtár állományáról, de saját
kölcsönzési adataikról is naprakész
tájékoztatást kaphatnak.
Az elérés módja: a www.alpariskola.atw.hu oldalon a KÖNYVTÁR
fülre, majd a „Tiszaalpár online katalógus” linkre kattintva láthatják a
Szirén könyvtári integrált rendszer
kereső felületét.
Ha a saját kölcsönzési adatai-

ra kíváncsi, akkor azt a nevének
és a könyvtári azonosító számának
(olvasójegy száma) együttes megadásával érheti el. Ha a könyvtár
állományáról szeretne tájékozódni,
akkor a „Keresés a könyvtár adatbázisában” mező legalább 1 sorának
kitöltésével (pl. szerző neve, cím
stb.) megteheti azt.
Az online katalógus használatához a könyvtár nyitva tartási idejében szívesen adunk felvilágosítást
és segítséget.
Sztakó Ildikó
könyvtáros

Büszkék voltunk Tiszaalpárra
„Az ember nem elégszik meg a
természet hangjaival. Az ember egy
másik világot szeretne megszólaltatni különös, hangkeltő eszközökkel.
Nem tudható, hogy emlék, egy régen elsüllyedt világ, vagy az a másik
ország, az a túlsó szólal-e meg bennük. Az egyik ilyen különös eszköz
a tekerőlant.”
Makovecz Imre
A zenei világnapot minden év
október 1-jén ünnepeljük. Ezen a
napon iskolánkban Bársony Mihályra emlékeztünk. Az ünnepség a 3. c
osztályosok - vetítéssel egybekötött
- megható műsorával kezdődött. Felkészítőjük Bársony Andrásné, Rózsa

néni volt. Meghívott vendégként a
kunszentmártoni Balla Tibor tekerőzött, aki Vass Lajos és négyszeres
Arany Páva díjas népzenész. Virtuóz
játékát a gyerekek vastapssal jutalmazták. Ezután az iskola énekkara
tekerő kísérettel Mihály bácsi kedves népdalaiból énekelt el egy csokorra valót.
Az ünnepség méltó befejezéseként közel 400 torokból csendült fel
az Új a csizmám kezdetű népdalunk.
Együtt voltunk! Abban a pillanatban
mindannyian meleg szívvel gondoltunk Bársony Mihály bácsira, és
büszkék voltunk Tiszaalpárra.
Szőke Éva

Az aradi vértanúkra
emlékeztünk…
„Felemelő az az erkölcsi tartás,
amivel a mártírok elviselik az utolsó
csapás lelki és testi kínjait. Másfél évszázada őrizzük így az aradi tizenhárom vértanú és gróf Batthyány Lajos
emlékét. A magyar történelem lapjaira
arany betűkkel vésték a nevüket, és
azokét is, akik harcoltak a szabadságért. Ők úgy érezték jobb ezért a szent
eszméért meghalni, mint rabságban
tovább élni.”
Október 6-án e gondolatok
jegyében tisztelegtek a 7. a osztályos
és az alsó tagozatos tanulók közös
műsorukkal az Aradon kivégzett honvédtábornokok és az első független,
önálló, felelős magyar miniszterelnök
emléke előtt.
Kővágóné Kálmán Klára

Természetvédelmi
vetélkedõ

A Tavaszköszöntő természetismereti vetélkedőn Kecskeméten eredményesen szerepeltek az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói. A
résztvevő 14 csapat közül a 2. helyen
jutottak be a döntőbe, és ott a negyedik helyet szerezték meg. Az Árpád
gyermekei csapat tagjai voltak: Kanalas Kitti, Kuruczlaki Mátyás, Hajagos
Gyöngyi, Szekeres Barbara, Mészáros
József, Dora László, Dömötör Péter,
Ipacs Erika. Felkészítő tanár Dr. Halász Mátyásné.

Tisztelt Szülők!

2008. október 1-től a pneumococcus
fertőzés elleni védőoltást, a szülő kérésére, valamennyi 2 évnél fiatalabb
csecsemő- és kisgyermek térítésmentesen kapja.
Az oltóanyag megrendelése a regionális ANTSZ-en keresztül történik.
Kérem, hogy igényüket a gyermekorvosi rendelőben vagy a védőnői
szolgálatnál jelezzék!
Tisztelettel Dr. Martus Mónika
gyermekorvos
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Egy nem hagyományos kirándulás története

Derült reggel indult el a Nyugdíjas
Baráti Kör, hogy újabb és régebbről ismert csodás tájakat ismét felfedezze.
Miskolcon a Deszka templomban
már várt bennünket a református egyház gondnoka. Ismertette a templom
múltját és jelenét. Megismerhettük az
emberi összefogás nagyszerű példáját,
az 1996-os elmebeteg gyújtogató után
a csodálatosan helyreállított, mívesen
faragott templomot.
Innen utunk a diósgyőri várba vezetett. Sokan ismertük ugyan, de minden
évben tárnak fel részeket, ami újdonságot jelent. Régmúlt történelmünk egyre
szépülő, épülő darabja mindig tud újat
nyújtani.
Sofőrünk ajánlatára egy 400 fős településre, Cserépváraljára indultunk,
nem mindennapi falunapra. A kis település élettel telt palóczenével, tánccal,
énekkel, hagyományaik bemutatásával, csodás vendégszeretetével várt
bennünket. Dávid „néni” krumplislepénye feledhetetlen volt. Megcsodálhattuk a kis falu templomát, és annak
a hegy oldalába épült kápolnáját. Eljutottunk a falu múltját bemutató sziklába vájt barlanglakásokba, melyek
régen az itt élő embereknek a lakást,
az otthont jelentették. A falu összefo-

gásának bizonyítéka, a begyűjtött emlékek bemutatása. Szomorúak, mert
megszűnőben az iskolájuk. A falunapra minden bút félretettek. A szervezettség, amit ott láttunk, bizony példaértékű. Kirakodóvásár, bemutatók, és
ami meglepő volt, kiírták a házaknál,
hogy a WC használható. Csodálatos
palóc népviseletben szebbnél-szebb
összeállításokat láthattunk. Dávid Teofil sofőrünk, büszke lehet falujára.
Utunk következő állomása Cserépfalun át, a mostani viharokat megszenvedő Bogácsra vezetett. Remek
elhelyezésünk volt 2-3 ágyas szobákban. Vacsora a bogácsi pincesoron, egy
hangulatos pincében volt, ahol bakonyi
ételt szolgáltak fel. Kellemes zene, és
vacsora után bizony roptuk a táncot.
Érdekes módon az öreg lábak életre
keltek, mindenki egy kicsit visszafiatalodott.
A másnapi bőséges reggeli után
Szilvásvárad felé vettük az útirányt,
ahol éppen az országos kettes és négyes fogathajtó verseny folyt. Szebbnél
szebb lovakban, hintókban gyönyörködhettünk. Aki már volt a Szalajka völgyben, és nem akart kisvasútra
szállni, az nézhette a lovak és az emberek összhangjából létrejött közös fel-

adatokat. A többiek gyönyörködhettek
a Fátyol vízesésben, a Sziklaforrásban,
a pisztrángos tavakban, és élvezhették
a tölgyek, fenyők, gyertyánfák nyújtotta völgynek a klímáját, hangulatát.
Kicsit elfáradva érkeztünk Egerbe.
A végvári napok keretén belül, a vár,
mint egy varázslaton átesve visszavitt
bennünket Dobó idejébe. Korhű jelmezekben ropták a vitézek a táncot a török
katonákkal. A félholdas sátrak és a bástya megépített falai között folyt a bor,
a tér közepén, nyárson sült malac illat
szállt. Ez a hangulat járta be Eger utcáit is. Korabeli öltözékben a korhűen
elkészített játékok, mutatványosok, komédiások szórakoztatták az embereket.
Török lányok végvári asszonyok kínálták portékájukat.
Már csak hab volt a tortán a kisvonatos városnézés, a Szépasszony
völgyébe, egy kis borkóstolás, hogy mi
is szépasszonyok maradjunk. Fáradtan,
de tele élményekkel tértünk haza.
Köszönet ezért Kiss Imre klubvezetőnknek és fáradhatatlan feleségének,
Marikának, Teofilnak a busz vezetőjének, akik ezekre a szép eseményekre
szervezték meg ezt a remekül sikerült
kirándulást.
Szederkényi Zoltánné

Faluvédő-és Szépítő Egyesület hírei

Köszönjük mindazoknak, akik
egyesületünknek ajánlották fel személyi jövedelemadójának 1%-át.
Örömmel tudatjuk, hogy 2008-ban
kedves támogatóink felajánlása
359.568-Ft.
Őszi nagytakarításra várjuk civil
társainkat, a falu lakosságát. Takarítási
terület: temetők, Templomdomb, Árpád-tér. Gyülekezőhely 8 óra, a művelődési-ház parkolója.
A Kulturális Örökség Napján 2008.
szeptember 20-21-én a Ha-Hó szakkör
tagjai közül: Bársony Anna 6. a, Dányi Viktória 6. a, Kanalas Diana 8. a,
Kovács Andrea 8. , Zetkó Csilla 8. a,
Zetkó Gábor 5. a az Árpád Fejedelem
Általános Iskola diákjai közül, részt
vettek a településen lévő nyitva tartott
helyeken: Helytörténeti és Helyrajzi
Kiállítóhely, Kosár-és Vesszőtermékek

Gyűjteménye, skanzen, Jótanács Anyja
Római Katolikus Templom. Ezen a két
napon a felsorolt helyek ingyenesen
látogathatók voltak. Igen hideg esős
idő volt mind két nap, a diákokat Kővágóné Kálmán Klára tanárnő a Ha-Hó
szakkör vezetője, szervezője irányította. Köszönjük a segítségüket, részvételüket. Jövőre is folytatjuk, reméljük
szélesebb körben.
Szakmai előadás lesz 2008. november 7-én 10h-13h-ig árusítással. Az
előadó rózsatermesztő, nemesítő Fráter
György Szőregről. Fajtákról, árakról
tájékoztatás fogunk kapni.
Ezen a napon a Bodor Ferenc polgármester segítségével, a civil szervezetek vezetőivel, oklevelet szeretnék
kiosztani azoknak, akik évek óta virágosítják, rendben tartják előkertjeiket.
Kérjük a javaslatokat, a kitüntetendő

személyekről. Örömmel tudatjuk, hogy
a „Virágos Magyarország” versenyén, a
Kulturális és Oktatási Minisztériumtól
az Árpád Fejedelem Általános Iskola
kitüntetést kapott. Bővebb információt
a díj átadása után fogunk közölni.
Évek óta dr. Halász Mátyásné, a
természetbarát szakköröseivel aktívan
részt vesznek a település szépítésében.
Nyáron több alkalommal a település
központi virágágyak gondozásában segítettek az egyesület tagjai: Palócz Gáborné, Ballabásné Somkuti Anita, Varga Mihályné, Kiss Imréné. Nyugdíjas
klubok közül: Kiss Jánosné, Kiss Imre,
Bálint György vezetők irányításával
a falu több helyén: Templomdomb,
Tiszaújfalu, Rákóczi út, templomkert
területén parkfenntartási munkával segítették a falu szépítését.
Vezetőség
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Lépéselõnyt a diákoknak!
Azon szerencsések közé tartozom,
akik szerettek, szeretnek tanulni. Tanárként és szülőként azonban tudom, a
legtöbb gyereknek nem ez a kedvenc
elfoglaltsága. Pedig a tanulás, tapasz
talatszerzés életünk természetes velejárója. A kisgyermek a nap minden percében tanul, méghozzá örömmel. Hallott
már valaki kétévest arról panaszkodni,
hogy nem akar nyelvtant tanulni?
Tény, hogy a tanulás jobban megy,
ha nem tudjuk, hogy éppen azt tesszük.
Az is igaz, amit szeretünk, könnyen
meg tudjuk tanulni, hiszen az inkább
szórakozás, mint fáradságos munka.
De miként tehető a hétköznapi – esetleg nem kedvelt – tananyag szórakoztatóvá vagy legalábbis elviselhetővé,
bevehetővé?
Jó hír - szülőknek, tanulni vágyó
és kényszerülő diákoknak egyaránt , hogy a Lépéselőny tanfolyamokon
olyan fortélyokkal ismerkedhetnek
meg a gyerekek gyakorlati, érdekes,
olykor humoros formában, amelyekkel mindennapi tanulásuk könnyebb,
élvezetesebb lehet, kevesebb időráfordítással, hatékonyan és szórakoztatóan
sajátítható el egy-egy tananyag.
Elérkezett az ideje, hogy birtokba
vegyük teljes elménket! Gondolkodá-

sunk túlzottan eltolódott a racionalitás
felé (bal agyfélteke), míg egyre kisebb
teret kapnak a jobb agyféltekés te
vékenységek, mint a zene, művészetek,
képzelet, kreativitás, intuíció, játék stb.
Gyermekeink igen korán elfelejtenek
játszani, kis felnőttként gondolkodnak,
hamar tovatűnik a gondtalan gyermekkor, idejekorán belefásulnak a küzdelmes hétköznapokba, a „munkába”, ami
számukra a tanulás.
Miért fontos, hogy jobb agyféltekénk is aktív maradjon? A tanulásban
konkrétan azért, mert a hosszú távú
memória a jobb agyterülethez tartozik.
S mint tudjuk, nem elég a tananyagot
megérteni, jó, ha meg is marad emlékezetünkben. Ehhez kapnak nagyon
hatékony segítséget a gyerekek pl. az
elmetérkép formájában.
Atanfolyam főbb témakörei: agyunk
működése, a pozitív gondolkodás, mint
teljesítményfokozó tényező, a vizualizálás jelentősége a tanulásban (gyakorlatokkal), a harmonikus agyműködést
segítő gyakorlatok, technikák, a stressz-kezelés alapjai (középiskolásokkal
relaxációk is), elmetérképes jegyzet
készítése, segítség a nyelvtanuláshoz,
memorizáláshoz.
Mindezeket életkoruknak megfe-

lelő szinten és formában sajátíthatják
el a gyerekek. Az általános iskolások
egynapos (7 órás), a középiskolások
kétnapos (15 órás) tanfolyamon.
Nem hagyhatom szó nélkül, mit keres a listában a stressz. Bizony, komoly
stresszt jelent a diákok számára a mindennapi teljesítménykényszer, egy-egy
dolgozatírás, felelés. Igaz, nem valódi
vészhelyzetről van szó, agyunk mégis
hajlamos úgy értékelni. Vészhelyzetben, az agy életben maradásért felelős,
legősibb része (hüllőagy) aktiválódik,
amely az agytörzsben helyezkedik el,
s blokkolja a felsőbb rétegeket, így a
gondolkodást is. Ezért tartom fontosnak, hogy ebben is segítséget kapjanak
a résztvevők.
A tanfolyamok gondosan felépített
tematikája biztosítja, hogy már másnaptól alkalmazni tudják a gyerekek a
tanultakat, és sikerélményhez juthassanak.
Akinek felkeltettem érdeklődését,
további információkat találhat a www.
tanulaskontroll.hu honlapon. Tiszaalpáron tanfolyam felső tagozatosoknak 2008. október 24-én. Jelentkezés:
30/470-9164 Hartyániné Barta Judit
tanulásmódszertan-, és gyerekagykontroll-oktató.

„Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen”
Intézményünk a Római Katolikus
Egyházi Szeretetszolgálat PAX-Otthona immáron 6. éve rendezte meg a „Tevékeny Élet” fesztivált, Lezsák Sándor
támogatásával a Lakiteleki Népfőiskolán. A találkozó lehetővé teszi, hogy
az egész ország területéről az egyházi
intézmények lakói találkozzanak és
megmutathassák tudásukat, kizökkenjenek a hétköznapok egyhangúságából.
Lezsák Sándor országgyűlési képviselő megnyitója után, Kéri Vencel helyi
plébános egy ír imával áldotta meg a
rendezvényt. Összesen 78 résztvevő
5 kategóriában mutathatta be tudását
(vers, egyéni ének, csoportos ének,
színpadi játék, hangszeres zene). A
zsűri tagjaira: Endrődy Zsuzsanna a
Szeretetszolgálat igazgatója, Vízy Zsuzsanna a Szeretetszolgálat munkatársa,

Erki Istvánné a lakiteleki Idősgondozó
Ház vezetője, nehéz feladat hárult.
A Pax-Otthon lakói minden kategóriában képviseltették magukat. Endrédi
György szintetizátoron való játékával,
a színjátszó csoport Az aranyszőrű bárány című mesejátékával II. helyezést
értek el. Több lakónk: Márk Ildikó,
Szabó Mihály, Virág Rózsa, Fricska
Péterné és Csányi Lászlóné különdíjat
kapott.
Mindaz a szellemi és lelki újratöltődés, amelyet a fesztivál nyújt az idős
emberek számára, nem jöhetett volna
létre támogatóink nélkül: Fókusz Takarékszövetkezet Tiszaalpár, Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Tiszaalpár, Népfőiskola Lakitelek, Czinege Manufaktúra Tiszaalpár,
Naturalpár Kft. Tiszaalpár, Fejedelmi

Pékség Tiszakécske, Beltex Kft. Szentkirály, Alexa Invest Kft. Csongrád, Domóhús Kft. Kecskemét.
Köszönjük a tiszaalpári és szentesi Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
csoportjának, Bagi Ferenc tanár úr vezetésével, színvonalas műsorát.
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak
október elseje, az Idősek Világnapja szóljon rólunk, hanem minden nap
eszünkbe jusson Óbecsey István szavaival élve:
„Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.”
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ÚJ TAGOKAT KERESÜNK EGYESÜLETÜNKBE
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy községünkben, a polgárőrség
1996-ban alakult meg abból az okból,
hogy a településen élők, és értékük nagyobb biztonságban legyen. A megalakuláskor tagságunk létszáma közel 150
fő volt. Ebben voltak nagyon fiatalok
és meglehetősen túlkoros emberek is.
Ami szép volt, és mindenkiről egyformán sugárzott az az egy fajta tenni akarás, a közösség érdekében. Arra a hibára azonban senki sem gondolt, hogy
ez a csapat válogatott, tisztességes és
megbízható kell, hogy legyen. A legelső szempont, nem teljesen a minőség,
hanem a mennyiség volt. Az idő múlásával rengeteg kritikát kaptunk, amely
részben nagyon szép, másrészt elgondolkodtató is. Éppen ezekből okulva
láttunk hozzá egyesületünk szigorú,
ám rendkívül igazságos átalakításhoz,
polgárbaráttá történő átszervezéséhez.
Ez azzal jár, hogy az egyesületben lévő

azon személyek addigi munkáját megköszönjük, akik észrevehetően, nem a
közösség javát szolgálták, vagy ha igen,
akkor nem teljes odaadással, amit pedig a belépéskor vállaltak. Alapelvünk
a tisztességes munka, a megbízhatóság,
főként azért, mert önkéntes alapon, társadalmi munkában, és díjmentesen végezzük a tevékenységünket.
Olyan csapatot akarunk létrehozni,
melynek a létét, tevékenységét, a tagság által végzett munka tisztességét,
senki sem tudja megkérdőjelezni. Fő
célként szeretnénk azt elérni, hogy az
emberek bízzanak bennünk, és kissé
felnézzenek ránk. Oda jöjjenek hozzánk, és nyugodtan mondjál el problémájukat. Itt ragadom meg az alkalmat,
és tájékoztatom a lakosságot, hogy
azon személyek jelentkezését várjuk,
akik havi négy órai időtartamban tenni
kívánnak a közösségért, azért, hogy az
emberek, a családunk, szüleink és gyer-

mekeink nagyobb biztonságban legyenek. Nyugodtan kimehessenek az utcára, ne kelljen rettegniük semmitől sem.
Azt hiszem, ezért megéri polgárőrnek
lenni. Megéri belépni hozzánk, és a
közösség javát szolgálni. Mindössze
büntetlen előélet és folyamatban lévő
büntetőeljárás nélküli személynek kell
lenni, aki 20 és 55 év között van.
Szolgálati tevékenységünk szerteágazó, cseppet sem unalmas. Tudásunk
egy-egy szolgálat után mindig gyarapodik, és ez valahol mindig megtérül,
egy vállveregetés, egy elismerő szó,
egy pici kis oklevél formájában. És ekkor döbben rá az ember, hogy érdemes
polgárőrnek lenni.
Aki érez egy kis elhivatottságot, az
jelentkezhet személyesen, vagy telefonon nálam, vagy Bakos István megbízott tikárnál. Telefon: 06-30/621-1584.
Patai Ferenc
Tiszaalpár Polgárőr Egyesület elnöke

Vezetőségi
horgászverseny

Köszönet

Zita, Gálfi Mihályné, Dósa Istvánné,
Tórh Ágnes, Popper Józsefné, Czinegéné Kiss Andrea, Csernák Sándorné,
Ignácz Tiborné, Zsigó Józsefné. Külön
köszönjük a festékek egy részének és
a hozzávaló munkaeszközök felajánlását, Víglásiné Tóth Andreának.
A közösségért végzett önzetlen
munka mindig dicsérendő cselekedetnek számított. Különösen nagy
jelentőségűnek érezzük ezt a mai világunkban, amikor mindent a pénz ural.
A közel 13 órás kitartó munka mely
során 16 ember dolgozott, meghozta
gyümölcsét. Nevelési évünket szép,
gondozott környezetben kezdhettük.
Novák Imréné

Az Alpári Tisza Sport Horgász
Egyesület ebben az évben is megtartotta hagyományos vezetőségi horgász
versenyét, a Piroska kanyarban. A helyi
vezetőkön kívül meghívták a Bácshosz
elnökét, Nagy Józsefet, Kovács Sándor
ügyvezető elnököt, Juhász Jánost a halőrök vezetőjét, valamint a Holt-Tiszán
ellenőrző hivatásos halőröket, Tasi Vilmost és Zoboki Györgyöt. A verseny támogatója ifj. Barna Vince volt, valamint
Nemes József, aki finom pörköltet is
főzte. A horgászás négy óra hosszáig tartott és az eredmény mutatja azt is, hogy
a helyi egyesület vezetői hogyan tudnak
pecázni. Az első helyet ugyanis Patai Ferenc szerezte meg 15.5 kiló hallal, a második Barta Lajos 8 kilóval, a harmadik
pedig Bíró Imre 3.5 kilóval. A verseny jó
hangulatban telt el.

Felhívás karatéra!

Ingyenes Kyokushin karate oktatás
a tiszaalpári általános iskolában. Az
edzések időpontja: kedd és csütörtök
16.30-17.30-ig. Az edzést tartja: Molnár Zoltán. Telefon: 06-20/252-0594.

Köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki azoknak a szülőknek,
akik 2008. szeptemberében segítettek
abban, hogy a tiszaujfalui óvoda udvarán lévő fajátékok újra festve megújuljanak, megszépüljenek. Azért,
hogy egész környezetünk még gondozottabb és barátságosabb legyen, közös összefogással lefestettük az óvoda
kerítését, és az óvoda udvarán álló
szobrot is.
A munkálatokban részt vettek. Dósáni Kürti Edit, Szatmáriné Kőrös Anita, Kókainé Gyánti Piroska, Molnár
Beáta, Horváth Ferenc, Kecsőné Zolnai

Munkáltatói fórum

A Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi
Kirendeltsége Munkáltatói fórumot tart október 21-én kedden tizenhat órakor a művelődési házban.
A program keretében szó lesz,
a munkaügyi központ kirendeltsége által kezelt aktív eszközök,

támogatási lehetőségek aktuális
kérdéseiről. A „START Kártya”
használatának szabályairól. A
2007. évi LXXXIV. Törvény által
2008. január 1. napjától érvénybe
lépett rehabilitációs támogatás és
járadék szabályairól, valamint a
munkáltatói igényre épülő munkaerő piaci képzés lehetőségeiről.

9. oldal

Egészségügyi felvilágosító rendezvény

A Nyugdíjasklubok és az Idősek
„Életet az éveknek” Országos Szövetségének Egészségügyi Bizottsága
a Richter Gedeon gyógyszergyárral
együttműködve idén indította el országos egészségügyi felvilágosító
programját. A Bács-Kiskun megyei
rendezvényre Tiszaalpáron került
sor.
A három tiszaalpári nyugdíjas
klub szervezésében és a Richter támogatásával rendezett programnak
az Árpád Művelődési Ház adott otthont. Az Életet az éveknek egészségügyi felvilágosító program nemcsak
szakmai előadásokat, hanem egyes
terápiás területeken szűrési programokat is felölel. Ennek jegyében a
10 órakor kezdődő hivatalos megnyitó előtt jó fél órával gyülekezetek
az érdeklődők, hogy részt vegyenek
a meghirdetett csontsűrűség és magas-vérnyomásméréseken. A Bársony Mihály Népdalkör előadásában
elhangzott hangulatos zenei bevezető után a klubok – Árpád Fejedelem
Nyugdíjas Klub, Kádár Lajos Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjas Baráti Kör
– nevében Kiss Jánosné, az Árpád
Fejedelem Nyugdíjas Klub vezetője
köszöntötte a több mint 150 résztvevőt, és kiemelten dr. Kabát Máriát, az
Életet az éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség elnökét, Sántháné Szabó Margitot, a Bács-Kiskun Megyei
Nyugdíjas Szövetség elnökét, Otrok
Erikát és Rács Kingát, a Richter képviselőit, továbbá a rendezvény előadóit. Dr. Kabát Mária, az Életet az
Éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség elnöksége nevében köszöntötte a résztvevőket. Tájékoztatást adott
az Európai Unió által kezdeményezett Országos Egészségügyi Verseny
felhívásról. Sántháné Szabó Margit
kiemelte, hogy a megye nyugdíjasai
immár hazajönnek Tiszaalpárra, hiszen ilyen rendezvénynek már adott
otthont az Árpád Művelődési Ház.
Jól esik tudni, hogy egy nagy gyógyszergyártó egészségügyi felvilágosító
munkát végez a nyugdíjasok körében
is, ezzel is segítve a jobban megélhe-

tő időskori életéveket. Otrok Erika,
a Richter nevében a nyugdíjas klubbal való együttműködésről szólt. A
társadalmi szerepvállalás két fontos
pillére az egészségügy és az oktatás, és az ilyen rendezvényeknek
éppen az a célja, hogy a jelenlévő
orvosok biztosítsák, hogy az ismeretek bővülésével egészségesebben
éljünk.
A köszöntők után került sor a
szakmai előadásokra. Dr. Taricska
Tibor, tiszaalpári háziorvos a szívés érrendszeri betegségek kockázati
tényezőiről tartott igen színvonalas
előadást. Beszélt arról, hogy melyek
azok a tényezők, amelyek befolyásolják életünket a magas vérnyomás,
az érelmeszesedés s a cukorbetegség
kialakulásában, valamint az egyes betegségek kezelése során. A rizikótényezők között mindhárom betegségnél kiemelte a túlsúly, a dohányzás,
a mozgáshiányos életmód, a túlzott
alkoholfogyasztás és a helytelen táplálkozás szerepét. Beszélt a Richter
szerepvállalásáról a Richter Szívhang
programja keretében, amely program
kifejezi mindazt az elkötelezettséget,
amit a cég a betegek iránt érez. Fontosnak tartja az előadó, hogy szemléletet változtassunk: ha láthatóak a
tünetek az egyes betegségek kialakulására, forduljunk orvoshoz, hogy a
jól és időben elkezdett kezeléssel is
kivédjük a szövődmények kialakulását.
A néma járványról, a csontritkulásról (oszteoporózis), tartott előadásában dr. Zsiska Beáta, a Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet
reumatológus szakorvosa külön felhívta a figyelmet azoknak a „játékszabályoknak” a betartására, amelyekkel
megelőzhetők, illetve a betegség kialakulása után kontroll alatt tarthatók
a folyamatok, elkerülhetővé tehetők
a korai csonttörések. A hajlamosító
tényezők – életkor, női nem, kevés
mozgás, dohányzás, egyes gyógyszerek szedése, a dohányzás, az alkohol
és kóla fogyasztása – ismerete nem
elegendő. Tenni is kell a betegség

megelőzése érdekében, az életmód
változtatással, mozgással, megfelelő
táplálkozással. Az ideális oszteoporózis terápiához tartozik a kálcium és
a D3 vitamin bevitele, szükség esetén hormonpótlás, csontépítést segítő
gyógyszer szedése. Nagyon fontos az
elővigyázatosság, a csúszásmentes
padló, kövezet, a lépcsőn korlát, a
nem agyonzsúfolt szoba, a megfelelő
csúszásgátolt cipő, stb. használata is.
A negyven év feletti férfiak egészségéről beszélt az urológus szemével
dr. Javad Moussavi, a szolnoki Hetényi Géza kórház urológus szakorvosa.
A prosztata megbetegedések tünetei
az 50 év feletti férfiaknál jelentkeznek elsősorban. A gyorsuló ütemben
növekedő prosztata, vizelési panaszokat okoz, és ez életviteli kérdések
romlását is felveti. Fontos az időbeni
felismerés, a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás és a rosszindulatú
– rákos – megbetegedés kiszűrése. A
betegség kezelése a jóindulatú esetben nem egyenlő a műtéttel, gyógyszeres kezeléssel az életminőség
javítható. Az új gyógyszerek, így a
Richter készítményei is egyre kevesebb mellékhatással, hatékonyan és
gyorsan enyhítik, a betegség okozta
tüneteket, javítják az életminőséget.
A prosztata megbetegedéseknél is
beszélhetünk öröklődési hajlamról,
de a zsírszegény, fűszerszegény étrend, a mérsékelt alkoholfogyasztás
sokat segítenek a megelőzésben és a
megfelelő terápiában.
A Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet gyógytornásza, Faragó
Istvánné által bemutatott gyógytorna
gyakorlatok elsősorban a csontritkulás betegség megelőzését szolgálták,
de a mindennapi élet kiegészítő mozgásához is adtak megfelelő gyakorlati tanácsot.
Az egészségügyi szűrésekkel kiegészítve mindvégig sikeres, a hallgatóság figyelmét magával ragadó
rendezvényt az Árpád Fejedelem
Nyugdíjas Klub előadása és közös
ebéd zárta.
Dr. Zalai Károly

10. oldal

Elõny a labdarúgó lányoknál
Szép sikerről adhatok számot a női labdarúgó csapatot illetően. Eddig kiválóan szerepeltek. Eredményeik:
Tiszaalpár- Géderlak 2-1, Tiszaalpár-Kiskunhalas 2-2,
Dusnok-Tiszaalpár 3-4, Tiszaalpár-Kalocsa 8-2. Négy
mérkőzésből három győzelem, egy döntetlen, és tíz
pont. Tizenöt rúgott gól, a kilenc kapott ellenében. Bravó lányok gratulálunk nektek, csak így tovább!
A serdülő csapat lejátszott mérkőzései: TiszaalpárHelvécia 2-2, Tiszakécske-Tiszaalpár 3-3, OrgoványTiszaalpár 6-3, Tiszaalpár-Kunszentmiklós 4-0. A négy
lejátszott mérkőzésből egy győzelem, kettő döntetlen,
egy vereség a mérleg. Ez öt pontot jelent, 12 rúgott és
11 kapott gól mellett. Pontosan ötven százalékos teljesítmény. Ismerve fiataljaink elszántságát, lesz ez még
jobb is.
Az ifjúsági csapat eredményei: Tiszaalpár-Nyárlőrinc 1-4, Kecskeméti LC -Tiszaalpár 2-5, TiszaalpárDunavecse 2-0, Kiskunfélegyházi Vasutas-Tiszaalpár
2-3. A négy mérkőzés mérlege: három győzelem, egy
vereség, kilenc pont, tizenegy rúgott, nyolc kapott gól.
Köszönjük fiúk!
A felnőtt csapat a bajnokságban és a Magyar Kupában is szerepel. Eredmények, Magyar Kupa: Tiszaug-Tiszaalpár 0-2, Lajosmizse-Tiszaalpár 0-4. Bajnoki

mérkőzések: Tiszaalpár-Nyárlőrinc 1-5, Kecskeméti
LC-Tiszaalpár 4-2, Tiszaalpár-Dunavecse 1-3, Kiskunfélegyházi Vasutas-Tiszaalpár 5-3.
Örömmel tájékoztatom községünk lakosait, hogy
beneveztünk az MLSZ által meghirdetett úgynevezett
NUSI programba. Ez lehetőséget nyújt az óvodás korúaktól, a serdülőkig bezárólag minden korosztály szerepeltetésre. Az első torna a mi pályánkon került megrendezésre, és nagy sikert aratott mind a nebulók, mind
pedig a szülők körében. Természetesen azok a nézők
sem panaszkodhattak, akik kilátogattak ezen a délutánon a sportpályára. Higgyék el, nagy esemény volt látni
a felszabadult örömöt, jókedvet a kis labdarúgó palántákon. A mi gyerekeink mellett Kiskunfélegyháza, Tiszakécske, Kunszállás, és Pálmonostora képviseltette magát.
Ősszel még két alkalommal lesz torna, mind a kétszer
Kiskunfélegyházán. Tavasszal folytatódik tovább a sorozat. Kérjük a kedves szülőket, hogy minél nagyobb
számban kísérjék el a kis kedvenceket, higgyék el, megéri. Jó szórakozást kívánunk minden kedves tiszaalpári
sportrajongónak, és kérjük, szurkoljunk együtt a csapatokért, az ősszel még hátralévő mérkőzéseken.
Martus Pál
elnök

Tizenöt éves születésnap

Becsülettel szeretnének helytállni

Pontosan tizenöt évvel ezelőtt alakult meg az Árpád
Fejedelem Nyugdíjas Klub. Ebből az alkalomból a klub
tagjai ünnepi díszbe öltöztették a művelődési ház nagy
termét. Hatalmas szervezési készségre és igazi kreatív
elmére vall, klubvezetőnk, Kissné Terike munkája, aki a
jubileumi összejövetelt zökkenőmentesen megszervezte. A klub tagjainak összefogásának köszönhetően, roskadoztak az asztalok a süteményektől és a finomabbnál
finomabb enni és innivalóktól. Az ünnepséget klubvezetőnk egy kis beszéddel kezdte. Megemlékezett az elmúlt
évek alatt elért sikerekről, (humorfesztivál, tánc- és versmondó versenyek). Ezekben a kategóriákban igazán szép
eredményeket értünk el. Köszöntötte az alapító tagokat,
akik sajnos egyre kevesebben vannak, majd megemlékezett elhunyt klubtársainkról is. Üdvözölte a meghívott
vendégeket is. A délután fénypontja a finom marhapörkölt volt, amit Fekete Ferenc főzött. Ő már sokadszor áll
a közösség szolgálatára. Ezúton is megköszönjük neki a
segítséget. Az ünnepség a vacsora után zenével és tánccal
folytatódott. Igazán nívós szép délutánt töltöttünk együtt,
most sem kellett szégyenkeznünk a meghívott vendégek
előtt, kitette magáért a közösség.
Reméljük a huszadik évfordulót is ilyen vidáman, összefogva fogjuk ünnepelni.
Busa Mária

Hosszú szünet után a tavalyi évben szerepelt ismét Tiszaalpár csapata a sakk megyei bajnokságban. A másodosztályban elért második hely szép teljesítmény volt. A csapatot
mérkőzésenként négy fő alkotta, így viszont sokan nem jutottak játéklehetőséghez. Főleg a fiatalok szorultak háttérbe,
pedig övék lenne a jövő! Szeptember hatodikán a megyei
sakkértekezleten egy új bajnokság beindítására nyílt lehetőség. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Megyei Sakkcsapat bajnokságára. Résztvevő csapatok a következők:
Tóth László SE II. Kecskemét, Tóth László SE III. Kecskemét, TÁKISZ II.- Széchenyi Kecskemét, TÁKISZ III.- Széchenyi Kecskemét, Lajosmizse Sakk Kör, Tiszaalpári SE. A
kecskeméti csapatok NB II-es csapatbajnokság tartalék csapatai, Lajosmizsének pedig a megyei I. osztályban szereplő
csapata. A hat csapatos bajnokságban szeretnénk becsülettel
helytállni, ezért a célkitűzés 4-5. hely megszerzése. A bajnokságban, csapaton belül nyolc fő ül a táblák mellé játszani. Szigorítás, hogy egy ifjúsági vagy hölgy versenyzőnek is
lenni kell a csapatban. A sorsolás után kiderült, hogy az első
fordulóban a lajosmizseiek vendégei leszünk, szeptember
21-én. Sajnos tartalékosan tudtunk elutazni, mert két meghatározó játékosunk nem ért rá. Így két ifjúsági játékos kapott játéklehetőséget. Az eredmény: Lajosmizse-Tiszaalpár
5,5-2,5. Sok szeretettel várunk mindenkit aki szereti a sakkjátékot. Aki pedig szeretne sakkozni, lehetőség van minden
csütörtök 17 órától a művelődési házban.
Gálfi Mihály

11. oldal

Könyvelést
vállalok

Júniustól havonta egy alkalommal
szerdánként 11-14 óráig Tiszaalpáron
a művelődési ház I. emeletén
(a falugazdász szobájában).
Következő időpontok:
11. 05., 12. 03.

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

Mi-Fa Design Kft
Szeretnénk felhívni leendő ügyfeleink
figyelmét, hogy egyedi nyílászárók,
bútorok gyártásával és
forgalmazásával foglalkozunk.
Van egy ötlete? – Mi megvalósítjuk!
Bátran keressenek fel!
Bejárati ajtók felületkezelve és beépítve
már 100.000 Ft-tól!

Elérhetőségeink:

Mikó Imre 06-20/665-3048
Nemes Zita 06-20/665-3047
e-mail: mifadesignkft@freemail.hu
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Anyakönyvi hírek
Akiket házasságot kötöttek: Kacziba Sándor és Bartucz
Nikolett Mónika, Keleti Miklós és Mohácsi Annamária.
Akiket nagyon vártunk: Parti Virág (Hajós Erika),
Pallós Patrik Ármin (Pallós Noémi), Kis Virág (Zoltai
Brigitta), Szabó Szilvia (Papp Mónika), Papp Szabolcs
(Tekes Krisztina).

APRÓK
* Lada Szamara 2109-9 1500 3cm-es, öt ajtós, vonóhoroggal, két év műszakival eladó. Érdeklődni: 06-30/464-8205.
* Jó állapotban lévő, 5.8 KW-os boltíves, üvegajtós kandalló
eladó. Irányár: 45.000 forint. Telefon: 30/478-6125.
* Tetőtér beépítéses családiház eladó. Három szoba, két
fürdőszoba, két WC, kandalló, klíma, Irányár: 15.000.000 forint.
Érdeklődni: 70/776-1636.
* Tiszaalpáron a Dózsa György utcában 400-as telken három
szobás, felújításra szoruló családi ház eladó. Érdeklődni: 061/295-3097.
* Takarítást, gyermek felügyeletet vállalok, saját házamban.
Megbízható, leinformálható középkorú nő. 06-70/549-3879.
Dózsa György utca 62.
* Eladó: dohányzó asztal (5.000 Ft), Zinger varrógép (10.
000 Ft), étkező asztal, 8 személyes (10.000 Ft), gáztűzhely,
négy lyukas (5.000 Ft), konyhabútor (10.000 Ft). Telefon: 0676/424-138.

DÉMÁSZ Zrt. telefonszámai

D-Vonal (központi szám): 06-40-822282,
Mérõállásközlés vezetékes számról: 06-80-828180
Mérõállásközlés mobiltelefonról: 06-40-828180
Mûszaki hibabejelentés: 06-40-822000

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.

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
Török Roland: 06-20/539-6658
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
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.
Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a
www.tiszaalpar.hu honlapon.
Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

