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Mécsesek gyúltak az 1956-os megemlékezéskor

A hagyományokhoz híven ezúttal is az
Árpád téri kopjafánál gyülekeztek azok,
akik méltó módon szerettek volna megemlékezni az 52 évvel ezelőtt történt eseményekről. A Himnusz közös eléneklése
után Bodor Ferenc lépett a mikrofon élé,
hogy elmondja ünnepi beszédét.
- Amikor történelmi pillanatokra
emlékezünk, szeretjük magunkat beleélni
az adott korba, beleképzelni magunkat
a lejátszódó események perceibe. Ha jó
képzelőerőnk van, bizony borsódzik a
hátunk a visszaemlékezés pillanataiban,
mert halljuk a fegyverek zaját, a tömeg
morajlását, érezzük a füstszagot, lelki
szemeink előtt megelevenednek a véres
események. Így tehetnénk most is, amikor
1956. szívszaggatóan valóságos napjaira
emlékezünk, de nem kell így tennünk,
mert reméljük, hogy távol került tőlünk
az a lehetőség, hogy idegen ország tankjai bukkanjanak fel, s ránk, valamint

gyerekeinkre irányítsák az ágyúcsöveket
- mondta a polgármester. Szabadságban,
egy szabadabb világban élünk. Ma már
nem fordulhat elő, hogy ország világ előtt
ártatlan emberek ezreit tapossák sárba
egy idegen hatalom lánctalpai. Nem fordulhat elő, hogy kamasz fiúkat nagykorúságuk másnapján kivégezzenek. Nem
fordulhat elő, hogy kötelességüket végző,
törvényes tisztségviselők jeltelen tömegsírokban végezzék. Ne is forduljon elő
soha többé, hogy az erőszak a kegyetlenség uralkodjék egy szabadságra született
nemzet felett.
Alpár se maradt ki a több mint fél
évszázados történelmi eseményekből.
Horti Sándor a Kiskunfélegyházáról
hozott röplapokat osztogatta, és felolvasta a 16 pontot. Leverték a dróttal felkötözött vörös csillagot az iskoláról. Eltűnt
a csillag az újfalui tanácsháza kapujáról
is. Megalakították Nemzeti Bizottságot,

Tiszaújfalun a Forradalmi Bizottságot és
a Nemzetőrséget. Az alpári tanácsházáról
is levágták a csillagot. Minden csendesen,
és békésen zajlott, de azért a megtorlás
a következő évben nem maradt el. A
címeket, neveket az akkori tanácselnök
adta meg. A kiskunfélegyházi „pufajkások” hét embert: Czinege Istvánt, Ökrös
Gáspárt, Barna Jánost, Bakos Imrét, Gálfi
Mihályt, Szabó Jánost, Bálint Györgyöt
elfogták és megverték. A verésekbe hárman belehaltak. Több embernek is kijutott a verésből. A forradalomnak nem csak
hősei, áldozatai is voltak, akik hosszú
éveken át viselték a sebeket testükben,
lelkükben. Rájuk is emlékeztünk október
23-án.
Az ünnepi köszöntő után a Bársony
Mihály Népdalkör adott műsort, majd a
koszorúzás után gyertyák mécsesek gyúltak a kezekben, amit fiatalok, középkorúak és idősek helyeztek el a kopjafánál.
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Városi rangra pályázik Tiszaalpár
A pécsi tudományegyetemen
Trócsányi András vezetésével elkészítette azt a tanulmányt, ami alapján
esély van arra, hogy Tiszaalpár kérje a
várossá nyilvánítását. Ezzel kapcsolatban szinte mindenkiben felmerül az a
kérdés, hogy milyen eséllyel pályázhatna a nagyközség a cím elnyerésre?
Demográfiai szempontból elsődleges szempont a település mérete.
Tiszaalpárnak 2007-ben 5139 lakosa
volt. Ebben az évben négy olyan település kapott városi rangot, amelynek lakosainak száma a négyezret sem érte el. A
településen 1949-ben éltek a legtöbben,
hétezren. Azóta csökkent a lélekszám,
egészen 1990-ig. Az utána következő
tíz évben azonban 438-an költöztek
Tiszaalpárra, ami azt jelzi, hogy élet- és
versenyképes településről van szó.
Fontos pont lehet a település pályázatának megítélésekor az idegenforgalmi szerepkör. Tiszaalpár ezen a téren
kiváló, lehetőségekkel rendelkezik.
Az infrastuktúra terén a nagyközségek
között elsősorban a csatornázás tekintetében vannak különbségek. Éppen
ezért a sikeres szennyvíz pályázattal az
eredményes városi kezdeményezés legfontosabb akadálya hárult el. Az utóbbi
években előtérbe kerültek azok a szem-

Ingyenes a logopédiai
szolgáltatás
Községünkben egyre több az
olyan gyerek, akinek szüksége van
logopédus szakember segítségére.
Addig, míg 2007-ben 42, 2008-ban
már 62 óvodás vette igénybe a szolgáltatást. Ez ebben az évben még
nyolc iskolással bővült. A lakosság
részére a logopédiai ellátás ezután is
ingyenes, négy helyszínen működik.
A használatra adott eszközök továbbra is az önkormányzat tulajdonában
vannak, és mind a négy helyen biztosítottak. Hetente tizenhat órát foglalkozik szakember a gyerekekkel keddi
és csütörtöki napokon. A logopédiai
ellátást a Darvas József Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el.

pontok, a pályázat elbírálásánál, amelyek a korábbinál nagyobb hangsúlyt
kívánnak helyezni a városias településkép meglétére. Tiszaalpár arculatában
a falusias mellett megjelenik számos
kertvárosi elem, sőt a központban a
kisvárosias vonások is felfedezhetők.
A korábbi évtizedekben a városi cím
megadását bizonyos intézmények meglétéhez kötötték. Ma már ilyen korlát
nem létezik. A helyi társadalom bemutatásánál a civil szervezetekről, egyházakról, hagyományokról, rendezvényekről,
sportéletről kell írni. Tiszaalpár méretében, szerepkörében meghaladja azt a
szintet, amelyet a hazai nagyközségek
képviselnek. Számos tekintetben képes
felvenni a versenyt, nem egy, már városi
címmel rendelkező, településsel. A jelenlegi szabályozás lehetőséget teremt, az
elbírálási gyakorlat pedig esélyt nyújt a
sikeres pályázat benyújtására. Vannak a
településnek erősségei, ilyen a történelmi név, és az ehhez kapcsolódó kedvező
imázs, a városias méret, a kisvárosokra
jellemző összetettség, az idegenforgalmi
potenciál és funkció, illetve a szociális
ellátórendszer kiépítettsége. Az esélyek
most a legjobbak, mert a választás előtti
utolsó évben rendszerint sok városi cím
kerül odaítélésre.

A testületi ülésen Bodor Ferenc
elmondta, hogy a hajósiak pályázatát is,
akik most kaptak város címet, a pécsi
egyetem készítette. Hajós polgármesterétől megtudta, hogy milyen körökben
érdemes lobbizni, illetve milyen hozománya van a városi rangnak. Hajós iránt
megnőtt az érdeklődés, minden tekintetben, mióta város lett. Felkerültek a
térképre, a táblákra, a Közútkezelőnek
a legközelebbi várost minden esetben
jelezni kel az utakon. A polgármester
szerint a rang rákényszeríti majd a településen élőket, hogy ennek megfelelően kell majd a települést működtetni és
fejleszteni. Az esélyekkel kapcsolatba a
Bodor Ferenc megjegyezte, hogy BácsKiskun megyéből nagy valószínűséggel
kettő település fog pályázni, Mélykút
és Tiszaalpár. Ekkora esélye a településnek soha nem volt és nem is lesz. A
következő választások miatt, két évig
nem lehet majd pályázatot beadni.
A Képviselő-testület tíz igen szavazattal, egy ellenében és egy tartózkodással úgy döntött, hogy a városi
cím elnyerése érdekében a pályázat
elkészítésével megbízza dr. Trócsányi
Andrást, a pécsi Tudományegyetem
Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai
Tanszék vezetőjét.

A közvetítés még várat magára
Az önkormányzat megkereste a
Kiskunfélegyházán működő Trió Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kftt, hogy a képviselő-testületi üléseket
egyenes adásban közvetítsék. Már a
korábbi ülésen is napirenden volt a
téma, de akkor elnapolták a képviselők, mert túlságosan magasnak tartották az árajánlatot. A legutóbbi ülésen
újra napirenden volt a téma, és döntés
is született, még pedig az, hogy egyelőre nem közvetíti a Trió Média Tiszaalpár testületi üléseit egyenes adásban.

Ennek egyik oka az, hogy jelenleg
nem lehet a településen fogni a Kiskun TV adását, a másik pedig az, hogy
az előzőleg közölt árból nem engedett
a Kft. Felmerült annak a lehetősége is,
hogy a Kft. havonta egy alkalommal
húsz perces magazin műsort sugároz a
településről. Ennek a lehetőségét nem
vetették el a képviselők, de egyelőre
talonba helyezték. Nem zárták ki annak a lehetőségét sem, hogy egy esetleges későbbi időpontban visszatérjenek a testületi ülések közvetítésre.

Köszönet az egy százalékért

Az „Árpád Fejedelem Óvodásai” Alapítvány kuratóriumának tagjai, óvodás gyermekeink nevében, szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik adójuk
egy százalékával céljaink elérését az idei évben is támogatták. A befolyt 94.961
forintot fejlesztő játékok beszerzésére használtuk fel. Segítségüket továbbra is köszönettel fogadjuk. Számlaszámunk: 18351435-103
Barnáné Kiss Mária a kuratórium elnöke
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Új szolgáltatást vehetnek igénybe a rászorulók
Törvény írja elő azt, hogy milyen
települési lélekszámhoz, mennyi családsegítőnek kell dolgozni. Szabály
az, hogy ötezer lakosonként kell biztosítani a családgondozónak egy 8
órás személyt, illetve négy órában egy
szociális segítőt.
A legutóbbi testületi ülésen a képviselők foglalkoztak a témával, és
több kérdés is felmerült. Az egyik
kérdés az volt, hogy a szociális segítőn, a félállású személyen, mivel Tiszaalpár éppen csak átlépi az ötezres
lélekszámot, lehetne-e esetleg spórolni? Mennyire vennék szigorúan, ha
ezt a fél létszámot nem állítanák be.
Elhangzott az is, hogy amit eddig két
ember végzett el munkát, most 4,5nek kell elvégeznie. Megtalálják-e a
munkájukat, hiszen korábban ezeket
a feladatokat kevesebb személlyel is
el tudták látni. Javaslatként merült fel
az, hogy praktikussági szempontból a
családsegítést, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátását érdemes lenne
bevinni a hivatalba, hiszen mindkét
személy munkaterületéhez hasonló
munkakörökben dolgozik két fő a hivatalban is. Ezzel az elhelyezési problémákat is lehetne egyszerűsíteni és
olcsóbbá tenni, másrészt a munka hatékonyságára is jobban lehetne ügyelni. A gyermekjóléti feladatok eddig is
a Gondozói Központban voltak, azok
ott maradnának, így megoldódna az,
hogy egy különálló irodában a gyermekjóléti szolgálat el tudna férni. A
családsegítésben érintett családoknak
egyébként is a hivatalba be kell menni, ezért lenne praktikus, ha a családsegítő személy a hivatalban dolgozna.
Zsótér Ágnes a Kapocs Segítő

Szolgálat intézményvezetője az első
kérdésekre, hogy a családsegítés, mint
újonnan induló ellátási forma hány főt
igényel, azt válaszolta, hogy ezt a törvény által megszabott keretek alapján
számolták ki. Ennek függvényében
kapta meg a működési engedélyt Tiszaalpár, hogy a családsegítést, mint
külön szolgáltatást, biztosítsa a rászorulóknak. Amennyiben az órákon módosítanának, akkor a már megkapott
működési engedély veszélybe kerülne. Elmondta, hogy ezzel nem lehet
vitázni, ez a jogszabály.
Azt, hogy szakmai szempontból
lesz-e mit dolgozni, azt előre nem lehet tudni. A családgondozói munkakör, azon túl, hogy segítséget nyújtó
bizonyos nyomtatványok kitöltésében,
gondozza a rászoruló családokat is,
ami egészen más tevékenységet jelent,
mint amit az ügyintéző, a polgármesteri hivatalban el tud végezni, a munkájához csatoltan. Ilyen szolgáltatás még
nem volt Tiszalpáron, mert a családsegítés, mint szakfeladat, még nem működött. A rászorulókat eddig is ellátták
valamilyen módon és szinten, de nem
abban a formában, ahogyan majd most
el kell látni őket. Bízni kell abban,
mondta, hogy amennyiben a település
lakói megismerik ezt a szolgáltatást,
akkor igénybe is fogják venni. Azt
még nem lehet tudni, hogy 2009-ben
a normatív támogatás mennyire fogja
lefedezni a szolgáltatás működtetését.
Az nem valószínű, hogy teljes mértékben lefedi. A legnagyobb költség a bér
és annak járulékai lesznek. Családgondozónak azonban csak diplomás
dolgozót lehet alkalmazni, szociális
segítői munkakörbe középfokú OKJ-s

végzettségűt is. Amennyiben a község
lakossága ötezer fő alá csökkenne, akkor nem lesz kötelező az ellátás megszervezése. Zsótér Ágnes nem tartotta
azt elfogadhatatlannak, hogy a hivatalban a gyermekjólétis szakember a
családsegítős kollégával együtt dolgozzon.
Kacziba Sándor véleménye az
volt, hogy az elmúlt időszak felmérései alapján szinte mindig ugyanazok a
családok szorulnak segítségre. Kevés
a változás. Azt szeretnék elérni, hogy
minél kevesebb legyen azoknak a létszáma. akik rászorulnak a családsegítői szolgáltatásra.
Zsótér Ágnes elmondta még, hogy
a gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi szintre emelését a tavalyi év szeptemberétől kezdték meg hat településen, többek között Tiszaalpáron is. A
tendencia azt mutatta, hogy a többi
öt településen, ahol eddig is valamilyen szinten működött gyermekkori szolgáltatás, az eltelt egy év alatt
három-négyszeresére nőtt az igénybe
vevők száma. Nem azért, mert esetleg többen szorultak rá, mint egy
évvel korábban, hanem azért mert a
szolgáltatás olyan dolgokat nyújtott a
lakosságnak, amit addig nem kaptak
meg az előző szolgáltatás által. Az a
tudat, hogy lehet hova fordulni, mindenképpen fog egy kört kialakítani,
akik igénybe fogják venni ezt a szolgáltatást, vélekedett.
A képviselő-testület a családsegítés alapellátási feladatok ellátására
vonatkozó költségvetési tervezetet
elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy
az iroda felszerelése, a jegyző asszonnyal külön pontosításra kerül.

Nem lesz Általános Művelődési Központ
A képviselő-testület azzal bízta meg
a polgármesteri hivatalt, hogy vizsgálja
meg az óvoda, iskola, könyvtár, művelődési ház esetleges közös működésének
gazdaságosságát. A hivatal tanulmányozta az ÁMK (Általános Művelődési
Központ) lehetőségét. Amennyiben a
művelődési ház összevonásra kerülne

az iskolával, akkor csak ebben a formában működhetne tovább. Illetve még egy
lehetőség lenne, amennyiben az iskola
gazdasági vezetését beintegrálnák a polgármesteri hivatalba. Ezt a lehetőséget
azonban már a bizottsági ülésen elvetették. Az ÁMK lehetőségéről hosszú ideig
vitázott a Művelődési és Idegenforgalmi

Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is. Mind a két bizottságnak az volt a javaslata, hogy az átalakítás
sem gazdasági, sem szakmai szempontból nem volna célszerű. A képviselő-testületi ülésen is hasonló döntés született,
nem támogatják az Általános Művelődési Központ létrehozását.
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Nyertes pályázatok az iskolában
A Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány által kiírt pályázatokra az Árpád Fejedelem Általános Iskola
és Könyvtár több pályázati programot
küldött be. Örömmel értesültünk róla,
hogy a pályázatok többsége kedvező
elbírálásban részesült. A tehetséggondozás támogatására Győriné Novák Olga
pályázott, és nyert 50.000 Ft-ot, amit a
kistérségi német nyelvi versenyek színesebbé tételére, a győztes tanulók jutalmazására kívánnak fordítani.
Az iskolai színjátszás, iskolai
énekkarok támogatására 100.000 Ft
támogatást nyert Szőke Éva tanárnő,
amit az iskolában működő énekkar
hagyományainak ápolására, lehetőségeinek bővítésére használnak fel a
hangszerjáték bevezetésével. Technikai eszközök (kották, hangszerek
és hangosító berendezés) beszerzését
tervezik, amelyek lehetővé teszik a
szakmai fejlődést, és az értékteremtő,
értékközvetítő előadásokat.

KÖZLEMÉNY
A Pejtsik László Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja a tisztelt érdeklődőket,
hogy a 2007. évben az előző évi személyi
jövedelem adó 1 %-ának felajánlásából
187.168 Ft támogatást kapott, amit az alapítvány alapszabályában rögzített céloknak
megfelelően: a végzősök Pejtsik-díjára, közösségi munkáért díjazottak jutalmazására,
a szociális helyzetük miatt rászoruló tanulók erdei iskolai, nyári tábori részvételének
segítésére, néptáncos tanulóink néptánc
tábori költségeihez való hozzájárulásra,
hátrányos helyzetű tanulók Tiszavirág táborának támogatására fordított. Az iskola
diákjai és tanárai minden kedves felajánlónak ezúton is köszönetet mondanak. Reméljük, hogy a jövőben is támogatják ilyen
módon alapítványunkat. Célunk továbbra
is az Árpád Fejedelem Általános Iskola
szabadidős tevékenységeinek, hátrányos
helyzetű és nehéz anyagi körülmények
között élő diákjaink segítése, támogatása,
valamint a közösségi munkában, sportban
művészeti és hagyományőrző tevékenységben kiemelkedő tanulóink jutalmazása.
Az alapítvány adószáma: 18353963-1-03
Az alapítvány számlaszáma: 5170017910208151

A nyári szaktábori programok támogatására 75.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült dr.
Halász Mátyásné tanárnő, melyet
az Értékőrző tábor szervezése során
hasznosított jutalmazásra, a táborozók utazási költségeire, és a szükséges
szakmai anyagok vásárlására. A tábor
célja, hogy megismertesse a természeti értékeket a tanulókkal, és azt, hogy
hogyan ápolják és védjék a meglévő
természeti és épített értékeket, törekedjenek a fenntarthatóságra és hagyományőrzésre.
A tudatos fogyasztó és környezetvédő magatartás fejlesztésére 80.000
Ft támogatást kapott az intézmény. A
pályázó dr. Halász Mátyásné tanárnő
volt. A környezettudatos magatartás
kialakításának igen sarkalatos pontja a
hulladék újrahasznosítása, és az energiával való takarékosság. Ismereteket
kívánnak nyújtani a tanulóknak, és
rajtuk keresztül a környezetüknek a

Szeretettel hívunk minden
lelkes szülőt, iskolatámogatót, egykori diákot, a
tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola
és Könyvtár MÁRTON
NAPI BÁLJÁRA amelyet 2008. november 15én (szombaton) 19 órai
kezdettel rendezünk az iskola tornacsarnokában.
- MŰSOR - VACSORA
– BÜFÉ - ZENE - TOMBOLA Töltsön egy kellemes estét velünk és jó hangulatú
asztaltársaságát is hozza
magával! Szeretettel várjuk!
Az iskolai SZMK
Az iskola tantestülete

reklámok, az üzletekben jól elhelyezett árucikkek, a figyelmet felkeltő,
a vásárlási kedvet fokozó szlogenek
káros hatásáról, annak elkerülhetőségéről. A támogatást jutalmazásra és
anyagi kiadásokra fordítják.
Az Aranyág Alapítvány mozgásgazdag életmód kialakításához szükséges eszközök beszerzésére kiírt
pályázatán Ivicz Lázár 120.000 Ft-ot
kapott, amit kézilabdák, szivacslabdák és bőr futball-labdák vásárlására
fordított.
A Generali Providencia Biztosító
Simba pályázatán „Baleset-megelőzés
az intézményben” 100.000 Ft támogatáshoz jutott Patyiné dr. Garai Andrea.
A pénzből sípcsontvédőket, csúszásgátlóval ellátott tanulói székeket szereztek be. Gratulálunk a pályázatok
íróinak, és köszönjük a Bács-Kiskun
Megye Közoktatásáért Közalapítvány
Kuratóriumának a támogatást.
Dömötörné Tar Margit

Ajánló a könyvtár
legújabb könyveibõl
Ismeretterjesztő könyvek: Holczer József: Webszerkesztés egyszerűen, Tóth – Lapteva: Programozás C++
nyelven, Naomi Tickle: Olvass az arcból! June Thompson: Anyajegyek, kiütések és más bőrproblémák (útmutató a gyermek bőrének gondozásához),
Noel Swanson: Hogyan neveljünk jó
gyereket?
Szépirodalom: Roberts, Nora: Késleltetett álom (romantikus), Roberts,
Nora: Lezáratlan ügy (romantikus), Danielle Steel: Becsüld önmagad! (romantikus), Vujity Tvrtko: Fertő.
Fiataloknak ajánljuk: Csorba Csaba:
A magyarok vezérei, Nádai Mária: Pókművészek, békabajnokok, Thomas Brezina: Szépségvarázslat, Peter Freund:
Laura és a fény labirintusa, Elizabeth
Lenhard: A fénykorona ( W.I.T.C.H.),
Norah McClintock: Chloé és a zsaru.
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, 1317,30, szombat: 8-12.
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Lobbizni kell a Bokrosi út felújításáért
A Bokrosi út felújítása nem egy
alkalommal volt már napirendi témája
a testületi üléseknek. Az elmúlt évek
alatt az önkormányzat már nagyon
sok mindent megpróbált annak
érdekében, hogy a felújítása megtörténjen. Nem egy miniszter látogatott
már el Tiszaalpárra, és tett ígéretet
arra, hogy segít, de mindeddig semmi
sem történt az ügyben. Az októberi testületi ülésen Iványi Istvánt a
Közútkezelő Kht. megyei igazgatóját
faggathatták a képviselők a Bokrosi
úttal kapcsolatban.
- A kormány kidolgozta azt, hogy
melyek azok a főutak, amelyek
elsőbbséget élveznek az elkövetkezendő időben, mondta az igazgató. A
megyében az 51-es, 55-ös és az 53-as
útnak az 55-östől délre eső, határig
terjedő szakasza szerepel, valamint
Kecskemétnek az északi elkerülő útja.
A 44-es főutat a 18-as kilométer szelvénytől a 24-esig most újítják fel.
A négy számjegyű utak felújítására,
amilyen a Bokrosi út is, szintén elkészült a felújítási terv. Azok az utak
kaptak elsőbbséget, ahol legalább

ezer egység jármű közlekedik naponta
az úton. Ezektől felfelé lévő forgalmat
vették figyelembe, és ezekre állítottak
össze 2020-ig, a hosszú távú programot. Ebben nem szerepel a Bokrosi
út. A lobbik tekintetében Bács-Kiskun
megye nem jár az élen, vélekedett az
igazgató. Addig, amíg Bács-Kiskun
megye nem tud összefogni egységesen, és nem tud egységesen lobbizni,
más megyék fogják elvinni a fejlesztéseket. Én partner vagyok bármilyen
lobbizásban, hangsúlyozta Iványi
István, csak meg kell találni azokat a
kompetens személyeket, akik mellénk
állnak, és akkor közösen tudnánk ezt
az ügyet tovább vinni. Úgy gondolom, hogy a megyei szinten kellene meggyőzni azokat a személyeket,
akik ebben tudnak segíteni.
Bodor Ferenc a Bokrosi úti forgalommal kapcsolatban elmondta, hogy
azért kevés rajta a forgalom, mert
egy részt elterelték róla a forgalmat,
másrészt nagyon rossz a minősége.
Véleménye szerint az országban nincs
még egy olyan út, amely annyi ígéretet kapott volna az elmúlt 10 év

alatt, mint a Bokrosi. Ettől függetlenül tovább keresik a lehetőséget a
felújításra, mondta a polgármester.
Kacziba Sándor szerint szemléletváltásra lenne szükség az útfenntartásban. Győri István arra volt kíváncsi, hogy egy új útnak mennyi a
szavatossági ideje?
Iványi István elmondta, ahhoz,
hogy az utakat szinten lehessen tartani, évi 100-105 milliárd forintra
lenen szükség. Ezzel szemben ebben
az évben 23 milliárd forint volt az
üzemeltetésre és a karbantartásra.
Ebből még a szinten tartást sem lehet
biztosítani fogalmazott, a kátyúkat
viszont igyekeznek megszüntetni. A
négy és félmillió gépjárműhöz képest, a meghibásodott gépjárművek
száma kevés, ha az utak állapotát
figyelembe vesszük. A legnagyobb
ellensége az utaknak, a víz. A szavatossági idővel kapcsolatban megjegyezte, hogy a hibát jelezni kell. A
kopórétegre öt, az alatta lévőre tíz év
a garancia. Forgalomba akkor lehet
egy utat helyezni, ha a kötelező előírásoknak megfelel.

Utcák kaptak hivatalosan nevet Uniós támogatás
Az üdülő területen két olyan ut- cával szemközti Ady Endre utca és a
az egyesületnek
cai is létezik, amelynek nincs hiva- Holt-Tisza közötti utca eddig névtelen
talos neve Emiatt nincs arra lehetőség, hogy az ott felépített ingatlanok
a földhivatali nyilvántartásban utca
szerint megjelölést, illetve házszámot
kapjanak. Fecske utca már létezik,
az ezzel párhuzamosan létesült utca
korábban a Kócsag nevet kapta egy
információs térképen. A Rákóczi ut-

maradt. Ezen a szakaszon két olyan
üdülőtelek helyezkedik el, amelyek
az elkövetkezendő időben beépítésre
kerülnek, ezért ezt az utcát is el kell
látni névvel. A táji és a természeti
adottságokat, valamint az eddigi elnevezéseket figyelembe véve a Gólya
név alkalmasnak tűnt.

Tisztelettel meghívjuk 2008. december 12-én
pénteken 15 órára a Tiszaalpári Alkotók
kiállítására és 16 órára Tiszaalpár Nagyközség
Kulturális Évadzáró Rendezvényére és a
Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola évbúcsúztató
műsorára az Árpád Művelődési Házba.

A Kiskunok Vidékéért Egyesület,
melynek tagja Tiszaalpár is, október
30-án tartotta soros közgyűlését. Ficsór József elnök arról tájékoztatta a
tagságot, hogy az egyesület két település (Harkakötöny, Pirtó) tagfelvételét
hagyta jóvá, így 68 tagra módosult a
létszám.
Az egyesület, mint helyi Leader
akciócsoport, jogosultságot nyert helyi
vidékfejlesztési stratégiájának megvalósítására, mintegy 1,9 milliárd forint
Európai Uniós forrás felhasználására.
A közgyűlésen elfogadták az egyesület 2008. évi költségvetését, amely 15
millió forint. Döntés született arról is,
hogy az egyesület működésére biztosított uniós támogatásokat milyen ütemezésben fogja felhasználni 2015-ig a
helyi Leader akciócsoport.
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Októberi Baráti Körös kirándulás

Egyre rövidebbek a nappalok. Az
ősz hűvösödő levegőjébe lassan belopódzik valami borongó hangulat.
Ilyen ködös, szépnek nem nevezhető
reggelen indult útnak a Nyugdíjas Baráti Kör lelkes kis csapata és barátaik,
hogy a dél-alföldi tájat felfedezze, bízva abban, hogy az évszak újra szebbik arcát fordítja majd felénk. Igazunk
lett. Kecelre érve már, felszállt a köd,
s a komor fegyvermúzeumban sétálva,
még azt is elfelejtettük, hogy a rosszemlékű harcászati eszközök között
sétálunk. Törpeként csodáltuk meg a
harci járműveket, rakétákat, helikoptereket, repülőket. Tisza szívből kívánjuk, soha ne legyen rá szükség.
Kalocsa felé már ragyogott az őszi
nap. Az idegenvezetőnk rövid városismertetője után az érseki palotában és a
benne lévő könyvtárba vezettek végig
bennünket. A könyvtárban egyedülálló Guttenberg műhelyében nyomtatott
kódexek, iniciálékra nyílhatott szemünk. Örökbecsű értékű csodálatos

egyedi kötésű könyvek, bibliák ejtettek
bámulatba bennünket. A következő állomásunk a négyszer újjáépült székesegyház freskóival, képeivel, szobraival, domborműveievel kápráztatott el
bennünket. Az egyházi kincstár, mely
új otthont kapott, már csak „hab volt a
tortán”. A szebbnél szebb érseki mellkeresztek, a több száz éves miseruhák,
gyűrűk, szentségtartók, Szent Anna,
Szent Adalbert, Szent István ereklyetartóit látva, lélegzet visszafojtva figyeltük tárlatvezetőnk minden szavát.
Csodálatos ez a kincstár!
Innen a kalocsai porcelán manufaktúrába vezetett utunk, ahol szombat
ellenére (Imre jóvoltából) tájékoztatót
és bemutatót kaphattunk a porcelánkészítés, égetés, festés minden mozzanatáról. A kész termékekből pedig
mindenki kedvére válogathatott a
mintaboltban.
Kalocsától a gyönyörűen kialakított sétáló utcájától búcsúztunk,
ahol minden az ősi egyházi múltjára

emlékezteti a sétáló embereket. Még
egy-két szívdobogtató pillanat és már
indultunk is az Európában szinte egyedülálló hajósi pincefalu felé. Itt a Kovács Borháznál rövid hajósi ismertető
után, igazán finom, ízletes babgulyás
várt bennünket, a szépen terített asztalnál. Finom fehér és vörös táj jelegű borral, majd meleg túrós rétessel
kedveskedtek. A finom ételek után a
pincébe vittek bennünket, ahol a faragott tölgyfahordók ódon hangulatában
kaptunk tájékoztatást házigazdánktól.
Vidám hangulatú csíkszeredai társasággal együtt énekeltük el a Székely
Himnuszt. Közben besötétedett, és
elindultunk hazafelé. A csillagok is
világítottak a békés magasságban. A
csendes őszi estében a tücsök ciripelés helyett a csoportunk hazáig tartó
éneklése verte fel a törkölyszagú őszi
októbert. Köszönet Kiss Imrének a jó
szervezésért!
A vidám klub nevében:
Szederkényi Zoltánné

Faluvédő- és Szépítő Egyesület hírei
Köszönjük mindazoknak, akik
egyesületünknek ajánlották fel személyi jövedelemadójának 1%-át.
Örömmel tudatjuk, hogy kedves támogatóink felajánlása: 359.568 Ft.
Településünk Bács-Kiskun megyében díjazott lett. A Kulturális- és
Oktatási Minisztérium az Árpád Fejedelem Általános Iskolát 100.000
Ft díjazásban részesítette.
Évek óta dr. Halász Mátyásné,
a természetbarát szakköröseivel,
többek között a visszajáró diákok
segítségével: Palócz Bia, Mészáros
Marika irányításával részt vesznek a
település szépítésében.
Külön köszönjük azoknak, akik
nyáron, több alkalommal is, a település központi virágágyak gondozásában segítettek: nyugdíjasklubok,
szülők, nagyszülők.
A község lakosságának nagy része segítségével érte el településünk
a szép díjazást. A hét régió 38 díjban

Fráter György rózsanemesítő tanácsokat is adott a vásárlóknak.

részesült. A Dél-Alföldi régiónak
hét díjazottja volt, mi is köztük vagyunk. November 8-án 9 órától 13ig rózsavásár volt, szaktanácsadással
egybekötve, a művelődési ház előterében. Szőregről, Fráter György ró-

zsanemesítő, termesztő várta a vásárlókat, érdeklődőket. Sokan jöttek
el vásárolni. Jövőre szeretnénk több
szakmai előadást tartani, vásárlással
egybekötve.
Vezetőség
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Elfogadható volt a szõlõtermés, de kilátástalan a jövõ
Nem régen beszámoltunk már arról,
hogy Tiszaalpár Lakitelek hegyközséghez kapcsolódott. Korábban Nyárlőrinc
is ennek a hegyközségnek lett a tagja,
így a három település szőlőtermesztéssel
kapcsolódó ügyeit együtt végzik. Tiszaalpárt a korábbi hegybíró Nagy József,
Bársony Sándor és Szente Varga Gyula
képviseli az elnökségben. Nagy Józsefet
kérdeztük az idei szőlőtermésről.
Az átállással nem sérültek a tiszaalpári szőlőtermelők érdekei. Nagyon segítőkészek a lakiteleki vezetők. Balázs
Istvánné pénteki napokon szokott itt a
községben lenni és mindenben segít a
gazdáknak, mondta Nagy József
- Milyen volt az idei termés?
Egy szóval úgy lehetne jellemezni, hogy elfogadható, szinte minden
fajtánál. Nagyon oda kellett figyelni
a növényvédelemre, mert a lisztharmat nagyon élt ezen a nyáron. Főleg a
kékfrankost támadta meg. Szerencsére
a mi ültetvényünkben nem volt probléma, idejében permeteztünk, így szép
lett a szőlő. Száz-száztíz mázsás átlagtermést produkáltak a jobb fajták. Talán
a rajnai rizling ennél egy kicsivel még
többet is termett. A mustfokra sem lehetett panasz, elérte a tizennyolc fokot.
Egy-két gazdánál még a tizenkilencet is.
Azt mondhatom, hogy a mennyiséggel
és a minőséggel nem nagyon volt probléma. A kékszőlőnek is megfelelő volt a

színanyaga. A szőlőtermelők, akik már
hosszú évek óta foglalkoznak a növénnyel, az év közben adódó problémákat
megoldják. Nem is azzal van a gond,
hanem az értékesítéssel. Ezen az őszön
50-60 forint között lehetett értékesíteni
a szőlőt. A cserszegi fűszerest 63-ért.
Aki tagja a Tiszamenti Szőlőtermesztők
Szövetkezetének, az a tiszakürti pincébe
fajtától függetlenül ötven forintért vihette a szőlő kilóját. A kitétel az volt, hogy
a 17 fokot el kellett érnie. Az őstermelői
alapár 12 százalék ÁFÁ-t tartalmaz, ami
még hozzájött ehhez az összeghez.
- Mikor fizettek a termésért?
Aki korán szüretelt, az a beszállítást
követően egy héten belül hozzájuthatott
a teljes termése árához. Később már az
egyik részét egy hét múlva, a másikat
majd decemberben. Ezt követően még
rosszabb lett a helyzet, mert az első
részt decemberben, a másodikat pedig
majd csak márciusban kaphatják meg a
termelők. Ez senkinek sem jó, mert márciusban el kell kezdeni a szőlő munkáit,
és ha nincs pénze a termelőnek, akkor
nem tud miből költekezni. Ezen kívül
még van egy nagyobb probléma is, és ez
nem más, mint a jövő, ami teljesen kilátástalan. Főleg azoknál, akik a szőlőből szeretnének megélni. Véleményem
szerint nekik semmi jövőjük sincs, mert
nincs arra garancia, hogy jobbak lesznek a szőlő, vagy a bor árak. Így pedig

Elismerés és különdíj a virágosításért
Október 10-én Szombathelyen
osztották ki a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 2008.
évi díjait. Az ünnepségre közel négyszáz önkormányzat képviselője kapott meghívást. Az Önkormányzati
Minisztérium és a Magyar Turizmus
Zrt. közös fődíját város kategóriában
Szombathelynek, falu kategóriában
Gelsének ítélték oda, ami egyben feljogosítja a két települést, hogy képviselje Magyarországot a 2009. évi
Európai Virágos Városok és Falvak
Versenyében. A 2008. évi versenybe
337 település jelentkezett, köztük Tiszaalpár is. A szombathelyi díjkiosztó
ünnepségen összesen közel száz települést jutalmaztak a kiírók a szpon-

zorok felajánlásaiból. A Bács-Kiskun
megyei települések közül Géderlak,
Kalocsa, Ordas és a tiszaalpári Árpád
Fejedelem Általános Iskola részesült
elismerésben. Tiszaalpár település
különdíjat vehetett át.
A Virágos Magyarországért versenyt 1994-ben hirdették meg először. Az első évben hatvankilenc település jelentkezett, azóta a verseny
igazi mozgalommá vált. Nincs Magyarországon még egy olyan verseny,
amely évente kétmillió embert képes
mozgósítani a kulturált, virágokkal
díszített, élhetőbb környezet megteremtéséért, a természeti és épített
örökség megóvásáért, az új generációk környezettudatos neveléséért.

nem lehet fenntartani az ültevényt, és
szép lassan tönkremegy, és ki kell vágni.
Nem értem azt, hogy értelmes embereket, akik ezért felelősek, ez miért nem
érdekli. A történelmi borvidékeken is
egyre több az elcsapott szőlő. Az Alföldi
borvidék adta korábban az ország asztali borának jelentős mennyiségét, most
pedig sorra vágják ki a tőkéket.
- Tiszaalpáron sokan vágtak ki szőlőt?
Ebben az évben túl sokan nem, mert
lecsúsztak róla, de jövőre bekerülnek
az első körbe. Az új rendelkezés szerint
ugyanis rangsorolják majd a gazdákat,
hogy kik kapják meg először a támogatott kivágási engedélyt. Aki például
nyugdíjas, és az összes szőlőjét ki akarja
vágni, az lesz az első. A fiatalok is kivághatják majd, de csak akkor, ha beleférnek abba a kvótába, amit abban az
évben ki lehet vágni. Mi lesz így a magyar szőlő és bortermeléssel? Az irányító emberek nem érzik ennek a felelősségét? Nem lehet arra hivatkozni, hogy
ez piacgazdaság. A nyugati országokba
csak akkor engednek be idegen árút, ha
ott nem tudják előállítani, vagy kevés
van belőle. Nálunk ez nem működik, és
el fogunk majd oda jutni, hogy mindent
külföldről hozunk majd be, pedig mi
is meg tudnák termelni. Ez által pedig
tönkre fognak menni a magyar gazdák.
Sz. T.

MEGHÍVÓ
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
sok szeretettel meghív a gyermekek karácsonyi ünnepségére 2008.
december 18-án 15 órára az Árpád
Művelődési Ház nagytermébe.

Idősek karácsonya
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete sok
szeretettel meghívja Önt az idősek
karácsonyi ünnepségére 2008. december 16-én 15 órára az Árpád
Művelődési Ház nagytermébe.
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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 812 14-16 óra, szerda 8-12 óra, délután
nincs ügyfélfogadás, csütörtök: 8-11
13-14 óra, pénteken nincs ügyfélfogadás. Családgondozó: Sándor Ernőné
Kása Mária Telefon: 06-70/459-4774.

Értesítés

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
2008. november 24-én (hétfőn) megérkeznek a 70-80 literes kukák. Kérjük,
hogy akik ezekre a méretekre kötöttek
szerződést azok ezen a napon 14.00 órától 18.00-ig vegyék át az edényeket. Átvenni lehet személyesen, vagy megbízott
által. (hivatalos papír nem szükséges).
Aki előzetesen nem adta le igényét a 70
és 80 literes kukákra, azok is megvehetik ezen a napon az edényt. Helyszín:
Tiszaalpár polgármesteri hivatal udvara,
Tiszaalpár Árpád tér 1. Az edények ára
4500 Ft. Fizetés a helyszínen.
Tisztelettel: Gyovai Szabolcs

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 0630/4174657, Pintér Klára 06-30/6353-736.

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.

Köszönet
Tisztelettel megköszönöm Bodor
Ferenc polgármesternek, aki lehetővé tette, hogy rokkant gépjárművemmel akadálymentesen meg tudjam közelíteni az Alkotmány utcát.
Ez által még többet részt tudok vállalni az énekkar és a nyugdíjas klub
tevékenységében. Mindennapi tevékenységemet is megváltoztatta.
Köszönöm Horváth Zoltán műszaki vezető munkáját, aki irányí-

totta két munkását, Bende Miklóst
és Ladányi Istvánt. Viszonzásul
felajánlom polgármesterünknek, az
életem során összegyűjtött könyveimet, melyet Torda testvérváros
polgármesterének fog átadni, ünnepélyes keretek között.
Még egyszer köszönöm az emberi összefogást, megértést.
Ráczné Fülöp Márta
Tiszaalpár Alkotmány u. 41

Felhívás!

Építési törmelék
elhelyezés

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

Négy, öt, hét köbméteres konténer rendelhető a szelevényi Remondisz Kfttől, a 06-56/707-208-as telefonszámon,
4020 Ft/ m3 bruttó áron, amit a helyszínre szállításkor kell kifizetni. Egy
hét áll rendelkezésre a megpakolásra.

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.
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Akik köztünk élnek

Borász, halász, szakács

A mai társadalomban az tud igazán
érvényesülni, aki több szakmához is ért.
Éppen ezért elengedhetetlen követelmény
az, hogy az ismereteit mindenki bővítse.
Csikós Mihály borászként kezdte pályafutását, majd átpártolt a halászathoz. Mind
eközben a főzést is megtanulta, aminek
következtében nagyobb rendezvényekre
is hívják főzni.
- A borász szakmát Budafokon tanulta.
-Pontosan így van, a Soós István Élelmiszeri Szakközépiskolába jártam. Ez volt
akkor az ország leghíresebb borászképzője, ahol a diákokat a szakma minden fortélyára megtanították. Az iskola elvégzése
után hazakerültem Tiszaalpára.
Néhány évet a szakmában dolgoztam, de utána bevonultam katonának. A leszerelés után a Szőlészeti-Borászati Kutatóintézetben
kaptam munkát. Onnan visszacsábítottak Tiszaalpárra pincemesternek. Majd nem a rendszerváltásig
végeztem ezt a munkát.
- Miért választotta ezt a szakmát?
- Az őseim szőlővel, borral
foglalkoztak. A téesz idejében az
egyik mezőgazdasági szakember
azt mondta, hogy kellene egy borász. Olyan valakit kerestek, akinek már a szülei is benne voltak ebben
a szakmában. Persze én is vonzódtam
hozzá. Két szakma között gondolkodtam,
az egyik a borászat volt, a másik pedig
a geológia, de mindig a borászat volt az
erősebb. Azóta sem bántam meg választásomat. 1972-től 1987-ig borászkodtam.
Közben szőlővel is foglalkoztam, mert
mindig volt valamennyi területem. Most
is van még, de már csak hobbiként foglalkozom vele. Sajnos a hagyományos
művelések a régi fajtáknál, mint például a
Kadarka és a Kövidinka, már nem hoznak
nyereséget.
- Aztán mégis ott hagyta a borászatot.
- Kénytelen voltam váltani. Átmentem
a halászathoz, ahol ellenőrként dolgoztam.
Mivel gyermekkorom óta horgászom, érdekelt ez a szakma is. Egészen a tulajdonos váltásig, csak nem húsz évig voltam
halőr. Ez a munka is tetszett, mert a természet közelségét mindig szerettem. Amikor
középiskolába jártam Budafokra, akkor is
szabadidőmben lent sétáltam a Duna-parton, mert vonzott a víz közelsége. Szinte
minden nap lejártam. Közben érdekelt a
főzés, vagyis jobban mondva a gasztro-

nómia. Kicsi koromban egy idősebb horgásztól tanultam meg a halászlé főzését.
- Nagyobb rendezvényeken is szokott
főzni. Mit gondol, miért bízzák meg ezzel
a feladattal?
- Szerintem a borászat és gasztronómia közös. Az ízeket mindenki szereti.
Egy borász jobban tud különbséget tenni
az ízek között, a fűszereket jobban tudja
alkalmazni, nem csak a borászatban, de a
gasztronómiában is. Gondolom, hogy többen is rájöttek arra, hogy amit főzök, az
nem olyan rossz.
- Azt mondja, hogy nem főzni szokott,
hanem inkább a gasztronómiában van jobban otthon. A kettő között mi a különbség?
- Nem elég az, ha csak megfőzünk va-

lamit. Az ételt fel kell tudni tálalni is. A
gasztronómia félig-meddig művészet is.
Valamit alkotni valakinek, hogy jóízűen el
tudja fogyasztani, nagyon jó dolog.
- Az őszi főzőversenyen meg is mutatta
ez irányú elhivatottságát, mert nem csak a
bográcsot használta, de kihelyezte azokat
a fűszereket is, amelyekkel ízesített. Gondolom ezzel pont azt akarta bizonyítani.
- Tisza- parti horgász vagyok. Nagyon
sok alkalommal megyünk barátaimmal
horgászni, ahol legtöbbször én főzök. Addig nem engedek senkit sem az ételhez
nyúlni, míg a terítéket el nem készítem
úgy, ahogyan nekem tetszik. A látvány és
az íz együtt sokkal jobb hatást vált ki az
emberekből.
- Nem régen egy főzőversenyen járt.
Mi volt ez pontosan?
- A királyi szakácsok főzőversenyét
Nagyszakácsiban rendezik meg minden
évben. Ez volt már a tizedik alkalom. Régóta terveztem már, hogy elmegyek, de
csak most sikerült. A jubileumon a nyertes
szakácsok főztjét mutatták be, amivel valamilyen címet értek el.
- Milyen tapasztalatokkal lett ott gazdagabb?

- Érdekes a régi, reneszánszkori ételeknek a fűszerezése. Korábban a fűszereket a nagyanyáink is jobban merték alkalmazni, mint most a háziasszonyok. Csak
néhányat említek: csombor, babérlevél,
rozmaring, bors. Nem használtak paprikát, azt csak a XVIII. században kezdték
alkalmazni. Érdekes és különleges ízeket
lehet kihozni minden ételből, megfelelő
fűszerek használatával, és főleg sok gyümölccsel. Őseink a fügét, almát, birsalmát,
dinnyét mind-mind használták. Én egyébként bátran nyúlok a fűszerekhez, és keresem is a régieket. - Sajátmagától tanult
meg főzni, receptkönyveket is használt,
vagy mások elmondása alapján?
- Szakácskönyveket is veszek, főleg
régieket, amiben sok érdekes dolgot lehet találni, de meghallgatom
mások véleményét is egy-egy jó
étel elkészítéséről.
- Hogyan lehet az, hogy ilyen
tulajdonságok mellett nem sikerült párt találnia?
- Édesapám elég korán meghalt, és ketten maradtunk édesanyámmal. Utána egyszer majd
nem megházasodtam, de nem
lett belőle semmi. Az igazság az,
hogy szeretem az önálló életet.
Nem akarok senkire sem ráakaszkodni. A barátaim pedig már így
fogadnak el.
- Magától adódik a kérdés, aki a borászatban és a gasztronómiában is benne
van, annak mi a kedvenc étele és itala?
- Legjobban a tokaji borokat kedvelem, főleg az aszut, a vörös fajták közül
villányi cabernet, de tudom értékelni a
tiszta Kadarkát és a Kövidinkát is, ami az
Alföldnek volt a jellegzetes bora. A fűszeres Kadarka, vagy egy későérésű Kövidika, amiben marad még egy csöpp cukor,
ragyogó ital. Az ételek közül mindent szeretek. A pörkölt fogyasztása már nekem
eléggé nehéz. Szeretem a könnyű, nem
zsíros sülteket. Egy csirkecomb aszaltszilvával töltve, egy könnyű körettel nagyon
finom. Különleges ételeket nem igazán
szoktam főzni, mert nem jutok alapanyaghoz, de a kínai ételeket szeretem. Halászlevet nagyon szeretek főzni. Általában
tészta nélkül készítem, de otthon magamnak szoktam beletenni gyufatésztát is, főleg akkor, ha folyón fogom meg a hozzávaló harcsát.
- Most mivel foglalkozik?
- Átváltottam egy másik szakmára.
Szeretném megtanulni a cserépkályha és
a kandalló készítését.		
Sz. T.
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Reméljük, tavasszal jobban megy a játék

Ez eddig nem közölt bajnoki labdarúgó mérkőzések eredményei:
Nők: Apostag-Tiszaalpár 0-5, Tiszaalpár-Jászszentlászló 4-0, VárosföldTiszaalpár 2-1, Tiszaalpár-Jánoshalma
0-2. Négy mérkőzésből két győzelem,
két vereség, 6 pont, 10-6-os gólarány.
A végére elfáradtak egy kicsit lányaink,
de így sem vallottak szégyent. Számukra az őszi szezon befejeződött, tíz csapat
közül a negyedik helyen várjuk a folytatást. Mindössze két bajnoki ponttal
maradtunk le a képzeletbeli dobogóról.
Tavasszal minden bizonnyal ott lesznek
lányaink a dobogón, akár annak a második fokán.
Szép volt lányok, köszönjük!
Serdülő labdarugóink eredményei:
Izsák-Tiszaalpár 0-8, Jászszentlászló-

Tiszaalpár 2-3, Tiszaalpár-Kunszállás
0-4, Ladánybene-Tiszaalpár 5-2. A lejátszott mérkőzések számszerű eredményei: 4 mérkőzés, 2 győzelem, 2 vereség, 13 rúgott és 11 kapott gól, 6 pont.
Serdülő csapatunk hazai pályán fejezi
be az őszi szezont a Kerekegyháza ellen
11. hó 15-én 10 órakor.
Kérem, hogy látogassanak ki a mérkőzésre, és buzdítsák sőt, segítsék győzelemre ifjú csapatunkat!
Az ifjúságiak eredményei: Tiszaalpár-Jakabszállás 1-4, Bugac-Tiszaalpár
0-3, Tiszaalpár-Ballószög 0-0, Pálmonostora-Tiszaalpár 1-1, Tiszaalpár-Lakitelek 1-5. Öt mérkőzés, 1 győzelem,
2 döntetlen, 3 vereség, 5 pont, 6-10 negatív gólarány. Lesz ez még ettől sokkal
jobb. Ifistáink november 23-án 11 óra-

Zöldhulladék
gyűjtés

Felhívás!

Értesítjük a lakosságot, hogy 208.
november 17-én (hétfőn) és november
18-án kedden Tiszaalpáron, a zöldhulladék-gyűjtő gépjárművel összeszedjük és elszállítjuk az ingatlan előtti
útszakasz melletti közterületre kihelyezett, zsákban vagy legfeljebb 80
cm-es hosszúságú kévébe összekötve,
maximum 30 kg súlyig a (kuka mellé) kihelyezett zöldhulladékot. Kérjük Önöket, mivel a két hulladékfajta
gyűjtése egy időben történik, egyértelműen a vegyes hulladéktól elkülönítve helyezzék el a zöldhulladékot.
Mit tehetünk a zöldhulladék zsákba? Olyan növényi hulladékot, amelyek kertekből, parkokból származik
(fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács, fa, száraz szalma),
virágágyi növényeket, vágott virágokat, kezeletlen kéregdarabokat, konyhai hulladékot (zöldség- és gyümölcs
maradványok, kávézacc, tealevele,
tojáshéj), illetve egyéb növényi származékok.
Továbbá értesítjük Önöket, hogy
minden hét hétfőjén 14-17 óráig ügyfélszolgálatot tartunk Tiszaalpáron a
művelődési házban. Itt lehetőség lesz
szerződéseket kötni, módosítani és
zsákot vásárolni.
Városi Víz és Kommunális Kft.

Akik megkötötték a hulladékszállítással kapcsolatos szerződést,
és a másodpéldányt is bedobták az
urnába, azok minden hétfőn 14-17
óráig átvehetik az ügyfélszolgálaton
a művelődési házban. Akik a másodpéldányt maguknál tartották, azok is
behozhatják a fent említett időpontban lepecsételtetni és aláíratni.
Tisztelettel:
Városi Víz és Kommunális Kft.

kor idegenben, Kunfehértón fejezik be
az őszi pontvadászatot.
A felnőtt csapat eredményei: Tiszaalpár-Jakabszállás 0-5, Bugac-Tiszaalpár
3-2, Tiszaalpár-Ballószög 2-1, Pálmonostora-Tiszaalpár 3-0. Lakitelek-Tiszaalpár 0-0. Öt mérkőzés 1 győzelem,
1 döntetlen, 3 vereség, 4 pont, 4 rúgott,
9 kapott gól ellenében! Reméljük, hogy
ez is lesz még jobb.
Kérjük szurkolóinkat, hogy vasárnap (november 16-án 13 óra), a
Városföld ellen szurkoljunk együtt a
csapatainkért. A felnőttek is Kunfehértón fejezik be az őszi idényt. Jó
szurkolást, jó pihenést kívánunk minden kedves szurkolónknak, az elnökség nevében!
Martus Pál

Szerződéskötés
Felhívjuk a vállalkozások figyelmét, hogy akik még nem
kötötték meg a közszolgáltatási
szerződést azok legkésőbb jövő
héten hétfőn (2008.11.24.) ezt
megtehetik 14-17 óráig. Kft és
Bt esetén fénymásolatban kérünk
egy aláírási címpéldány, valamint
cégkivonatot.
Tisztelettel:
Városi Víz és Kommunális Kft.

Üvegezés, Képkeretezés
- Külső és belső építésű ajtók üvegezése, sík, színes és fehér katedrálüveggel
- Hőszigetelt üveg készítése egyedi méret alapján
- Tükörvágás
- Hagyományos ablakok átalakítása hőszigetelt üvegesre.
- Akváriumkészítés
- Homokfúvás üvegre, tükörre saját elképzelés szerint, például: üvegpohárra, bögrére, név, vagy bármilyen dísz.

Hívásra házhoz megyek!
Képkeretezés: Gobelinek, festmények, kézimunkák, poszterek fényképek, családi fotók keretezése igény szerint minőségi paszpaltuzással.

Ön kitalálja, mi megvalósítjuk egyedi ötleteit és elképzeléseit.
Herczeg Tibor Cím: Tiszaalpár, Vörösmarty 11
Tel.: 76/424-997 vagy mobil: 06-20/92-60-987
Nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig: 16-19 óra, Szombat: 8 – 12 óráig.
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TISZTELT FÉRFITÁRSAM!
Urológiai szűrést szervezünk 45 év feletti férfiaknak, akik az alábbi tünetek közül esetleg valamelyiket már észlelték magukon: - gyakori vizelési inger, ami éjszaka akár fokozódhat is; - égő
érzés vagy fájdalom vizeléskor; - nehezen induló
vizelet vagy szexuális zavarok.
A panaszok alapján felvetődik a prosztata megnagyobbodás betegség, amelyet urológus által
gyógyszeresen kezelni lehet és kell is. Ingyenesen
elvégzett vizsgálattal súlyos betegség kialakulását
előzzük meg.
Önt is várja Dr. KLUCSAI RÓBERT urológus
szakorvos 2008. december 4 - én 14-18 óra között Tiszaalpár, Szent Imre tér 18. alatti rendelőnkben.
Tisztelettel: Dr. Taricska Tibor háziorvos

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

Könyvelést
vállalok

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

Lakitelek – Tõserdõben
az üdülõövezet kapujában 10 lakásos
társasházban lakások leköthetõk.

A földszinten üzletek vásárolhatók.
Az átadás 2009. őszén kulcsrakészen.
Állami támogatások igénybe vehetők.
Teljes körű kedvezményes
ügyvédi közreműködés,
személyre szabott hitelügyintézés.
Érd.: 06-20/232-3377

A Szervo-lux autósiskola egész évben
az önök igényeihez igazodva rövid
átfutási idővel - személygépkocsi
és motoros tanfolyamot indít!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt tanfolyammegnyitónkon Tiszaalpáron.
Helye: Árpád Fejedelem Úti Általános Iskola
Ideje: 2008. 11. 17., 17.00
A tanfolyam idejére tankönyvet biztosítunk! Kamatmentes részletfizetés! Háztól-házig oktatjuk!
Kresz gyakorló cd otthonra! Elméleti vizsgára számítógépes felkészítés! Jelentkezni lehet a
meghirdetett időpontban a helyszínen, vagy telefonon: 06-30/576-9411, 76/441-474
Jogosítvánnyal rendelkezőknek, de tapasztalattal nem rendelkező egyéneknek gyakorlati
oktatást vállalunk.
Szervo-lux magánautósiskola
Lakatos Attila iskolavezető
Kecskemét, Árpád krt. 21/C
www.szervo-lux.hu

12. oldal

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Kocsis-Savanya Csaba Péter és
Őze Andrea, Lukács Attila és Sinkó Mária.
Akiket nagyon vártunk: Kállai Kornél (Mogyorósi Klára),
Novák Vivien Hajnalka (Mezei Orsolya).
Akiket elveszítettünk: Tóth Jánosné Sahin Mária (1932),
Balogh Mátyás (1948), Korács Gábor (1952), Ipacs Mihály
(1933), Ágoston Mihály (1933), Ajtai József (1961), Bíró
Istvánné Dávid Erzsébet (1925), Mihály János (1924),
Pecsenyei Pálné Gulicska Ilona (1925).

APRÓK
* Vetyerok csónakmotor eladó. Benzines, 12 lóerős, 2 hengeres, gyári új. Érdeklődni a 421-545-ös telefonszámon lehet.
Ugyanitt üvegtetős kerek étkező asztal, négy bőr ülőlapú székkel eladó.
* Kisiskolásoknak képességfejlesztő játékok, bábok, angol
nyelvi képességfejlesztő füzetek kaphatók a Lottózóban.
* Utánfutó 3 mázsa teherbírású, magasítóval, két év műszakival eladó. Érdeklődni: 06-30/464-8205.
* Magánházaknál takarítást vállalok! Középkorú, leinformálható nő. Telefon: 06-70/549-3879. Dózsa Gy. u. 62.
* Tiszaalpáron a Petőfi Sándor utcában 800 négyzetméteres
telken három szobás családi ház eladó. Érdeklődni: 06-30/8730018.
* Eladó elektromos motorkerékpár, 200 literes boroshordó.
Érdeklődni lehet a 421-582-es telefonszámon, vagy a Mikes
Kelemen u. 4 szám alatt.
* Húsz éves gyakorlattal, idősek, és gondozásos rászorultak
teljes ellátását vállalom. Hétvégén, ha igény van rá, főzést is
vállalok. Érdeklődni: egész nap telefonon: 06-70/5256-209.
* Tiszakécske központjában új építésű társasházban I. emeleti 65 négyzetméteres 1+2 félszobás erkélyes lakás a hozzátartozó garázzsal eladó. Ár: 11 900 000 Ft. Tel.: 20/232-3377

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

