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Hagyományos családi nap az iskolában

Tücsök Peti és Hangya Levi koncerttel szórakoztatták a gyereksereget
2009. május 30-án került megrende
zésre a már hagyományossá vált családi
szombat az általános iskolában.
Mindenki könnyen rátalálhatott a
neki tetsző programra. Egész nap íjászat,
tűzoltó és rendőrségi bemutató, ill. lovag
lási lehetőség várta az érdeklődőket.
11 órától Hangya Levi és Tücsök
Peti címmel interaktív műsort láthattunk
kicsik és nagyok részvételével.
Aki szereti a kézműves foglalkozá
sokat, szintén nem unatkozott, hiszen
volt itt arcfestés, kitűző készítés, krea
tív ügyességi feladatok, üvegfestés, lufi
hajtogatás, sportverseny, nutellaevőverseny, célba dobás, twister, pünkösdi
királyválasztás, quiling.
Aki be akarta bizonyítani, hogy
milyen erős, próbára tehette magát trak

torkerék-hajító és Trabanthúzó verse
nyen. A szülők, a pedagógusok és a
gyerekek is bebizonyították, hogy sok
jó ember kis helyen is elfér, hiszen 15
szülő, majd 15 tanár és végül 29 gyerek
is bepréselődött egy Trabantba, jókedv
re derítve ezzel minden résztvevőt és
nézőt.
12.30-kor minden osztály a saját
maga által főzött, készített vagy eset
leg megrendelt ebédjét fogyasztotta el
jóízűen.
A program zárásaként a Tiszavirág
Cigány Hagyományőrző Együttes műso
ra és Ajtai Elemérné éneke szórakoztatta
az egybegyűlteket, táncra csábítva tanu
lókat, tanárokat és szülőket.
Külön köszönetünket fejezzük ki az
anyagi támogatásért az SZMK-nak, a

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
képviselő-testületének, az iskola Diákön
kormányzatának. A programok megvaló
sításáért köszönettel tartozunk a kiskun
félegyházi Tűzoltó-parancsnokság tagja
inak, Tiszaalpár körzeti megbízottainak:
Berkes Bélának és Török Rolandnak, a
Tiszaalpári Lovas Sport Szövetség tagjai
nak: Kecső Józsefnek, Baranyi Jánosnak,
Bíbok Piroskának, Szemerédi Tamásnak,
Kálmán Jánosné üvegfonónak, Almási
Máriának, Novák Dórának, Palásti
Józsefnének, Ballabásné Somkuti Ani
tának, Czombos Juliannának, Czombos
Margitnak, Pásztor Tamásnak és nem
utolsó sorban a tantestület tagjainak a
kézműves foglalkozások és szabadidős
programok levezetéséért.
Bondár Enikő DÖK-segítő tanár
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület legutóbb
május 28-án tartotta soron követke
ző ülését, melynek keretében - töb
bek között - az alábbi témák kerültek
napirendre:
A kiskunfélegyházi Apraja Falva
Közhasznú Egyesület kérelmet nyújtott
be a Képviselő-testülethez az Alkot
mány utca 28. számú önkormányzati
ingatlan (volt egészségház) bérbevételé
re. Az épületben 5-7 gyermeket befoga
dó családi napközit szeretnének működ
tetni. A képviselő-testület által határo
zatban megszabott bérleti díjat azonban
magasnak találták, így kérték annak
csökkentését. A testület döntése értel
mében a működési engedély megszerzé
séig bérleti díjat nem fizet az egyesület,
a későbbiekben havi 30.000.- Ft össze
gért bérli az ingatlant.
Megtárgyalta és elfogadta a testü
let Barton András vezető főtanácsos
tájékoztatóját a község munkaerőhely
zetéről, foglalkoztatási lehetőségeiről,
a vállalkozások alakulásáról és tevé
kenységeiről. A tájékoztató szerint
Tiszaalpáron a munkaképes korú lako
sok száma 3.322, a regisztrált munka
nélküliek száma 356 fő. Az elmúlt két
évben csökkent az egyéni és társas vál
lalkozások száma, ezzel párhuzamosan
a foglalkoztatottak aránya is. A vidékre
munkába járók száma mintegy 210-220
fő. Érvényes őstermelői igazolvánnyal
több mint négyszázan rendelkeznek,

de csak kb. 20 fő gyakorolja főfoglal
kozásként.
A tömegközlekedés helyzetéről, a
menetrendek felülvizsgálatáról, továb
bá a nagyközség ivóvíz-ellátásáról és
annak fejlesztési feladatairól ugyan
csak Barton András vezető főtanácsos
tájékoztatta a testületet.
A tömegközlekedésről szólva a
tájékoztató hangsúlyozza a Tiszaalpárt
érintő vasúti szárnyvonal egyre rom
ló állapotát. A MÁV a szolgáltatások
színvonalának fokozatos leépítésével,
a járatritkításokkal és az állomásfőnök
ség megszüntetésével lényegesen mos
tohább körülményeket tud biztosítani
az utazáshoz, mint a VOLÁN. Az állo
más épületét is elhanyagolták. Az önkor
mányzat felajánlotta, hogy a falukép
érdekében az épület felújítását elvégez
teti, amennyiben a MÁV az anyagkölt
séget megtéríti, de a MÁV vezetősége
nem működött együtt. A VOLÁN rugal
masabb üzletpolitikát folytat, igyekszik
kulturáltabb körülményeket biztosítani
az utazáshoz. 2009. május 2-től a Kis
kunfélegyháza -Tiszaalpár vonalon két
új járatpárt közlekedtet.
A regionális vízellátó rendszer kút
jainak vízadó képessége bőven fedezi
a nagyközség közüzemi vízigényét és
lakosság közműves vízellátását is hos
szú távon biztosítani tudja. Javításra
szorul azonban a rétegvíz minősége a
határérték feletti ammóniumion és man
gántartalom miatt, amit 2009. december

25-ig kell megoldania a településnek. A
kiépített vízhálózat fenntartási munkáit
és a vízmérőórák cseréit a BÁCSVÍZ
Zrt. folyamatosan végzi.
A tájékoztatókat a testület egyhangú
lag elfogadta.
Megtárgyalta és elfogadta a testület
a gyermekjóléti, gyermekvédelmi fel
adatok ellátásáról készült átfogó értéke
lést, melyet dr. Menyhárt Anett jegyző
terjesztett be.
Döntött a testület a Tiszaalpári Hír
mondó szerkesztőjéről. A feladatot 2 év
határozott idejű megbízással a jelenlegi
szerkesztő látja el.
Az előző évekhez hasonlóan ebben
az évben is lesz légi szúnyogirtás. Az
irtási munkák elvégzésére 4 vállalkozó
tett árajánlatot. A testület a legkedve
zőbb ajánlatot, a békéscsabai RSZCOOP Kft. pályázatát fogadta el. Ők
végezték a korábbi években is a szú
nyogirtást, és a munkájuk megfelelő
minőségű volt.
Pályázat benyújtását is támogatta a
képviselő-testület. A Dél-alföldi Regio
nális Fejlesztési Tanácsnál a sportpálya
felújítására szeretnének támogatást kap
ni. A 65 %-os támogatottságú pályázat
tartalmazza az öntözőrendszer kiépíté
sét és kapuk hálóinak cseréjét. A dön
tés mellett szólt, hogy a sportpálya az
egyik leginkább igénybe vett, és a köz
ség legfrekventáltabb helyén található
létesítmény.

EP választás

Köszönet

Június 7-én vasárnap került sor országosan az európai parlamenti választásokra.
Dr. Menyhárt Anett jegyző asszony kérésünkre elmondta, hogy nagyközségünkben
hat szavazókörben a választópolgárok száma 4082 volt. Szavazóként 1056 válasz
tópolgár jelent meg, közülük 1039 szavaztak érvényesen.
Az érvényes szavazatok száma listánként:

A fejlécen Dunszt István grafikájának
részlete látható, amelyet a művész
ingyen bocsátott a rendelkezésünkre.
Ezúton is köszönjük.

Kedves Szülők!

Családi Napközis Tábort szervezünk
sok programmal, kis tanulással, angol
nyelvi előkészítővel és szinten tartással. Ha kisiskolás gyermeke szeretné
hasznosan tölteni a szünidőt, kérem,
hívjon bizalommal:
30/573-3750 és 76/424-254 Viglási
Edit /tanító-angol tanító/
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Közmeghallgatás
Május 29-én tartotta a képviselő-testület
idei első közmeghallgatását. A tavalyi évhez
képest nagyobb volt érdeklődés a lakosság
részéről, csaknem kétszer annyian jelentek
meg a rendezvényen, mint 2008-ban.
A napirendi pontoknak megfelelően
Bodor Ferenc polgármester először tájékoz
tatta a jelenlévőket az önkormányzat 2008.
évi gazdálkodásáról és a 2009. évi gaz
dálkodási koncepcióról. A tájékoztatóban
ismertette az önkormányzat kötelező felada
tait: intézmények fenntartása, működtetése,
rászorultak támogatása, közterületek és a
temető rendben tartása, hulladékszállítás,
közvilágítás. Kitért a nem kötelező felada
tokra is, amelyektől eltekinteni azonban
nem lehet: a különböző klubok, egyesüle
tek, szervezetek támogatásárára, az idős,
beteg, sérült emberek ápolására sportolási
lehetőségek bővítéséra, a községi rendezvé
nyek vagy a civil programok támogatására.
A tájékoztatóban a polgármester ismer
tette a bevételek és a kiadások számszerű
alakulását is. Az eredményes és hatékony
feladatellátásnak, a gazdaságosságnak
köszönhetően az önkormányzat bevételei
tavaly 30 millió Ft-tal voltak magasabbak,
mint a kiadások.
Az önkormányzati ingatlanok többsége
elöregedett, rossz állapotú, folyamatos kar
bantartást, gondozást igényel. Most éppen
a Kosárkiállítás épületének külső javítását
végzik dolgozók. Fontos lenne az iskola
és a József Attila utcai óvoda épületének
nagyobb arányú felújítása, de ezeket csak
külső segítséggel, pályázati támogatással,
illetve ingatlanok eladásából befolyó összeg
ből lehet megvalósítani. Megtörtént a műve
lődési ház és a polgármesteri hivatal régi
kazánjainak modern, hatékony eszközökre
való cseréje is. Ez a beruházás a hivatalnál
45%-os megtakarítást hozott gázfelhaszná
lásban.
A község parkjainak, közterületeinek gon
dozását ez évtől, már nem külső vállalkozó,
hanem az önkormányzat dolgozói végzik, az
újonnan vásárolt gépekkel. Mellettük sokat
dolgoznak a közterületek karbantartásán a
közfoglalkoztatottak, akiket az önkormány
zat az "Út a munkához" program keretében
alkalmaz. Megköszönte a polgármester az
önkéntesek, a Faluvédő és Szépítő Egyesület
tagjainak és a nyugdíjas klubok tagjainak
faluszépítő tevékenységét is.
Az útburkolatok szinten tartása minden
évben nagy összeget emészt fel. Már elké
szült a kántorparti út kátyúzása teljes hosz
szában. Hamarosan kőzúzalékkal töltik fel a
Kecskeméti utcát és a víznyomócső cseréje

után a Bem utcát is.
A BÁCSVÍZ-zel közösen tervezik a
vízhálózat bővítését a Mártírok utca folytatá
sában a Zárdáig, és a MATIC által vásárolt
területig a félegyházi úton.
Minden fejlődésnek a titka a biztos anya
gi háttér - folytatta a polgármester úr - és
a jelen körülmények közt azt kell monda
nunk, ezt az anyagi hátteret senki más nem
fogja nekünk megteremteni, csak magunkra
számíthatunk.
Ebben a forrásfelkutatásban sikeres volt
az önkormányzat az elmúlt évben is. 68 mil
lió Ft-ot nyert a szennyvízcsatorna építésre
beadott pályázat első fordulója. Elkezdőd
tek az új óvoda építésének előkészületei is.
Értesítés érkezett a beruházáshoz kapcso
lódó TÁMOP nevelés- fejlesztési pályázat
pozitív döntéséről is. A teljes együttes költ
ség 250 millió Ft.
Az egyházközséggel és a Faluvédő
Egyesülettel közösen több mint 50 millió
Ft támogatottságú pályázatot nyújtottak be
a Templomdomb és a településközpont II.
ütemének felújítására.
"Több évre kell előre gondolkodnunk,
hisz településünket nem magunknak, hanem
leginkább utódainknak építjük, fejlesztjük.
Ezért nagy a felelősségünk: mit hagyunk hát
ra, merre irányítjuk Tiszaalpár fejlődésének
irányát. Közösen kell gondolkodnunk azon:
hogyan tehetjük szebbé, vonzóbbá, egyszó
val élhetőbbé a mi településünket, hiszen
együtt élünk itt! " - ezekkel a gondolatokkal
zárta tájékoztatóját a polgármester úr.
A továbbiakban Gulyás Anett, a HBF
Hungaricum Kft. képviselője tartott tájékoz
tatót a szennyvízcsatorna építésének üteme
zéséről. Elmondta, hogy a pályázati koncep
ciónak megfelelően négy szakaszban törté
nik a szennyvízcsatorna kiépítése. Jelenleg
az első szakasznál tartunk, az előkészítési
munkálatok zajlanak (terület-előkészítés,
környezeti hatásvizsgálat). A munkák befe
jezésére 2014-ben lehet számítani.
A jelenlévők főként arra lettek volna
kíváncsiak, hogy a családoknak mennyibe
fog kerülni a csatornázás. Erre választ egy
előre nem kaptak, hiszen a befejezés öt év
múlva várható, ennyivel előre nem lehet
felelősséggel kalkulálni.
Ugyancsak kérdésként hangzott el, hogy
a szennyvíz a Tiszába fog-e folyni. Erre min
denki számára megnyugtató volt a válasz:
a szennyvíz tisztítás után kerül vissza a
Tiszába, így további környezetromlásra a
szennyvízcsatorna működtetése miatt nem
kerül sor.

Gyakori kérdések
a csatornázásról
- Az önkormányzat mikor kezdte meg
a csatornázás előkészítését?
Önkormányzatunk már 2005-ben elké
szíttette a szennyvízcsatorna és a hozzá
tartozó tisztító-mű megvalósíthatósági
tanulmányát és az elvi vízjogi engedélyezé
si terveket. A pályázat benyújtására 2008.
elején volt lehetőségünk. Az első fordulós
támogatási szerződést 2008. márciusában
kötöttük meg.
- Mikor épülhet meg a csatorna?
Az előkészítési feladatok a tervek sze
rint 2010 szeptemberében fejeződnek be,
maga az építés várhatóan 2014 februárjáig
megvalósul.
- Mennyi támogatást kapott az önkor
mányzat eddig és mennyi az építés teljes
költsége?
Az első forduló megítélt költsé
ge 80.262.000.- Ft + Áfa, melyhez
68.200.000.- Ft támogatást kaptunk, a tel
jes megvalósítás becsült költsége 2 milli
árd Ft körüli. A pontos összeg a II. fordu
lós pályázat kidolgozásának végére válik
ismertté.
- Mire lehet költeni az előkészítésre
adott támogatást?
Csak a szigorúan meghatározott és ellen
őrzött feladatokra (részletes megvalósítha
tósági tervek, örökségvédelmi tanulmány,
közbeszerzési tanácsadó és a projektme
nedzsment megbízása, talajmechanikai vizs
gálatok, régészeti feltárás, területszerzés,
környezeti hatásvizsgálat, költség-haszon
elemzés, vízjogi engedélyek beszerzése,
tervellenőr finanszírozása, kommunikációs
szolgáltatások, esélyegyenlőségi és fenn
tarthatósági feladatok ....).
Kötelező-e vízi közmű társulatot
létrehozni?
Nem, de ebben a formában hívható le
a legnagyobb arányú állami támogatás a
lakosság részére.
- Mennyi lesz a lakossági hozzájáru
lás és ez az összeg miből finanszírozható?
Még nem ismert sem az önkormányzati
önrész aránya, sem a lakossági hozzájá
rulás módja és nagysága. A finanszírozás
formája az előkészítés szakaszában össze
gyűjtött információk alapján kerül majd
pontos meghatározásra. Ez is a végleges
pályázatban kerül majd bemutatásra. Az
erre vonatkozó lakossági információk gyűj
tése, értékelése most folyik.
Bodor Ferenc
polgármester
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Iskolai-óvodai élet
Nyelvtan-helyesírás verseny
A második, harmadik és negyedik osztá
lyosok részére szervezett versenyen 45
tanuló vett részt.
Korcsoportonkénti eredmények:
2. osztály: 1. helyezett: Taricska Blanka
2.b, 2. Kővágó Karina 2.b, 3. helyezett:

Hódi Dávid 2.a. 3. osztály: 1. helyezett:
Nemes Dorina 3.b, 2. Czinege Gréta Lil
la 3.b, 3. Kiss Vivien 3.b. 4. osztály: 1.
Csík Péter 4.a, 2. Réczi Ákos 4.a, 3. Csík
Kata 4.a
Kalmárné Palásti Mónika

Egy felejthetetlen délelőtt…..
Idén is elbúcsúztattuk óvodánkból azo
kat a gyermekeket, akik szeptembertől
már az iskola padjaiban várják életük
újabb állomását. A május 29-én meg
rendezett gyermeknapunkon még együtt
töltöttünk velük egy élményekben gaz
dag délelőttöt. Búcsúzó ünnepi műsorunk
után "Brekkenő a pótpapa" című bábelő
adással ajándékoztuk meg őket és kisebb
pajtásaikat Öröm volt hallani a tréfás
mesefordulatok után felcsattanó neveté
süket vagy azt a visszafogott csendet,
mely ámulatukat fejezte ki. A délelőtt
folyamán lehetőség nyílt gyermekeknek
és szülőknek egy csodaszép kiállítást meg
tekinteni, melyet a Kiskunsági Nemzeti
Park közreműködésével sikerült megren
dezni óvodánkban. A tárlat anyaga közt
gyermekeink felfedezték a fekete gólyát,
a búbos bankát, a vörös rókalepkét, az
idén védetté nyilvánított kékvércsét, és

még sok-sok különleges értéket, mely
e térség természet adta kincse. Ezúton
köszönjük a Nemzeti Park munkatársai
nak áldozatos segítségét. A kötetlen dél
előtt folyamán felcsendült néhány szép
gyermekdal Benedikta nővér gitárkísére
tével. Nagy öröm volt számunkra, hogy
még néhány felnőtt is bekapcsolódott
közös énekünkbe. Egy kis versenyjátékra
és ejtőernyős labdajátékra is maradt idő,
miközben főtt a finom pörkölt, melyet két
önzetlen család ajánlott fel a gyermekek
közösségének. Az adomány szamóca és a
sok palacsinta mind-mind egy jól működő
közösség erejét mutatta. A természetben
rejlő szépség, a zenei élmény, a finom
étel, a jó hangulat mindannyiunk mentális
egészségét szolgálta ezen a kicsit boron
gós, felhő mögül előbújó sok-sok napfén
nyel tarkított délelőttön.
Novák Imréné

Fordított nap az általános iskolában
Ebben a tanévben második alkalommal
vették át diákok az iskola irányítását. Mie
lőtt a kulcs átadására került volna sor,
az igazgatónő különdíjjal jutalmazta azt a
csapatot, mely a legtöbb szavazatot gyűj
tötte településünk intézményének a www.
legjobbsuli.hu oldalon. A "Vadmacskák"
- Zetkó Csilla, Engi Katalin, Nyári Vivien,
Kádár Attila, Molnár Dominika - tudták
a legtöbb ismerőst, barátot mozgósítani.
Ezt követően Gibárszki Sándorné és Győri
Istvánné átadta a Mészáros József diákigaz
gató által irányított "tantestületnek" (tagjai:
Ballabás Zoltán igazgató-helyettes, Berkes
Dániel, Győri Ferenc és Susi Gergő) az isko
la kulcsát. Az első három tanórában alsó- és
felső tagozaton egyaránt a gyerekek tanítot
tak, a pedagógusok is komolyan vették a
szerepcserét, igyekeztek szófogadatlan tanu
lóként viselkedni. A nap további részében
is gazdag program várt mindenkit: szépség
királylány-választás az alsó tagozatban, vízi
bomba-csata, foci, görkori- és kerékpárver

seny, zsíros kenyérevő, vízivó vetélkedő.
Eközben tea- és kávéház működött, akinek
kedve volt internetezhetett, pingpongozha
tott, kártyázhatott és sakkozhatott. A dél
utánt karaoke zárta. A diáktantestület tagjai
megtapasztalhatták, hogy nem egyszerű fel
adat társaik érdeklődésének ébrentartása,
szerencsére a gyerekek között lelkes támoga
tóik is akadtak. Sok hasznos tanácsot kaptak
a programokra általuk meghívott Herczeg
Barbarától, a tavalyi diákigazgatótól.
Az, hogy gyermekek vehették át egy
napra a tudás fellegvárának irányítását, ter
mészetesen nem jelentette azonnali felnőtté
válásukat. Éppen ezért a zökkenőmentes
lebonyolítás érdekében szükség volt az
alsó- és felső tagozatos pedagógusok segít
ségére, melyet a diáktantestület nevében
ezúttal köszönünk. A kisebb bökkenők elle
nére, aki akarta, jól érezhette magát ezen a
napon. A következő tanévben biztosan lesz
folytatás.
Kővágóné Kálmán Klára

Kistérségi
történelem verseny
Kiskunfélegyházán a Dózsa György
Általános Iskola által "Szent István örö
kében" címmel szervezett történelem
versenyen Szabó Tibor 6.a osztályos
tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítő:
Kővágóné Kálmán Klára

Május, május,
csoda szép…
Ismét elmúlt egy tanév az óvodák
ban. A május hagyományaink szerint
bővelkedett ünnepekben. Mindhárom
óvodában színvonalas műsorokkal
köszöntötték az anyukákat. Gyermekna
pon meghívtuk a szülőket is. A gyerme
keikkel közösen kézműveskedhettek,
vidám sportversenyeken vehettek részt.
A nagymamák és a daduskák bogrács
ban ebédet főztek, az anyukák gofrit és
palacsintát sütöttek, az óvó nénik pedig
gondoskodtak a jó hangulatról, a rendez
vény sikerességéről, ami egyértelműen
családias volt. Délután még meglepetés
műsort is terveztünk a gyermekeknek,
Pap Rita adott koncertet, s a multikultúra népszerűsítésének keretében a
Tiszavirág együttes fergeteges műsor
ral lepte meg a közönséget, melyre tánc
ra perdült az óvoda "apraja-nagyja". S
hogy a gyerekek öröme még nagyobb
legyen, mindannyian ajándékot kaptak
s rá-adásnak egy jégkrémet.
Elbúcsúztunk az óvoda "nagyjaitól".
Megható volt szülőknek és óvónőknek
látni az icipici gyermekekből miként
váltak okos, ügyes, leendő iskolások
ká. A tanévet 53 gyermek kezdi meg az
iskolában nagy várakozással.
Köszönet ismét a szülőknek az évek
folyamán tett önzetlen segítségüket,
közreműködésüket, mellyel lehetővé
tették, hogy közös erővel szebb és bol
dogabb óvodás éveket biztosítsunk a
gyermekeknek, s felkészítsük őket a
jövő pozitív elfogadására.
Szabó Gabriella
vezető óvónő

5. oldal

Tanévzáró délután a művelődési házban
Az Árpád Fejedelem Általános Isko
lában működő Jövőnkért Alapfokú Művé
szetoktatási Intézmény 2009. május 26-án
délután az Árpád Művelődési Házban telt
ház előtt tartotta tanévzáró délutánját. Fel
léptek a színjátszó tanszak diákjai, akik
két mesejátékot mutattak be: A róka és a
kiskakas, illetve a Kiskondás című dara
bot. Felkészítőjük: Bondár Enikő. A nép
táncos csoportok színvonalas táncokkal
léptek elénk, láthattunk Széki táncokat,
Somogyi táncokat, Szeged környéki tán
cokat, Sárközi táncot, Mezőföldi képeket
és Tyukodi táncokat. Felkészítő: Bagi
Ferenc. A modern tánc tanszak tanulói
is új produkciókkal kápráztattak el ben
nünket. Láthattuk a Karnevál, a Hurrá itt
a nyár, a Táncra fel és a Bandák egymá

sért című koreográfiákat, melyeket Spaits
Rita tanított be. Keller Jánosné igazgató
nő ünnepi beszédének megtartása után
jutalmakat adott át a
kiemelkedő munkát vég
ző tanulóknak, és a segí
tő szülők munkáját is
apró ajándékkal köszön
te meg. Reméljük, min
denki jól érezte magát,
megbizonyosodott arról,
hogy az egész évben
befektetett
rengeteg
munka nem volt hiába
való, hiszen tehetséges,
vidám, kreatív és tapsra
éhes gyerekeket láthat
tunk a színpadon.

Bízunk benne, hogy a jövő évben is
hasonló sikerekkel zárhatjuk az évet.
Bondár Enikő

ISKOLA AZ ERDŐBEN, AMI NEM IS ISKOLA
Tiszaalpár
szomszédságában,
a
Tőserdőben 2007 tavasza óta egy különlöges "iskola" működik: a Kontyvirág
Erdei Iskola.
Hogy mi az az erdei iskola? Kicsit olyan,
mint a tengerimalac, amelyik nem tenger
ben él és nem is malac. Erdei iskola sem
csak erdőben lehet, hanem gyakorlatilag
bárhol, akár egy település közepén is.
Rendszerint azért valahol kinn a termé
szetben - pusztában, erdőben, vízparton,
réten - építik fel. Az iskolához sem hason
lít, mert ide nem lehet beíratni egy diákot
se, pedig biztos lenne rá jelentkező elég.
Annál is inkább, mert nincs padban ülés
és számonkérés, nem tanterv szerinti okta
tás zajlik benne. Tanulás mégis van, de
ez lehet, hogy fel sem tűnik az ide érkező
gyerekeknek. Egy erdei iskolában játsza
nak és kirándulnak, vízben gázolnak, tücs
köt-bogarat keresnek, nagyítóval fedezik
fel a virág szépségét, és közben észrevétle
nül ismeretek, tapasztalatok hada költözik
a fejekbe. És legalább ilyen fontos, hogy
az erdei iskola több napon keresztül tart,
vagyis a gyerekek 2-3-4 éjszakát az erdei
iskola szálláshelyén alszanak. Ez pedig
a legjobb lehetőség az önállósodásra, az
együttélés szabályainak megtanulására,
az alkalmazkodás gyakorlására. Sokuk
ekkor van először távol a családjától, ez
jelenti számukra az első lépést a szülőktől
való leválás folyamatában.
A tőserdei Kontyvirág Erdei Iskola az
erdő közepén álló régi pártüdülő, később
Tisza Panzió átalakításával jött a világra.
Az épület már jó ideje a Kiskunsági Nem

zeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében
állt, és a gondolat, hogy a hely ideális
lenne egy erdei iskola létesítéséhez sem
újkeletű. A megvalósításhoz szükséges
pénz természetesen sokáig nem állt rendel
kezésre. Végül egy uniós pályázat elnyeré
sével megnyíltak a források, s 2006-ban
megkezdődhetett az átépítés, ami csak
a főépületet érintette, azt azonban elég
jelentősen. Az egykori fényét vesztett,
csúnyácska szocreál épület fél év alatt
tetszetős és kellemes kétszintes szálláshel
lyé változott. Az emeleti hatágyas szobák
ban összesen 36 diák fér el. Mindegyik
szobához saját fürdőszoba tartozik, ami
az ifjúsági szálláshely kategóriában szinte
luxusnak számít. A földszinti négy szobá
ban két-két személyt tudunk elhelyezni.
Az emeleten egy foglalkoztatóterem áll
rendelkezésre, a földszinti közös helység
pedig az étkezések színtere. Az átépítés
során minden igényt kielégítő, felszerelt,
modern főzőkonyha is készült, de ez
egyelőre csak tálalókonyhaként működik.
Az ide érkező csoportok számára a tiszaalpári Tiszatáj Vendéglő szállítja ki a
napi háromszori, bőséges étkezést. (Eláru
lom, még nem volt csoport, amelyik távo
zása előtt ne jegyezte volna meg, hogy
mennyire finomakat ettek.)
A csoportok többsége Kecskemétről és
környékéről érkezik, de sok budapesti
és szegedi iskola is a Kontyvirág Erdei
Iskolát választja. A működtető nemzeti
park igazgatóság szakmai programot biz
tosít, ennek igénybevétele azonban nem
kötelező. Akad olyan tanár/tanárnő, aki

saját programmal érkezik, és iskolásaival
ezeket veszi sorra. Olyan iskola is van,
amelyik a teljes heti programot a nemzeti
park modul-ajánlatából választja ki, de
a leggyakoribb a vegyes megoldás - egy
kicsi "hazai", egy kicsi "vásárolt" modul.
Egy modul egy teljes délelőttöt vagy
délutánt kitöltő foglalkozás-sorozat. Az
alsósok a 3 modulos "Kontyvirág Rovar
tanoda" foglalkozásain ezekkel a nemsze
retem állatokkal ismerkednek, és ha ked
venc állataik ezután sem a rovarok közül
kerülnek ki, rácsodálkoznak szépségükre,
változatosságukra, és rettenetesen élvezik
a rovarok hajkurászását a réten vagy a
holtágban. A felsősök 5 napon keresztül
a Tiszáról tudnak meg rengeteg dolgot,
miközben ártér-makettet árasztanak el, a
homokozóban folyóvölgyet készítenek,
vagy egy társasjáték keretében az ártér
ben gazdálkodnak. (Az óriás dobókockát
dobálni már önmagában is mulatságos.)
Ezek mellett vagy helyett választhatnak
egyéb programokat is. Például sok cso
port nem szeretné kihagyni a tiszaalpári
skanzenben az Árpád-kori ősökkel törté
nő ismerkedést, és így hírét viszik, hogy
Tiszaalpárra érdemes eljönni. A Konty
virág Túra, ami a tőserdei tanösvényen
vezet keresztül, szintén kedvelt modul.
Apropó, kontyvirág. Az épület és a tan
ösvény nem egy ritka növényről kapta a
nevét. A foltos kontyvirág épp attól külön
leges, hogy a Tőserdőben gyakorinak
számít annak ellenére, hogy hegyvidéki
elterjedésű növény.
Bártol Réka
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Pályázati támogatás
Az önkormányzat az új óvoda
megépítésére sikerrel pályázott. A
200 millió Ft-os támogatási összeg
felhasználásának feltétele volt, hogy
a fenntartó részt vegyen a Nemze
ti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP
(Társadalmi Megújulás Operatív
Program) 3.1.4/08/2 - "Kompeten
cia alapú oktatás, egyenlő hozzáfé
rés - Innovatív intézményekben"
című pályázatán is. A kompetencia
alapú oktatás bevezetésére nemcsak
az óvodában, hanem az iskolában is
be kellett nyújtani pályázati projektet.
A 2008. december 30-án benyújtott
pályázat 2009. május 5-én kedvező
elbírálásban részesült. Az önkormány
zat által elnyert támogatás összege:
31.475.480.- Ft (Általános Iskola és
Könyvtár programjának megvalósításá
ra fordítható 24.478.364.- Ft, Napközi
Otthonos Óvoda programjának megva
lósítására fordítható 6.997.116.- Ft).
A pályázat célja a sikeres mun
kaerő-piaci alkalmazkodáshoz szüksé
ges, az egész életen át tartó tanulás
megalapozását szolgáló képességek
fejlesztése és a kompetencia alapú
oktatás módszertanának, eszközeinek
elterjesztése. Ennek érdekében a peda
gógusok módszertani kultúrájának kor

szerűsítése, a tanulók képességeinek
egyénre szabott fejlesztése, megerősíté
se. A regionális programok keretében
megvalósuló infrastrukturális fejleszté
sek összekapcsolása a szükséges szak
mai fejlesztésekkel, annak érdekében,
hogy komplex módon járuljanak hozzá
az oktatás minőségének javulásához.
További cél a szegregációmentes
együttnevelési környezet kialakítása: a
hátrányos helyzetű és sajátos nevelési
igényű tanulók esélyegyenlőségének
javítása. Kiemelt szerep jut a "jó gya
korlatok átvételének", ennek keretében
az intézmények közötti együttműkö
désnek, valamint a pedagógiai eljárást
sikerrel alkalmazó intézményben tan
óra-látogatások szervezésének pedagó
gusok számára.
A pályázat tartalma: Kompetencia
alapú oktatás implementációja (megva
lósítása, átvétele)
Területei: iskola: szövegértés-szö
vegalkotás, matematika kulcskompe
tencia, tantárgytömbös oktatás, egy
műveltségterületen belüli tantárgyi bon
tás nélküli oktatás, életpálya építés
óvoda: komplex fejlesztési óvodai
programcsomag bevezetése (koope
ratív módszerek, hatékony gyermekmegismerési technikák, differenciálás,

Tudástárfejlesztés Kiskunfélegyházán
és térségében
46.236.676 Ft támogatást nyert a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
kiírt Társadalmi Infrastruktúra Ope
ratív Program (TIOP) 1.2.3/08/01.
Könyvtári szolgáltatások össze
hangolt infrastruktúra-fejlesztése
- "Tudásdepó-Expressz" támogatá
sára" pályázat, amelyet a kistérség
négy önkormányzata nevében nyúj
tottak be a könyvtárak.
A kiskunfélegyházi Petőfi Sán
dor Városi Könyvtár mint konzor
ciumvezető Bugac, Pálmonostora
és Tiszaalpár konzorciumi tagokkal
közösen a tavalyi évben könyvtári
szolgáltatások fejlesztésére pályá
zott. A pályázatot a kuratórium első

körben támogatásra érdemesnek ítél
te.
A tiszaalpári könyvtár a projekt
keretén belül elsősorban a számí
tógép-állományát bővítheti majd
5 munkaállomással, szervergéppel
és látási fogyatékkal élők könyv
tárhasználatát segítő géppel. Gaz
dagodik továbbá egy szkennerrel,
vonalkódos kölcsönző rendszerrel,
hálózat nélküli internet-eléréssel.
Mindezek a könyvtári szolgáltatá
sok szélesítését hivatottak elősegíte
ni - elsősorban a hátrányos helyzetű
ek esélyeinek növelésével, valamint
a nem formális informatikai képzé
sek biztosításával.

óvoda-iskola átmenet)
Módszerei: 3 hetet meghaladó pro
jekt, témahét, moduláris oktatási prog
ram megvalósítása.
Projekt-menedzsment
tagjai:
-	
projekt menedzser: Gibárszki
Sándorné
- projekt asszisztens: Szabó Gabri
ella
- pénzügyi munkatárs: Kelemenné
Utasi Melinda
- óvodai program szakmai vezető
je: Palásti Józsefné
- általános iskolai program szakmai
vezetője: Kővágóné Kálmán Klára
Projekt megvalósításában részt
vevő pedagógusok:
- Általános Iskola és Könyvtár: Bár
sony Andrásné, Deák Lajosné, Ivicz
Lázárné, Suba Jánosné, Szőke Éva,
Tóthné Mátyus Monika
- Napközi Otthonos Óvoda:
Ballabásné Somkuti Anita, Bontovics
Istvánné, Novákné Lőrincz Ildikó,
Zsigó Józsefné.
A nyilvánosság jegyében a prog
ram megvalósításának folyamatáról,
eredményeiről a későbbiek folyamán
rendszeresen tájékoztatatást nyújtunk.
Kővágóné Kálmán Klára

Könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek: Bereczki
Urmas: Balti országok (útikönyv),
Carherine Shalles: Hétköznapi élet a
római császárok korában, Elliot Aronson
- Carol Tavris: Történtek hibák (de nem
én tehetek róluk), József Attila: Szabadötletek jegyzéke, Ezio Savino: A Nean
der-völgyi ember, Jane Walker: Egyiptom
(100 állomás - 100 kaland), Drogmegelő
zés az iskolában.
Szépirodalom: Rácz István: Emléke
im Weöres Sándorról, Lovik Károly: A
leányvári boszorkány, Susan Elisabeth
Phillips: Törékeny szív, Kiss Attila: Med
veszív, Meg Cabot: A neveletlen herceg
nő naplója 10., Kóka Rozália: Katyika
meg Matyika, Bálint Ágnes: Kukori és
Kotkoda.
Nyitva tartás: hétfő: 8-12, kedd: 1317,30, szerda, csütörtök: 10-12, 14-17,30,
péntek: 8-12, 13-17,30, szombat: 8-12
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Alpári mozaik
Véradás

Első díj

Az idén június 2-án második alkalommal adhattak vért az
önkéntesek a művelődési házban.
A közel 50 tiszaalpári véradó azért vállalta a véradással járó kellemetlenségeket, hogy egészséges állampolgárként segítséget
nyújthasson a rászorulóknak: betegeknek, sérülteknek. Hiszen
mindnyájan kerülhetünk az életünk folyamán olyan helyzetbe,
hogy szükségünk lehet embertársunk vérére.

A Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi
Iparművészeti Gyűjtemény által meghirdetett IX. országos
népi kismesterségek művészete pályázaton Repáruk Dezső
az általa készített két tekerőlanttal első díjat szerzett.

Együtt az élő Tiszáért
Vásárosnaményból indult ötven napos, kétezer kilométeres
Tisza-futására Hidvégi-Üstös Pál sportoló. Június elejéig a
folyó jobb és bal partján a forrástól a torkolatig oda-vissza
fogja végigfutni a Tiszát. Az Együtt az élő Tiszáért mozgalom vezetőjének célja ezzel a nagyszabású projekttel, hogy
elősegítse a Tisza menti települések összefogását, felhívja a
figyelmet arra, hogy csak együtt lehetnek elég erősek cselekedni az élő Tiszáért, a környezetvédelemért és a térség gazdasági
fellendüléséért.
A "Tisza nagykövete" május 28-án a Tiszakécske-Csongrád
táv megtétele során esőben érkezett hozzánk. Az általános
iskola sportcsarnokában a polgármester úr köszöntette, majd
egy rövid beszélgetést követően dedikált emléklapokat osztott
szét a jelenlévő tanulók között.

Csikós bemutató
2009. június 6-án rendezték meg a 19. Kécskei Lovasnapokat,
melynek keretében nagy sikerű csikósbemutatót tartottak a
TLSE tagjai: Bársony Anett, Bíbok Piroska, Baranyi János.
A polgármesterek kettesfogat akadályhajtásán Bodor Ferenc
képviselte Tiszaalpárt.

„Mezítlábas bál“

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei
Egyesületének Tiszaalpári Csoportja
jótékonysági bált rendez
2009. június 20-án 19 órai kezdettel a mûvelõdési
házban.
Vacsora: Vaddisznópörkölt
A zenét Kardos László és társa szolgáltatja

A terembe mezítláb belépõket ágyas
pálinkával jutalmazzuk!
Tombolahúzás éjfélkor értékes díjakkal!
Belépőjegyek vásárolhatóak korlátozott számban:
Czímer Imréné Marikánál
(tel: 06-30/463-2890, 06-30/870-5391)
és Hanó Mihálynál (tel: 06-20/2288-449)
A belépőjegy ára 2500 Ft, mely tartalmazza a vacsorát.

Élelmiszer adomány
Tiszaalpáron is
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet EU Élelmiszer
segély Programja keretében Tiszaalpáron élő szociálisan
rászoruló személyek, családok számára 3000 kg mennyisé
gű élelmiszert juttatott. A segélyszervezet által javasolt egy
csomag 6 kg liszt, 1,5 kg cukrot, 1 kg kekszet, 2,5 kg tésztát
és 1 l tejet tartalmazott.
Az előkészületeket és a csomagok szétosztását az Egészség
ügyi és Szociális Bizottság a segítőivel bonyolította le. A
250 csomag szétosztására 2009. június 4-én került sor. Az
adományból 160 család részesült.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek ezúton is meg
köszönjük a támogatást.
dr. Puliusné Sárdi Mária
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

Közbiztonsági és Egyeztető
Fórum
A Belügyminisztérium utasítására idéntől az ország telepü
lésein a közbiztonság javítása érdekében fórumokat kell
alakítani, amelyek konzultatív testületként végzik a közbiz
tonság helyi szintű koordinációját. Munkájukba bevonják
valamennyi állami, civil és szakmai szervezetet, így az
önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok, a polgár
őr szervezetek vezetőit, a közterület-felügyeletet és mind
azon szervezeteket és személyeket, akik önként szeretnének
tenni a helyi közbiztonság javításáért.
A helyi KöEF április végén alakult meg Török Roland körze
ti megbízott koordinálásával.
Az első megbeszélésen többek között az egyedül élő idős
embereket ért lopásokkal és a fiatalkorúak szórakozó helyi
és nyári felügyeletével foglalkoztak a jelenlévők.

Akciós tûzifák:
Akác
2100 Ft/q
Nyár	
1300 Ft/q
Vegyes 1700 Ft/q
Tiszaalpár Ady Endre u. 4.
Telefon: 06-20/912-1009
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A Faluvédő- és Szépítő Egyesület hírei
• Köszönjük mindazoknak, akik
egyesületünknek ajánlották fel a szemé
lyi jövedelem adójuk 1 %át. Ősszel a kedves támoga
tók felajánlásainak összegét
közöljük az újságban.
• Szeretnénk kiadni az
ősi halászatról egy kiad
ványt, amelyet Bártol Réka
a KNP munkatársa szerkeszt.
Várunk továbbra is a halászat
ról értékes régi képeket, vagy
az ősi halászatról eszközök
maradványait, érdekes törté
neteket.
Leadhatók a Teleházban,
a művelődési ház emeletén:
hétfő, szerda, péntek 14 -17
óra között.
• Többször volt virágáru
sítás, amit ősszel folytatunk szombati
napokon faiskolai anyagokkal (fák, cser
jék, évelők) bővítve. Ezen a napokon
szakemberek előadásait is meghallgat
hatják az érdeklődők.
• Ősszel egyesületünk meg szeretné

alakítani a faluvédők klubját, amely
minden hónap 2. keddjén 16 órai kez

dettel ülne össze. Szakmai előadásokat,
vetítéseket, szaklapok olvasását, kötet
len beszélgetéseket, filmek vetítését ter
vezzük.
• Július 17-18 között a Város és Falu
védők XXVIII. Konferenciáján Rácal

máson az egyesületünk megkapja a 10
éves tagságról szóló elismerő okleve
let. Ősszel, október közepén a
közeli faluvédőket szeretnénk
meghívni, kiállítást szervezni,
ahol a településünk legszebb
előkertjeiről, intézményeiről
fotókat állítanánk ki. Várjuk a
szép felvételeket a Teleházba.
Ezen a napon oklevelet sze
retnénk átadni közösen helyi
civilszervezetekkel, a Képvi
selő-testülettel, valamint a
környező kertészek bevonásá
val azoknak, akik évek óta
rendben tartják előkertjeiket,
hozzájárulva ezzel a község
esztétikusabb arculatához.
• A Szőregi Rózsafeszti
válra kirándulást szervezünk
2009. június 28-án (vasárnap). A belé
pő ingyenes, utazási költség 2500,- Ft.
Jelentkezni lehet a Teleházban (hétfő,
szerda, péntek:14-17 óra között).
A vezetőség
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Köztünk élnek
A bábszínész
Tavaly november óta tiszaalpári
lakos a Kecskeméti Ciróka Bábszínház
művésze, Aracs Eszter. Május elején a
Tiszaalpári Tavaszköszöntő keretén belül,
az I. Tiszaalpári Nemzetközi Mikro Báb
fesztiválon nemcsak egyszemélyes báb
színházával varázsolta el a közönséget,
hanem bábtanodásai is nagy tetszést arat
tak.
- Miért döntöttél úgy, hogy városi lány
lévén egy községbe költözöl, és ez a köz
ség miért éppen Tiszaalpár lett?
- A bábszínházzal jártam itt koráb
ban, előadásunk volt a művelődési ház
ban. Akkor nem láttam sokat a faluból,
de valami megfogott benne. A legköze
lebbi előadás után megérdeklőd
tem, hogy van-e a közelben víz,
mert az még vonzóbbá tenné
a helyet. Amikor megnéztem a
Holt-Tiszát, beleszerettem a falu
ba. Ezután úgy döntöttünk, hogy
megérdeklődjük, van-e nekünk
megfelelő eladó ház valahol a
víz közelében. Szerencsénk volt.
Tavaly novemberben költöztünk
be.
- A munkád miatt sokat uta
zol. Sikerült-e kapcsolatokat,
barátságokat kialakítanod a köz
ségben?
- Tényleg elég kevés időt
tudok itthon tölteni, de már sok
embert ismerek itt. Legjobban
persze a szomszédaimat, meg akikkel
a munkám során találkozom. Kedvelem
őket, és remélem, ők is hasonlóképpen
éreznek irántam.
- Hogyan kerültél kapcsolatba a báb
színházzal?
- Pécsett születtem, itt is gyerekesked
tem. Az óvodában, és később az iskolában
is bérletes előadásokra vittek bennünket
pedagógusaink. Sok színházi előadást,
koncertet láthattam így, és persze bábelő
adásokat is, amiket nagyon szerettem.
Ekkoriban azonban még színész akartam
lenni, amiben nagy szerepe volt a Nyolc
évszak című tévésorozatnak is. Akkor
mondtam ki először, hogy színész szeret
nék lenni. Édesapám viccesen azt mond
ta erre: "- A színed már megvan hozzá.".
Elkezdtem gyerekszínjátszó csoportba
járni. Népi táncolni tanultam, később a
középiskolában irodalmi színpados vol
tam, majd a Pécsi Nemzeti Színház színi
stúdiójába is beiratkoztam. Az iskola után

ajánlatot kaptam az akkori Győri Bábszín
házból, ahol tíz évig játszottam. Eleinte
súgtam, kellékeztem, untermankodtam,
és figyelve tanultam. Szerencsém volt,
mert sok jó embertől tanulhattam egy
nagyszerű csapatban. 2004-ben szerződ
tem Kecskemétre a Ciróka Bábszínház
hoz, ahol jelenleg is játszom, és igazán jól
érzem ebben a társulatban magam.
- Van-e vonzereje a bábos szakmá
nak?
- Volna. Óvodában, általános iskolá
ban a gyerekek még felvállalják, hogy
szeretik a bábelőadásokat. A középisko
lásoknak ez már cikinek számít. De úgy
gondolom, a jég lassan megtörik, mert
már beszélgettem olyan végzős középisko
lásokkal, akik az iránt érdeklődtek, hogy

hogyan lehet valaki bábszínész. A képzés
terén is történt már javulás, hiszen a Szín
ház- és Filmművészeti Egyetemen már
a negyedik évfolyam végzi bábszínész
tanulmányait. Ezzel is elismerve, hogy a
bábszínészet önálló művészeti ág lett.
- Miért fontos számodra a bábozás?
- Mert rengeteg sikerélményt ad. Egy
bábszínházban sokkal több a varázslat.
Szeretek nevettetni, szórakoztatni. A leg
szebb pillanat az, amikor egyszer csak
úgy érzed, hogy a báb életre kel, mintha
nem is te mozgatnád. Nincs fizikai kor
lát: a báb olyat is tud, amire az ember
nem képes. A bábszínházban nem számít,
hogy a színész fiatal vagy öreg, alacsony
vagy magas, kövér vagy sovány, csak az
számít, hogy az élettelen bábot mennyire
tudja megtölteni élettel.
- Melyik technika a kedvenced?
- Tulajdonképpen, minden bábmozga
tási technikát szeretek. Az a fontos, hogy
minél nagyobb kihívást jelentsen. Sze

retem a marionettet, a vajangot, (keleti
pálcás báb - a szerk.) a kesztyűs bábokat
és az árnyjátékot is. Egyszerűn szeretek
bábot mozgatni.
- Magad tervezed a bábjaidat?
- Nem, a bábokat tervezők készítik.
Rajtuk nagyon sok múlik. Lellei Pali
bácsi például egy olyan legendás bábké
szítő, aki olyan bábokat tud alkotni, hogy
a báb szinte magától életre kel a bábos
kezén, kezében.
- Az alpáriak nemrégen ismerhették
meg Gulyás Terka figuráját. Ő kinek az
ötlete volt?
- Lénárt András (bábszínész, színész,
főiskolai tanár - a szerk.) ötlete volt, hogy
vásári bábjátékot kellene készíteni, Vitéz
Lászlóhoz hasonlót. De a hős figura ne
férfi legyen, hanem NŐ. A nevet
én választottam: Arra ügyeltem,
hogy jól kimondható, karakte
res és főleg magyaros legyen.
Így született meg Gulyás Terka:
Vitéz László, Paprika Jancsi,
Punch, Pulcinella, Kasparek,
Petruska és a többi híres bábhős
női megfelelője. Gulyás Terka
bábtörténelem lett. Hiszen ő az
első magyar női vásári hős.
- Vezetéseddel bábtanoda
indult Alpáron.
- Igen, a művelődési ház
vezetője, Bársony István kért
fel. Jó ötletnek tartom, mert így
ki lehet próbálni, hogy műkö
dik-e a dolog, van-e rá érdeklő
dés. 19 gyerekkel indultam, aztán hamaro
san kialakult a 11 fős állandó csapat. Ez
a létszám tökéletes ehhez a munkához.
A gyerekek nagycsoportosok és első osz
tályosok, éppen az a korosztály, amelyik
a legfogékonyabb. Velük talán felnő egy
olyan generáció, amelynek a bábozás a
természetes közege lesz. Ha lesz közülük
legalább egy, aki beleszeret a műfajba,
akkor az utánpótlás kinevelésében is lesz
egy kis részem.
- Milyen terveid vannak az év további
részére?
- Hamarosan Angliába utazunk egy
bábfesztiválra a Ciróka Bábszínházzal.
Két különböző előadást fogunk előadni. A
kékruhás kislány története zenés, szöveg
nélküli előadás lesz. Az Árnyak színháza
című darabot angol nyelven játsszuk. Az
év hátralévő részében még Olaszország
ban, Ljubljanában és Japánban is bemu
tatkozunk.
- Sok sikert kívánok.
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Sport
Labdarúgás
A megyei II. osztályban labdarúgó csapataink az alábbi eredményeket érték el:
Felnőtt csapat:
Tiszaalpár - Kecskeméti LC 		
3:1
Dunavecse - Tiszaalpár			
3:3
Tiszaalpár- Kiskunfélegyházi Vasutas
4:1
Jakabszállás - Tiszaalpár			
3:1
Tiszaalpár - Bugac			
0:1
Ballószög - Tiszaalpár			
2:0
Tiszaalpár Pálmonostora			
3:2
Lakitelek - Tiszaalpár			
2:2
Az eredmények azt mutatják, hogy lényeges formajavulás
történt a felnőtt csapat esetében. A kieső helynél lényegesen
jobb pozícióban van a csapat, így szép reményekkel várjuk
a bajnokság végét. A hét végén Városföldre utazunk, majd
Kunfehértó ellen hazai pályán fejezzük be a bajnokságot.
Ijúsági csapat:
Tiszaalpár - Kecskeméti LC 		
1:0
Dunavecse - Tiszaalpár			
1:4
Tiszaalpár- Kiskunfélegyházi Vasutas
0:0
Jakabszállás - Tiszaalpár			
4:2
Tiszaalpár - Bugac			
1:1
Ballószög - Tiszaalpár			
3:4
Tiszaalpár Pálmonostora			
5:1
Lakitelek - Tiszaalpár			
3:1
A csapat eddig a serdülő korosztályban játszott, ifiként ez
volt az első bajnokságuk. Számukra ez nagy izgalommal járt,
kicsi törést is okozott a játékukban, ezért volt a vártnál kicsit
rapszodikusabb szereplés. Korábban azonban már többször is
bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, így mi bízunk abban,
hogy csak átmeneti a visszaesés.
Serdülő csapat:
Tiszaalpár - Orgovány			
3:2
Kunszentmiklós - Tiszaalpár		
3:1
Tiszaalpár - Izsák				
9:1
Tiszaalpár - Kecskeméti LC		
11:2
Tiszaalpár - Jásszentlászló			
7:0
Kunszállás - Tiszaalpár			
2:1
Tiszaalpár - Ladánybene			
2:5
Kerekegyháza - Tiszaalpár			
2:6
A serdülő csapatunk ebben az idényben is hozta a papírformát.
Kis szerencsével a bajnokságban még előrébb is végezhettek
volna a tabellán. Számukra véget ért a bajnokság.
Női csapat:
Tiszaalpár - Mórahalom 			
0:4
Géderlak - Tiszaalpár			
0:1
Kiskunhalas - Tiszaalpár			
1:5
Tiszaalpár - Dusnok			
3:0
Kalocsa - Tiszaalpár			
1:2
Tiszaalpár : Apostag			
18:0
Jásszentlászló - Tiszaalpár			
0:1
Tiszaalpár - Városföld			
3:0
Az eredményeik alapján méltán lehetünk büszkék a lányok
teljesítményére.
Martus Pál, a sportegyesület elnöke

Postagalamb-röptetés
Május 5-én indult a Tiszaalpári Postagalamb Sportegyesület
versenyszezonja. Ivicz Lázár elnök elmondta, hogy ettől az
időponttól szombatonként 11 utat fognak megtenni a galambok
a rövidtávú versenyprogramban. A 300-350 km-es táv állomásai
Rajka, Breclav, Brno, Velkov Bites.
Az 1966-ban alakult és azóta folyamatosan működő
egyesületnek jelenleg 11 tagja van. Többségükben tiszaalpáriak,
de lakiteleki és nyárlőrinci tenyésztők is vannak köztük. Az
alapító tagok közül jelenleg is tagja az egyesületnek Czinege
Albert bácsi, aki máig aktívan versenyeztet, és kimeríthetetlen
energiája, lelkesedése miatt a csapat motorjának tartják társai.
A postagalamb-tartás és versenyeztetés a szépsége mellett
sok kitartást, türelmet is igényel, és nem utolsó sorban elég pénzigényes elfoglaltság. Talán ez az oka annak, hogy utánpótlás
egyelőre nincs. Pedig az egyesület várja az érdeklődő fiatalokat,
tapasztalatukat szívesen megosztanák velük.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és
Sportszolgáltató Intézet (NUSI) programjáról
Ez a versenyforma a fiatal labdarúgók utánpótlás-nevelését,
versenyeztetését hivatott szolgálni az óvodás korosztálytól a
serdülőkorig. Községünkben jelenleg kb. 70 gyermek vesz részt
eredményesen ebben a labdarúgó szövetség által támogatott
rendszerben. Három településen három tornára került sor a
tavasszal. Az elsőt Pálmonostora bonyolította, itt teljes létszámmal képviseltük községünket. Április 16-án Tiszaalpáron tartottuk a következő fordulót, amely véleményünk szerint a szereplésünket, a szervezettséget és a vendéglátást is figyelembe véve
a legjobban sikerült. A résztvevő csapatok Pálmonostoráról,
Kunszállásról, Kiskunfélegyházáról és Tiszakécskéről érkeztek. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bodor Ferenc
polgármester úr is, aki elismerően szólt a programokról.
Minden résztvevőt, mintegy 120 játékost a Fornetti Kft
jóvoltából aprósüteménnyel vendégeltünk meg, amit ezúton is
köszönünk.
A harmadik fordulót Kunszállás bonyolította május 7-én. Az
anyák napi ünnepségek miatt ezen a tornán kisebb létszámmal
tudtunk csak részt venni, de a szereplésünkkel így is elégedettek lehetünk. A program tavaszi rendezvénysorozata ezzel véget
ért, a folytatása szeptembertől hasonló rendszerben történik
majd.
Martus Pál elnök

Határjárás
Az elmúlt hónapban hagyományteremtő szándékkal határjárást szervezett a Tiszaalpári Lovas Sport Szövetség. A
nyárlőrinci határút - Szikra - Baromjárás - Alpári rét - Tiszapart útvonal végigjárásában az alpáriakon kívül a tiszakécskei,
a kecskeméti és a kiskunmajsai lovasok is részt vettek. A 11
fogatos és 26 nyerges jó hangulatú napot töltött együtt, amelyet
birkapörkölt-vacsora és beszélgetés zárt le. A vendégek jól érezték magukat, megcsodálták Tiszaalpár természeti szépségeit.
Köszönet illeti Barna Sándort és Kelemen (Gedi) Józsefet a
finom vacsoráért. A csapat jövőre is várja az érdeklődőket.

11. oldal
A FORTUNA SZERENCSEKUCKÓ
SZERETETTEL VÁRJA VÁSÁRLÓIT!
Új típusú kaparós sorsjegyekkel, akciókkal,
pályázatokkal teheti próbára szerencséjét!
Sok szerencsét és jó játékot kívánunk!

APRAJA FALVA KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
EPERKE CSALÁDI NAPKÖZIBE
FELVÉTELT HIRDET
AHOVÁ VÁRJUK AZ 1-4 ÉVES KORÚ
GYERMEKEKET.

ÉRDEKLÕDNI ÉS BEIRATKOZNI
JúNIUS 15-16-ÁN
15-ÉN 9-12 ÓRÁIG
16-ÁN 14-17ÓRÁIG
TISZAALPÁR, ALKOTÁNY UTCA 28. SZÁM ALÁ,
A VOLT VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT HELYÉRE
BÖVEBBEN: 0670/606-42-08

ANGOL
KILÓS TURI

Könyvelés és
könyvvizsgálat!

a társasházaknál
(Dózsa Gy. u. 70.)

Egyéni vállalkozók, őstermelők, BT-k,
KFT-k, alapítványok könyvelését,
magán személyek adóbevallásának
elkészítését vállalom!

nyílt Tiszaalpáron

Extra minõségû angol nõi, férfi,
gyerekruhák, cipõk, táskák,
játékok, fehérnemûk stb.

A ruhák kilós áron!
Minden hó 15-tõl
50 % leértékelés a ruhákból
a hónap végéig.

Vargáné Farkasházi Orsolya
Tel.: 06-76/343-219 06-30/266-85-36
Tiszaalpári művelődési házban fogadóórát
tartok márciustól decemberig, minden hó
első csütörtökön 13:00-15:00 óráig
Július 2-án, augusztus 6-án,
szeptember 3-án, október 1-jén,
november 5-én és december 3-án.
Ettől eltérő időpontokban a fenti
telefonszámon időpont egyeztetés alapján
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APRÓK
* Vennék fatüzelésű, jó állapotú
fürdőszoba kályhát. Tel.: 424532
* Üzlethelyiségbe beépíthető
polcrendszer pulttal, továbbá
babatest, babafej, bevásárló
kosár, próbafülkébe tükör eladó.
Érd.: 70/550-7003
* Terménydaráló eladó kitűnő
állapotban. 120 literes német
eredetű szőlőprés eladó. Tel.:
06/30/ 284-3017
* Eladók fajtiszta fehér és feke
te puli kiskutyák. Érd.: 424257, 06-20/253-4679
* Eladók használt, de szép álla
potú fa komód, nagyméretű
vaskapu és konvektorok. Érd.
30/573-3750 telefonszámon.

* Eladó a műúthoz 300 m-re, fel
újított, 3062 m2-en lévő, tanyás
ingatlan Tiszaalpáron. 2,5 szo
bás, gáz központi fűtéses és
vegyes tüzeléses. Hasonló álla
potú falusi ház vagy nyaraló cse
re is érdekel. Érd.: 06/30/4185796
* Balatonlellén közvetlenül a
vízparton két szobás, erkélyes
lakás baráti áron kiadó. Telefon:
30/573-3750
* 80 éves olajfestmény isme
retlen festőtől eladó. Ára meg
egyezés alapján. Érdeklődni:
06/70/361-5377 Tiszaalpáron.
* A LOTTÓZÓ melletti kis ház
baráti áron eladó. Tel.: 30/2645209

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel./fax: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak:
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
Könyvtár: 598-816

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk:
Kapás Noémi (Gergely Ramóna), Gavallér Petra (Fekete
Beatrix), Szarka Dávid (Szarka Henrietta), Nyíki Dávid (Nyíki
Magdolna), Novák Anikó (Szabó Edina), Gálfi Gábor (Víglási
Judit), Ferkovics Éva (Rostás Éva), Patai Ádám Dominik
(Kardos Gyöngyi)
Házasságot kötöttek:
Góg Rita és Fricska István, Repáruk Ágnes és Szólya Tibor,
Hajagos Edina és Csenki Zoltán, Barta Tímea Marianna és
Kubányi Zsolt
Akiktől elbúcsúztunk:
Lőrincz Sándorné Ökrös Mária (1935), Parádi János Antal
Terézia (1931), Kocsis Istvánné Kecskeméti Margit (1930),
Csáki Jánosné Pozsár Franciska (Tavirózsa) (1912), Barna
Ferencné Bálint Margit (1923)

Régi, új felületek festése
mázolás, tapétázása

Hőszigetelés, falfelület színezése
Keressen meg és megoldom
festéssel kapcsolatos bármely gondját
rövid határidővel!
Egyénre szabott ajánlatokkal várja
Balla Zsolt szobafestő mester
Tel: 30/362-4971

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:
6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer,
élelmiszer, üvegáru, papír, játék,
bizsu, sok apróság.
Folyamatosan megújúló,
szezonális árukészlettel várjuk
kedves vásárlóinkat.
ÜZLETÜNK NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00
13.00-17.00 óráig, szombaton: 8.00-12.00 óráig.
Tel/Fax: 76/424-504. Mobil: 06-20/4789-008

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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: Sztakó Ildikó
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

