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Sikeres polgárőr-találkozó

Gyönyörű környezetben, az alpári szabadstrandon rendezte meg a helyi polgárőrszervezet a kistérség majálisát, melynek védnöke Szabó Mihály, a Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke volt. A családias programokon mintegy 170 fő vett részt
Kiskunfélegyháza, Bugac, Fülöpjakab,
Kunszállás, Petőfiszállás, Pálmonostora és
természetesen Tiszaalpár településekről.
A programsorozatot Bodor Ferenc polgármester nyitotta meg, aki ez alkalomból
elismerő oklevelet adott át a közbiztonság
és közrend javításában végzett kimagasló szakmai munkáért id. Viglási Sándor,
Bakos István és Baranyi János polgárőröknek. A rendezvény horgász, főző- és csónakos evezőversennyel folytatódott.
A horgászverseny eredménye: 1. helyezett: ifj. Viglási Sándor – Tiszaalpár (1420
g), 2. helyezett: Réczi Tibor – Tiszaalpár
(1220 g), 3. helyezett:
Nemes József
– Tiszaalpár (1100 g)

A főzőverseny birka és szürke marha
pörköltjeinek zsűrizését Bodor János,
Kecső Ferenc, Kovács Sándor és Juhász
János végezte. A döntésük szerint 1. helyezett: Fekete Ferenc (Tiszaalpár) birkapörköltje, 2. helyezett: Végh István (Bugac)
marhalábszár pörköltje, 3. helyezett:
Barta Lajos (Tiszaalpár) szürke marha
pörköltje lett.
A csónakos evezős páros verseny 200
m-es akadálypályán zajlott. Az eredmények: 1. helyezett: Viglási Tamás – ifj.
Viglási Sándor (Tiszaalpár), 2. helyezett:
Baranyi János – Barta László (Tiszaalpár)
3. helyezett: Kertész Ádám – Tóth Csaba
(Kiskunfélegyháza).
Patai Ferenc, a községi polgárőrök
elnöke, a majális fő szervezője elmondta, hogy jelentős esemény volt a helyi
polgárőrség életében az idei összejövetel. Nagyon sok munkát igényelt a
szervezés (egy kicsit el is csúszott az

időpont), de megérte, mert a vendégek
visszajelzései szerint nagyon jól sikerült a találkozó, elégedettek voltak a
programokkal. Igaz, hogy a kényelem
érdekében a büfén túl még fagylaltos
autó is a rendelkezésükre állt. Úgy
érzi, hogy bár első alkalommal vállaltak
a helyi polgárőrök ilyen nagyszabású
munkát, a bemutatkozás sikeres volt.
A cél, hogy a régió polgárőrei egymást
jobban megismerjék, a jókedvű, vidám
együttlét és a közös versenyek során
megvalósult. Köszönetet mond érte a
fő támogatóknak: Szabó Mihály elnök
úrnak, aki az evezős és a főzőversenyre adományozta a kupákat, valamint
az önkormányzatnak a horgászverseny
vándorserlegének felajánlásáért, a mobil
kiszolgáló helyiségek rendelkezésre
bocsátásáért és a terület megtisztításáért. Külön köszöni a segítséget Horváth
Zoltánnak és a munkásainak.

2. oldal

Önkormányzati hírek
Július 21-én ült össze legutóbb
községünk képviselő-testülete. Az ülésen előterjesztéseket, kérelmeket vitattak meg, és sor került az önkormányzat I. félévi munkájának értékelésére,
valamint a II. félévi munkaprogramjának ismertetésére is.
A polgármester úr napirend előtt
adott rövid tájékoztatást az előző ülés
óta történt fontosabb eseményekről:
Augusztus 7-én kerül sor az óvoda
építésére kiírt közbeszerzési pályázat
ajánlatainak felbontására.
100.000 Ft-ot nyertünk a BácsKiskun Megyei Önkormányzat pályázatán a Tiszaalpári Napok megrendezéséhez.
Augusztus 5-én indul a szeméttelep
rekultivációja.
Egyelőre nem lesz város Tiszaalpár.
A kérelmet arra hivatkozva utasították el,
hogy a település túl közel van a megyeszékhelyhez, az aktív keresők száma
egyre csökken, míg az eltartottak száma
növekvő tendenciát mutat, és nincs csatornahálózat sem a községben.
Az első napirendi pont keretén belül
megtárgyalta és elfogadta a testület az
óvoda és az általános iskola 2009/10-es
tanév előkészítésére tett előterjesztését,
különös tekintettel a csoportok számának alakulására. A következő tanévben
a központi óvodában négy, a Munkácsy

utcai és a József Attila utcai óvodákban
pedig két-két csoporttal indul a tanév.
Az általános iskolában 17 osztály és 4
napközis (tanulószobai) csoport indítását hagyták jóvá a képviselők. Az
eredeti előterjesztéshez képest módosult az első osztályok száma: a magas
létszámra való tekintettel a tervezett 2
helyett 3 első osztály indítható, ezzel
párhuzamosan a 4. évfolyam a jelenlegi
3 osztályát 2 osztállyá kell átszervezni.
Határozatot hozott a testület a nyertes
TÁMOP pályázat, a kompetencia alapú
oktatás közbeszerzési eljárásának megindítására.
A Gondozási Központ alapító
okiratának módosítására azért került
sor, mert a demens betegek ellátásával
bővült az ellátási formák köre.
A képviselő-testület I. félévi munkájának értékeléséről nem sok szó
esett, a képviselők egyhangúlag elfogadták a jegyző asszony számszerűsített kimutatását a testület és a bizottságok munkájáról. A félév alatt 11 ülésen
9 rendelet és 96 határozat született, a
testület munkáját 5 bizottság segítette. A következő időszakban tervezett
előterjesztések sorában többek között
szerepel beszámoló az önkormányzat
I. félévi gazdálkodásáról, önkormányzati intézmények SZMSZ-ének felülvizsgálatáról, tájékoztatás a hulladék-

szállítás és ártalmatlanítás jelenlegi
rendszeréről, a 2010. évi költségvetési
koncepcióról és ellenőrzési tervről.
December és január hónapokban a
Gondozási Központ működéséről, a
parkgondozói feladatok ellátásáról, a
civil szervezetek támogatásának felhasználásáról és a közfoglalkoztatottak
munkavégzéséről kaphatunk tájékoztatót. Képviselői javaslatra a munkaterv
kiegészült a temető üzemeltetésének
pályáztatásával. Ugyancsak pályázati
úton juthatnak majd ezután a civil
szervezetek az önkormányzati támogatásokhoz.
A kérelmek között megtárgyalta a testület a Faluvédő és Szépítő
Egyesület támogatási kérelmét, amelyet fennállásának 10. éves évfordulójára szervezett rendezvény programjaira kért az egyesület elnöke. A képviselők egyetértettek a rendezvényre
vonatkozó tervekkel, a támogatás mértékéről azonban a konkrét programterv
benyújtása után döntenek majd.
Az Iskola utcai lakók az utca végi
(kb. 150 m hosszú) útszakasz zúzott
kővel történő feljavítását kérték, mert
esőzés és hóolvadás után ez a rész
szinte járhatatlanná válik. A testület
indokoltnak tartja a kérést, de pontos
adatok és költségkalkuláció hiányában
elhalasztották a döntést.

Tiszaalpári Napok Sakkverseny 2009.
A verseny célja: a Tiszaalpáron élők baráti-kapcsolatainak ápolása a sakk-sporton keresztül, Tiszaalpár sakkhagyományainak megőrzése. A verseny helyszíne: Tiszaalpár, Kádár Lajos Közösségi Ház. A verseny ideje: 2009.
augusztus 20. 9 óra. Nevezés: a helyszínen 8.30 és 9 óra között. Előzetesen: Bársony Istvánnál (művelődési
ház, 30/621-0873, e-mail: muvhaz@tiszaalpar.hu) és Gálfi Mihálynál (20/528-4255, galfim@externet.hu)
A versenyen kora-, nemre-, minőségre (stb.) való tekintet nélkül bárki indulhat. Regisztrációs díj: Nincs
Versenybíróság: 3 fő a versenyzőkből választva.
A verseny lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszerben, számítógépes sorsolással. A játékidő 2*15 perc, RAPID
szabályok szerint. A nevezők létszámától függően az ifjúságiak külön csoportban versenyez(het)nek. A fordulókra
néhány perces párosítási- és ültetési szünetekkel folyamatosan kerül sor.
A helyezések megállapítása:
- Győz ill., előbb végez a (leg)több pontot szerzett játékos. Holtverseny esetén:
- (1) Bucholz-, (2) Berger-Sonneborg számítás, (3) Progresszív érték, (4) Egymás elleni eredmény
- a fentiek teljes egyezősége esetén a díjazott helyezéseket villám-parti(k)ban kell eldönteni
Díjazás: Érem
Egyéb: a versenyen az általános írott- és íratlan sakk-szabályok érvényesek. Vitás kérdés felmerülésekor a zsűri
döntése a mérvadó.
Gálfi Mihály
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Véleményünk a kérdőívek tükrében II.
A lakossági kérdőívek eredményét az
előző számunkban ismertettük. A felmérés
további részét a településen felvett 12 mélyinterjú és 3 fókuszcsoportos beszélgetés során
elhangzott vélemények adták, jól kiegészítve
a kérdőíves felmérést.
A mélyinterjú-alanyok között voltak
önkormányzati képviselők, orvos, vendéglátós, környezetvédő, meghatározó munkaadó,
a polgármesteri hivatal munkatársai, illetve
maga a település vezetője. Az első fókuszcsoportba a település néhány meghatározó,
vagy valamely területen jellemző véleményeket megjelenítő vállalkozása került; a második
csoportba Tiszaalpár aktív civilszervezeteinek képviselői. Harmadik alkalommal néhány
jelentősebb közszolgáltató intézmény (iskola,
óvoda, művelődési ház, gondozási központ, az
egyházi fenntartású idősek otthona) vezetője
ült le egy asztalhoz, hogy elmondják véleményüket a beruházásról.
A projekt előzetes ismertségéről megoszlott a megkérdezettek véleménye. Azzal
kapcsolatban például, hogy a részletek mennyire jutottak el az emberekhez és kerültek
be a köztudatba, változatos vélemények hangzottak el. A település vezetője elmondta: az
előzetes tájékoztatás hiányosságai elsősorban
arra vezethetők vissza, hogy egészen sokáig

nagyon sok kérdés nyitva volt még a beruházással kapcsolatban, bizonytalan információkkal pedig nem akartak esetleges zavarokat,
félreértéseket kockáztatni.
Az interjúalanyok mindnyájan egyetértettek a beruházás szükségességével; a lakosság
ez irányú véleményét azonban eltérőn látták.
Volt, aki szerint a nagy többség belátja, hogy
ez a fejlődés útja. Sokan azonban – főként az
idősebbek – féltek a beruházás költségoldalától. Számosan tisztában voltak azzal, hogy
ma már a csatornázás elengedhetetlen feltétele
egy- egy település fejlődésének, mind arculati
szempontból, mind a kedvező vállalkozói környezet megteremtése szempontjából.
Az interjúalanyok felvetettek több, a kérdőívekben nem szereplő fejlesztési szükségletet, így a belterületi kerékpárutak szükségességét (főként a gyermekek biztonsága
miatt). Támogatnák a falukép további fejlesztését, távlatos elképzelések mentén. Az
idegenforgalmat kiállítóhelyek, létesítésével
élénkítenék. Legtöbben mindemellett úgy látták: a lakosság részéről a legerősebb igény
munkahelyteremtő beruházások, fejlesztések
iránt lenne.
A megkérdezettek igen eltérően ítélték meg
a lakosság anyagi lehetőségeit. Elterjedt vélemény, hogy a munkanélküliségtől, alacsony

átlagkeresettől, valamint a válságtól is sújtott
tiszaalpáriak nem képesek nagy anyagi terheket vállalni, ugyanakkor amennyiben bizonyos „luxuscikkekre” össze lehet spórolni, ha
fogyasztási cikkekre tudnak költeni és hitelt
felvenni, akkor erre a fontos fejlesztésre is
áldozni kell, ha nem egy összegben, akkor részletekben, kedvezményes hitellehetőségekkel.
A finanszírozási konstrukciók közül a
Fundamenta lakáskasszája volt a legismertebb
a megkérdezettek között, de többen úgy vélték, más pénzintézetek, köztük a településen
működő takarékszövetkezet is felajánlanak
majd kedvező hitellehetőségeket.
A havi szennyvízdíj „viselhetőségi” határát
a többség pár ezer, legfeljebb 5000 forintban
határozta meg; többen a jelenlegi szippantási
költségekkel vontak párhuzamot.
A szennyvízberuházást fenyegető kockázatok közül a legtöbben az anyagiak hiányát említették, legyen szó a lakossági hozzájárulásokról
vagy a település (költségvetésének) terhelhetőségéről. Az „adminisztratív kötelezettségek
túlburjánzását” is hátráltató tényezőnek vélték.
Tartottak a kivitelezés közben felmerülő technikai problémáktól, a bizonytalan vállalkozói
környezetből adódó kockázatoktól; a megvalósulást követően pedig a fenntartási költségek
viselhetőségétől.

Hagyományörző cigány kulturális rendezvény Tiszaalpáron
Tiszaalpár
Nagyközség
Cigány
Kisebbségi Önkormányzata 2009. 07. 18-án
szombaton tartotta meg az immár hagyománnyá vált cigány-hagyományőrző kulturális
rendezvényét. A rendezvényen megjelent
vendégeket a CKÖ elnöke, Ajtai Elemérné
Nagyhajú Mária cigány és magyar nyelven
köszöntötte. A cigány kultúrával és hagyománnyal kapcsolatban a tánctudás elsajátítását mutatta meg a Tiszavirág Cigányhagyományőrző Gyermektánccsoport, amely
14 főből áll. Név szerint: Ajtai Anna, Ajtai
Lajos, Ajtai Mária, Ajtai Veronika, Ajtai
Viktória, Boda István, Horváth Adrián,
Horváth Barbara, Horváth Fanni, Horváth
Krisztián, Lévai Márk, Frejvolt Brigitta,
Sinkó Renáta, Szigeti Nóra.
A Tiszavirág Cigány-hagyományőrző Együttes 2007. március 15-én, a
Gyermektánccsoport 2008 áprilisában alakult meg, amely összességében autentikus
együttes, akik a régi, már feledésbe merülő
cigány népdalokat és táncformákat gyűjtik
össze.
Ezt a rendezvényt valóban a hagyományápolás jellemezte, hiszen a cigány zene, a
cigány tánckultúra, a cigány nyelv, valamint

az összefogás együttesen jelen voltak. A rendezvény célja az integráció, motiváció és szolidaritás, valamint a társadalmi beilleszkedés,
hagyományápolás, kultúra ismertetése volt.
A finom vacsorát Ajtai János (Csiba
bátyánk), Fekete Ferenc és Viglási Sándor
készítette, akiknek nagy segítségére volt
Patai Ferenc, Bakos István és Balla József.
Munkájukat külön köszönjük. Fontos tényező volt a települési cigányság összefogása és
együttműködése, hiszen az előkészületeket,
a rendezvény lebonyolítását és folyamatát,
valamint a takarítást és pakolást közösen
összefogva oldották meg a képviselőtestület
vezetésével.
Tiszaalpár
Nagyközség
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetet mond mindazoknak, akik
támogatták e rendezvény megvalósítását,
lebonyolítását:
Árpád Fejedelem Általános Iskola
és Könyvtár, Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzata, Dr. Vancsura István,
Kézsmárki László, Kiskunfélegyházi
Rendőrség, Tiszaalpár Rendőrség, Tiszaalpári
Polgárőrség, Tiszavirág Cigány hagyományörző Együttes és Gyermektánccsoport,

Lajosmizsei cigányfiúk Együttes. Ajtai János,
Fekete Ferenc, Viglási Sándor, Patai Ferenc,
Bakos István, Balla József, Szigetiné Varga
Hajnalka, Szigeti Nóra, Ajtai Zoltáné, Ajtai
Jánosné, Atjai Anna, Tót Károlyné, Szepesi
Terézia, Szepesi Istvánné, Szendrei Erika,
Takács Adrienn, Ajtai Lajosné, Czinege
István – Czinege Manufaktúra Kft, Véghné
Novák Judit - Fortuna Szerencsekuckó,
51.-es ABC – Integrál Zrt. Bartók István
– Iparcikk Üzlet, Kínai Áruház, Michellerné
Papp Bernadett - Detti Virágbolt, Pentatrans
Bt., Bontovicsné Szűcs Mónika - Gardrobe,
Gyurki Gáborné – Magiszter Bt., Fonyó
Béláné - élelmiszer - vegyesbolt, Barcsa
Nóra - fodrász, Juhász Sándorné – élelmiszer - vegyesbolt, Nagyné Nagy Erika
– Horgászbolt, Jerkus János – vállalkozó,
Török Józsefné - Fantázia Divat, Kovács
Józsefné – 100 Ft-os Bt. bolt, ifj. Papp József
- 100 Ft-os Bt. BOLT, Molnár Zoltánné - Pici
ABC, Bálint Imréné - Gyöngyvirág-Ajándék
Üzlet, Bársony Mária – virágbolt, Hódi
Krisztina - zöldség-gyümölcs kiskereskedés.
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
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Kirándulás Gyomaendrődre
Nagyon vártuk a napot, amikor Gyomaendrődre indulhattunk. Az izgalomtól pillangók repkedtek a gyomrunkban.
Mindenki tudta, hogy ez egy felejthetetlen élmény lesz valamennyiünknek.
A többszöri átszállás és az eső ellenére
megállíthatatlanul robogtunk a cél felé.
A vonatúton mindenkiből kilógtak telefon-, mp3-, illetve mp4- fülhallgatók.
Ahogy megérkeztünk, már egy busz
várt miket, mi pedig egyre izgatottabbak lettünk. Az utat minden oldalról
napraforgó és búzatáblák szegélyezték.
Mondhatom, csodaszép volt a táj. Végül
fékezett a busz és megérkeztünk a táborhoz. Boldogan ballagtunk a lejtőn lefelé,
mert éreztük, hogy csak jóra számíthatunk. Az egyik házikót rögtön megpillanthattuk. Azt már tudtuk, hogy a másik
ház az erdő közepén van, nem messze az
első háztól és persze a tanárnőtől. A 7.
és a 8. évfolyamnak feltett hátsó szándéka volt, hogy ott szerezzenek szobát.
Ahogy meglett a felosztás, felvettük a
csomagjainkat és siettünk a szobáinkba.
A szobákban emeletes ágyak sorakoztak. Rögtön a mélyvízbe ugrottunk és a
felsőágyra pakoltunk, hisz gyermekkorunk vágyálma az emeletes ágy. Az első
nap még "otthon" maradtunk, és ismerkedtük a környékkel. Pingpong bajnokságokat rendeztünk, kártyáztunk, sokat

játszottunk. Sajnos már első nap sikerült felélni az élelmiszer-tartalékunkat,
aztán már vacsorázni is alig tudtunk. A
következő napokban sem unatkoztunk,
egy szabadidő-programban vehettünk
részt, ahol íjászkodtunk, röplabdáztunk,
kipróbáltuk a gólyalábakat.
Remekül szórakoztunk, és még kürtőskalácsot is sütöttünk, amit utána el
is fogyasztottunk. Végül bográcsban
főtt pörkölttel vendégeltek meg minket, majd indultunk a strandra. A vízben
mindenki jól érezte magát, saját készítésű iszappakolást tettünk magunkra.
Mindenki élvezte a mólóról való vízbeugrálást. Visszasétáltunk a táborba. Hát
igen, mindenki jól elfáradt, és takarodó
előtt végre takarékra tettük magunkat.
Másnap üdén és frissen ébredtünk. reggeliztünk, és már várt is minket a busz,
amivel a Kner nyomda felé robogtunk.
Itt szemtanúi lehettünk a tankönyvkészítés miden apró folyamatának.
Ez mind nagyon szép és jó volt, de
a legjobb ezután következett: egy másik
strand. Hideg, meleg medence, jakuzzi,
valamint szauna, sekély és mély medence. Utóbbi egész pontosan 2,80 méter
mély volt, aminek a széléről örömmel
vetettük magunkat a vízbe, különböző pózokban, persze. Sajnos ott kellett
hagynunk estefelé ezt a strandot is, de

mint kiderült, a buszozás is nagyon jó
móka. Ez éjszaka valamivel tovább bírtuk, de az álommanó minden éjjel jön,
és hát jobb később, mint soha, mi is
megadtuk magunkat. A következő két
napon a házunk mellett megtalálható
stégről ugráltunk a vízbe. Majd következett a nagy csata: a számháború, ahol
a fiúk a lányok ellen vetették be harci
tudásukat. Mint tudjuk, nőuralom van,
és hogy ne szegjünk szabályt, a lányok
nyertek. A fiúknak ez nagyon rosszul
esett és hogy tetézzük a dolgokat, még
az eső is rákezdett. Kaptunk a nyakunkba egy nagy vihart, de ezen is jót mulattunk. Megnéztük az esti sorozatainkat,
illetve filmjeinket, majd eltettük magunkat az utolsó napra, melyen végig a
strandon tölthettük az időnket. Ez igen
szuper volt.
Gyorsan eltelt a nap, és jött is értünk a busz, mely a vonathoz vitt minket. Mi pedig fájdalmas búcsút vettünk
Gyomaendrődtől, átmeneti lakhelyünktől. Mivel a vonat nem várt, akarva és
akaratlanul hazaérkeztünk, és a boldog
perceket a szívükbe zártuk. Mindezt
köszönhettük Komár Pálné Marika néninek. Ha ő nem lenne, nem ismertük
volna meg Gyomaendrődöt és Csabit.
Köszönjük!
Víglási Viktória tanuló

Labdarúgás
A bajnokság befejezése óta sem állt
meg az élet az alpári csapatoknál. A felnőtt
csapat három edzőmérkőzésen van túl.
Eredmények:
Bugac – Tiszaalpár 1:1 (9. Tamási János)
Kiskunfélegyházi Vasutas – Tiszaalpár
5:0
Nyárlőrinc – Tiszaalpár: 4:4
Változások történtek a játékoskeretben. Cseh Attila Petőfiszállásra, Babita
Zoltán Tiszaugra távozott. Érkeztek:
Dömötör Sándor a Kiskunfélegyházi
Vasutastól, Kulmann Attila Budapestről, Patai Ervin Lajosmizséről. Újra
kezdte a játékot Kovács Ferenc, Kovács
Tamás és Tóth István. Az ifi korcsoportban túlkorossá vált Laczkó Csaba, Törőcsik József, Albert Zsolt, így ők a felnőtt
keretet erősítik tovább. Kovács Józsefre
térdműtét vár, bízunk a sikeres és gyors

felépülésében.
Augusztus 16-án 17 órakor hazai
pályán kezdjük az idényt, a szomszéd
Nyárlőrinc csapatával mérkőzünk meg.
Előtte az ifjúságiak mérik össze erejüket
15 órakor. Mindenkit szeretettel várunk
a nyitó mérkőzésre.
Az ifjúsági csapat a bugaci edzőmérkőzésen, 5:0-ra nyert idegenben. A
Kiskunfélegyházi Vasutas nem állított
ki csapatot a mieink ellen. A Nyárlőrinc
- Tiszaalpár mérkőzés eredménye 5:6
lett.
Augusztus 1-jétől Szekeres Károly
edző helyett Kádár Tibor irányítja majd
a csapat munkáját. Valamennyi játékos
nevében köszönöm Szekeres Károly
eddigi munkáját. Külön köszönet illeti
azért, mert az első hívó szóra igent mondott, amikor a csapatnak szüksége volt
rá, mert nem volt edzőjük.

A serdülő, a női és az utánpótláskorúak bajnoksága, illetve versenysorozata később kezdődik.
Az egyesület 200.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert, amelyből elsősorban a pálya öntözőrendszerét fogjuk korszerűsíteni.
Az öregfiúk mérkőzése Lakitelekkel
augusztus 22-én 17 órakor kerül megrendezésre, itt Tiszaalpáron. Jó szurkolást mindenkinek!
Az elnökség nevében Martus Pál elnök
Helyreigazítás:
A júniusi számban Dányi Erik és
Lövei József neve tévesen a serdülő
csapatnál jelent meg. Ők természetesen
az ifi csapat tagjai. A serdülő csapatnál
Lövei Attila neve kimaradt a felsorolásból. Mindnyájuktól elnézést kérünk a
tévedésért.
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Petőfi emlékút Budapestre

Egy nem mindennapi kirándulásra teremben helyezték el a költő életét bemuindultunk 2009. július 31-én. A Petőfi tató emlékkiállítást. Láthattuk az ifjú költő
Sándor halálának 160. évfordulója alkal- fényképeit, kéziratait, használati tárgyait.
mából rendezett eredményes Petőfi-vetél- Nyomon követhettük aláírásának váltokedő jutalmaként Lezsák Sándornak, az zását, hogyan lett Petrovicsból Péterffyn
Országgyűlés alelnökének felajánlása- keresztül Petőfi. Ütött-kopott utazóládája
ként kelhettünk útra a költő halálának vallott a vándorszínészről. Megtalálhatók
évfordulóján Budapestre. Iskolánk 24 a családi ház apró tárgyai: mécses, kocsotanulója és a felkészítő pedagógusok nyástál, Júlia karikagyűrűje, a költő sakkvehettek részt ezen az úton. Kecskeméten készlete, ajándéka Aranynak: egy szabadgyülekeztünk, ahová Csengődről, a ságharcos pénzérme, melyből Arany kisBácskából, Zomborról, Bácsgyulafalváról, kanalat készíttetett, hogy meg tudja őrizni.
Bácskertesről, Szilágyiból, Bezdánból is Műveinek fordításait is láthattuk. 54 nyelvérkeztek diákok és kísérők. Közel ötvenen re fordították le, s máig ő a legismertebb
keltünk útra Lezsák Sándor társaságában, magyar költő külföldön. Kínában költéhogy Budapesten meglátogassuk a Petőfi szete tananyag is. Körbejárhattuk a „közemlékhelyeket és a Parlamentet. Útközben vélemény- asztalát”, a Pilvax kávéházból
48-as dalokat hallgattunk a Jánosi együttes idekerült kör alakú asztalt, amelynél Petőfi
és Kobzos Kis Tamás előadásában.
A Kerepesi temető
évszázados fái alatt elhaladva felkutattuk nemzetünk nagyjainak sírhelyét.
Megtekintettük Vörösmarty
Mihály, Arany János, Deák
Ferenc, Kossuth Lajos,
Erkel Ferenc, Jókai Mór,
Blaha Lujza, Ady Endre,
Kacsóh Pongrác, és a Petőfi
család sírját. A Petőfi sírban
nyugszik Petrovics István és
felesége Hrúz Mária, Petőfi
felesége, Júlia, öccse, István
és fia, Zoltánka. Diákjaink Fotó: Szász András
megkoszorúzták a sírt, és
Petőfi-versekkel emlékeztek a költőre. és társai gyülekeztek. Meghallgattuk a
Elhangzott A Tisza, a Nemzeti dal és az tárlatvezető kedves történeteit, anekdotáit,
Európa csendes, újra csendes című köl- melyekkel még közelebb hozta hozzánk a
temény. Megindító volt ezeket a remek- kiváló költőt.
műveket itt, a síremlék mellett saját tanuEzután következett a nap fénypontja:
lóink előadásában hallani. A szavalatok látogatás a Parlamentben. Nagy várakoelhangzása után mindannyian meghatott zással tekintettünk elé, s biztos vagyok
csöndben álltunk.
benne, hogy senki sem csalódott. Lezsák
A Petőfi Irodalmi Múzeumban három Sándornak köszönhetően, amikor belép-

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a kedves szülőket,
hogy a képviselő-testület döntése értelmében a 2009/10-es tanévre valamennyi
óvodába jelentkező gyermek felvételt
nyert.
Az újonnan beiratkozott gyermekek
szülei részére augusztus 26-án (szerdán)
16,30 órakor szülői értekezletet tartunk.
Szabó Gabriella vezető óvónő

tünk az Országház kapuján, úgy érezhettük, mintha hazaértünk volna. Vártak
bennünket. Kísérőnk kiváló vendéglátó.
Végigvezetett az épület díszes folyosóin, s
otthonosan kalauzolt bennünket munkatársaival együtt. Beléptünk, és hellyel kínált
a tágas alelnöki irodában. Megpihentünk,
miközben az alelnök úr helyi érdekességeket mesélve szórakoztatott minket,
kérdéseinkre válaszolt. Csodálatos érzés
töltött el bennünket. Bár először jártunk
ott, mégis úgy éreztük, hazajöttünk. Egy
kis időre valóban magunkénak érezhettük a Parlamentet. Jó érzés volt otthonosan mozogni a végig piros szőnyeggel
borított lépcsők, a szerteágazó folyosók,
díszes, monumentális termek rengetegében. Megtekintettük a koronát és a koronázási jelképeket, s szemtanúi
lehettünk az őrségváltásnak is.
Ezután meghívást kaptunk az
ebédlőbe, ahol ízletes ebéddel
vendégeltek meg bennünket.
Délután a Pilvax kávéházban fagyizhattunk az V. kerületi
önkormányzat felajánlásaként.
Megtisztelt bennünket a jelenlétével az V. kerület alpolgármestere Karsai József úr is. A
finom desszert után elvegyültünk egy kis időre a Váci utca
forgatagában.
Fáradtan, de elégedetten
indultunk haza. A buszon a 48as dalok fülbemászó dallamait
diákjaink már kívülről zengték.
Felejthetetlen élmény volt számunkra
ez a nap. Köszönjük a támogatóknak: a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak, a
Budapest V. kerületi önkormányzatnak és
Lezsák Sándor alelnök úrnak, hogy részt
vehettünk ezen az emlékúton, s részesei
lehettünk ennek a megemlékezésnek.
Dömötörné Tar Margit
kísérő pedagógus

EGY JÓTEVŐ TISZAALPÁRON

„A gyermekekért alapítvány” Várnai Gábor személyében jótevőként
támogatja Tiszaalpáron élő azon családokat, akik adományait szívesen
fogadják. A támogatás élelmiszercsomag formájában valósult meg.
Ezúton szeretnénk megköszönni e
nemes és segítőkész szándékot. Re-

méljük, hogy az elkövetkezendő időben segítséget tud majd nyújtani mindazon családoknak, embereknek, akik
támogatását készséggel fogadják.
Tiszaalpár Nagyközség
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Képviselői
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A vendégváró Rácalmás
Ismét eltelt egy év. A Város és Faluvédő Szövetség a XXVIII. országos
négynapos szakmai tanácskozásra hívta a
városokban, falvakban működő építőket,
szépítőket. A rendezvény helyszíne ezúttal
Rácalmás volt, e nagyon fiatal - mindössze
három hetes – csodálatos hangulatú Duna
menti kisváros.
Az itteni lakosok 15 éve léptek be a civil szerveződésbe s tetteikkel, a Jankovicskúria rendbehozatalával, a Nagysziget
védetté nyilvánításával, a Tök-fesztiváljával, fák, bokrok ültetésével, virágosítás
versenyével olyan hírt szereztek, amire
az országos szövetség is felfigyelt, s nem
véletlen, hogy otthont adhatott a Város és
Faluvédők Országos Találkozójának.
Ezen vettünk részt hárman mint faluvédők. A hangulatos műsor után Ráday
Mihály, a Város és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) elnöke nyitotta
meg a jeles négy napot.
Az előadók a szakma kiválóságai voltak. Az előadások többek között az örökségvédelem helyzetével és mai feladataival, a rácalmási Ófalu és a Jankovics-kúria

megmentésével, az ártéri erdők helyzetén
keresztül a korszerű erdőműveléssel, természetvédelemmel foglalkoztak.
A „Civil szervezetek” szekció keretében az ország különböző részeiről jött
emberek számoltak be a környezetünkben
folyó értékmegőrzésről és szépítésről. Sokat lehetett egymástól tanulni (pl. pályázati lehetőségek, összefogások). Itt szólalt
fel Vajda Márta, egyesületünk elnöke is.
Ismertette a tiszaalpári sikereket, kudarcokat, terveket. Hangsúlyozta a régiós
találkozók jelentőségét, ami további kapcsolatokat jelenthet a szövetség tagjainak,
jobban segíthetik egymást.
Szó volt még a löszpartokról és ezek
védelméről (ez bennünket is érdekelhet),
valamint a régészeti kutatásokról is.
Ráday Mihály elnök úr zárszava után
került sor a vándorbot és zászló átadására,
melyet eddig végzett munkájuk alapján a
jászberényiek érdemeltek ki.
Ebéd után vendéglátóink tanulmányútra vittek bennünket Dunaújvárosba.
Megismerhettük az „Építészeti Emlékek
Tanútját”, melynek műemlékei egyedül-

állóak Európában a szocialista-realista
építészeti stílus képviselői közül. Az Acélszobor park, római kőtár, a római katonai
fürdő megtekintése után a Duna–parti Arborétumra és löszfalra csodálkozhattunk
rá.
Este a Jankovics-kúria díszudvarán került sor a legmagasabb Podmaniczky díjak
átadására, a kiváló város és faluvédőknek.
Az 5, 10, 15, 20 éve alakult egyesületek
elismerő Emléklapot vehettek át, így a Tiszaalpári Faluvédő-és Szépítő Egyesület
is néhány jó szó kíséretében.
Az esti polgármesteri fogadáson a szépen és gazdagon terített svédasztalról válogathattunk, s folytattuk a baráti beszélgetéseket, terveket szövögetve a jövőre.
A rendező Rácalmási Faluvédő Egyesület és a Rácalmás Nagyközség (új város) Önkormányzata jelesre vizsgázott.
Büszke lehet a sikeres rendezvényre. Mi,
akik részt vettünk Rácalmáson, hasznos
tapasztalatokkal térhettünk haza. Köszönjük, RÁCALMÁS!
Vajda Márta, Palócz Gáborné,
Szederkényi Zoltánné

A Faluvédő-és Szépítő Egyesület hírei
Július 17-18 között a Város- és Faluvédők XXVIII. Országos Találkozó Konferencián 3 fővel vettünk részt,
amelyről Szederkényi Zoltánné Cenike,
volt tanítóm, egyesületi tag, egyik résztvevő számol be.
Megalakulásunk 10 éves évfordulóját október közepén szeretnénk megünnepelni. Részletes programot, időpontot
a következő számban közlünk. Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvényre a
Dél-alföldi régió egyesületeit szeretnénk
meghívni, valamint azokat, akik segítették egyesületünket évek óta (a kisújszállási Város- és Faluvédő Szövetség
vezetősége, a Teleház Szövetség vezetősége, az Országos Főkertészet Szövetség
vezetősége, a Faluvédő Alapítvány Vezetősége).
Kiállítást tervezünk azok fényképeiből, akik évek óta rendezett, szép előkertjeikkel teszik szebbé településünket.
Évek óta a „Virágos Magyarország”
versenyen eredményesen szerepelt, díjakat kapott a falu. 2008-ban intézmény
kategóriában 300 település 47 díjazottja
között volt Tiszaalpár.
Itt szeretnénk a környező települések kertészei által felajánlott palántákból

díjazni azokat, akik több éven keresztül
kimagaslóan, nagy szeretettel gondozták
előkertjeiket.
Reméljük, az önkormányzat hathatós
eredménnyel meg fogja büntetni azokat,
akik több felszólítás ellenére is felszínesen kaszálták le a parlagfüves területet a
község központjában.
Jövőre a díjazást hivatalosabb és
szervezettebb formában a képviselő-testület szeretné felvállalni. Ha minket mint
civileket bevonnak, szívesen segítünk.
Nagyon örülünk, hogy a Dél-alföldi
zsűri szépnek, rendezettnek látta településünket, megdicsérte az önkormányzatot a szakszerű, részletes zöldfelület
kimutatásáért, valamint a tervszerű tervezésekért (évek óta készített fásítási tervek, anyag költségek).
Várjuk azok jelentkezését, akik szépnek látják saját előkertjüket, vagy intézmények, esetleg olyan szomszédok
előkertjét, akik szerénységből nem jelentkeznek vagy azért, mert nem jut el
hozzájuk a Hírmondó.
A jelentkezést (fényképeket) minden
nap a művelődési ház emeletén, a Teleházban lehet leadni délelőtt 9-11-ig, hétfőn, szerdán, pénteken délután is, 14-17

óráig. Azoknak, akik nem áll módjukban
fotózni, segítünk: bejelentés után kimegyünk hozzájuk. A fotókat a rendezvényen kiállítjuk.
Köszönjük azok munkáját, akik évek
óta részt vesznek a központi parkok
gondozásában (palántázás, locsolás, kapálás). Várjuk őket is az ünnepségre. A
szponzori díjból szeretnénk őket is díjazni a környező kertész szakemberek
segítségével.
Nekik köszönhetjük azt a szép faluképet, amit Tamás Enikő, az Európa Unió
Agrárgazdasága című lap főszerkesztője
írt a Tiszaalpári Hírmondóban: ”Mi pedig elvisszük magunkkal Tiszaalpár jó
hírét, szépségét. A magyar vidék a legjobb arcát mutatja itt. A házak előtt mindenütt virág, gyümölcstől roskadozó fák,
de láttam zöldbabot, krumplit is. Ezek a
szép és hasznos utcakertek adnak keretet
a közterek szakértelemmel és szível kialakított csodálatos parkjaihoz, kiültetéséhez. A jó kertész eső után is locsol. Ez
láttam Tiszaalpáron.”
Köszönjük a főszerkesztő asszony
véleményét.
Vajda Márta kertészmérnök,
az FVSZE elnöke
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Fűzfajátszótér készülhet a helyiek tervei alapján
A Tiszaalpári Faluvédő és szépítő
Egyesület pályázatot nyújtott be az Ökotárs Alapítvány Zöldövezet Programjába a
Kosárfonó Múzeum előtti tér fűzbemutató
és madárbarát kertté alakításához. Elképzeléseink szerint a fűzbemutató kertben nemcsak az elődeink számára nagy jelentőséggel
bíró különböző fűzfajokkal ismerkedhetnének meg a helybeliek, hanem a fűzfa egy
újkeletű, látványos felhasználásával, a fűzépítészettel is. „Fűzépítéskor a fűz kiváló
gyökeresedési hajlamára alapozunk, ami
lehetővé teszi, hogy levágott vesszőkből állítsuk össze építményünket. A levágott fűzvessző hajlékony, erős és legfőképpen élni
akar. Ha fény- és vízigényét kielégítjük, a
fűz szinte bármilyen körülmények között
jól érzi magát, megered és szépen fejlődik... Vesszői erősek, rugalmasak, hajlékonyak, ezért a fűzfa alkalmas olyan önhordó
szerkezet létrehozására, ami az elültetést
követően meggyökeresedik. Nem kell gyökeres, esetleg évekig nevelt, gondos ültetést
igénylő növényekkel bajlódnunk...” (részlet

a Kis fűzépítési útmutatóból) A fűzépítészet
eredményeként létrejött játszótér nemcsak
látványos, hasznos, de létrehozása is igazi
közösségi tevékenység, amely egy hozzáértő irányítása alatt kalákában végezhető. A
Zöldövezet Programba ugyanis csak olyan
pályázatokat fogadnak be, ahol a tervezés
és megvalósítás közösségi akció keretében
történik. „Egy köztér – park, kert vagy akár
egy kereszteződés – akkor lesz élhető és
működő, hogy ha azt nemcsak a tervezési- és építészeti elvek figyelembe vételével,
hanem az ott élők, az adott területet használó emberek szükségleteinek és igényeinek
megfelelően alakítják ki.” – szól a kiírás.
A pályázat első fordulója tulajdonképpen
egy ötletterv, ezt készítettük el júniusban.
Ebben hangsúlyos szerepet kapott annak
kifejtése, hogyan kívánjuk bevonni a helyi
közösséget a tervezési folyamatba. Tekintve, hogy az Ökotárs Alapítvány telefonon
arról értesített minket a napokban, hogy
első fordulós pályázatunkat befogadták, jó,
ha a közösséget megmozgató terveinkről a

tiszaalpáriak is időben tudomást szereznek.
A Hírmondó következő számában bemutatjuk, mi is az a fűzépítészet. Egyben
felhívást teszünk közzé a leendő fűzépítmények, -játékok makettjeinek elkészítésére. Egy közösségi találkozón az érdeklődők
részletesebben megismerkedhetnek majd
a fűzépítéssel és a makettkészítéssel, ahol
is egy szakember tart majd előadást, aki
nemcsak ösztönöz, lelkesít, de választ tud
adni minden felmerült kérdésre. Lehetőséget adunk majd a makettek megtekintésére,
a tervek megvitatására és további ötletek
meghallgatására. Szakember bevonásával
kiválasztjuk a megvalósítható maketteket,
ezekből kiállítást rendezünk, és a lakosok
szavazati alapján választjuk ki azokat, amelyek végül 2010 tavaszán kivitelezésre kerülnek – természetesen közösen. Úgyhogy
kreatív emberek, kicsik és nagyok lélekben
készüljenek, elméjüket élesítsék, fantáziájukat izmosítsák, bátorságukat és tennivágyásukat hízlalják! A közösségünknek
szükségük van rájuk!

Új igazolvány polgárőröknek

Új, plasztikkártya-alapú igazolványokat kapnak a polgárőrök az elavult papíralapúak helyett. A polgárőrök tiszaalpári szervezete kéri mindazokat, akik régi polgárőr-igazolvánnyal rendelkeznek, hogy érvénytelenné vált szolgálati
igazolványaikat Bakos István titkárnál adják le. Az új igazolvány az egyesületeknek és tagjainak ingyenes.

Postagalamb

Véget ért a postagalambok rövid távú versenye. A
helyi egyesületen belül az alábbi eredmények születtek: 1. Ivicz Lázár, 2. Bibok Károly, 3. Kozma József
(Lakitelek), 4. Ivicz Ditta, 5. Czinege Albert, 6. Ványolós Lőrinc (Lakitelek)
Szeptemberben a fiatal galambok versenyével folytatódik az egyesület munkája.

Kíméld meg a pénztárcádat!
Nézz be a GARDROBE TURI-ba!
Női, férfi felsők, nadrágok,
gyermekruházat már 400 Ft-tól.
Hetente megújuló árukészlet
GARDROBE TURI a Hunyadi utcán,
a Lottózó mellett
Nyitva tartás: H-P: 9-12, 13-18
szombaton: 9-12
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Egyházi sorok
Augusztus 15.: Szűz Mária
mennybemenetelének
ünnepe
(Nagyboldogasszony, parancsolt ünnep)
Szentmisék: alpári templomban 19,00,
újfalui templomban 11,00
Augusztus 20.: Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének
ünnepe
Szentmisék: alpári templomban 9,00,
újfalui templomban 11,00
Augusztus 23-án vasárnap 10,00 óra-

kor lesz az újfalui templom búcsúja. Az
ünnepi szentmisét celebrálja és szentbeszédet mond Főtisztelendő Tőzsér Pál
piarista szerzetes. Ezen a napon az alpári
templomban csak este 18,00 órakor lesz
szentmise.
Szeptembertől kezdődően lelki előkészítőt indítunk felnőttek számára, akik
szeretnének megkeresztelkedni és első
szentáldozáshoz járulni.
Bérmálkozási felkészítőt is indítunk

középiskolások, főiskolások, egyetemisták, illetve azok számára, akik dolgoznak. E felkészítő az elsőáldozási oktatást
is magában foglalja.
Az első foglalkozás időpontja és
helye: szeptember 5. szombat 10,00 óra,
az újfalui templom sekrestyéje.
Jelentkezési lapok személyesen kérhetők és vehetők át a szentmisék után,
illetve a plébániákon az irodai időben.
Kéri Vencel plébános

Megújult a Zárdatemplom
Mára, mintegy tízévnyi készülődés
után megérett és szükségessé vált a Zárdatemplom teljes felújítása és átalakítása. Az induló tőkét közösségünk idős
testvéreinek erre szánt adományai
adták. Az utóbbi években sok-sok
jó szándékú adomány is érkezett
a célra, így megvalósulhatott a
templom teljes belső terének felújítása, a templombejárat akadálymentesítése, méltó és ízléses
rendezése, valamint a külső tatarozás.
Megújult a teljes tetőzet hódfarkú cseréppel, ismét láthatóvá
téve belülről a mennyezet gerendáit. Új sekrestye épült az oratóriumhoz, megszüntetve a kripta külső
lejáratát, amelynek helyén a kripta is
kiegészült. A kórus kibővült a mellvéd
átalakításával, a szentély szintje tágasabb lett. A padló nemes mészkőburkolatot kapott. Megvalósultak a villamosfelújítás és a fűtéskorszerűsítés tervei,

a hangosítás, a megfelelő szigetelés és
szellőzés megoldása. Elkészült a nyílászárók cseréje, felújítása. Egy új üvegablakkal is gyarapodott az épület, amely

Szent Benedek atya keresztjét ábrázolja.
A freskó restaurálására is sor került, valamint művészi keresztúti stációkkal is
gazdagodott a belső tér, amelyet 2009.
április 4-én, virágvasárnap vigíliáján
Fr. Zatykó László szegedi ferences házfőnök áldott meg. Tölgyfából új papi

székek és felolvasó hely (ambó) készültek, amelyet samott dombormű díszít.
A tubernákulum – a templom titulusát
hirdető mesteri, réz dombormű ajtajával
– újra az eredeti helyére, középre
került. A keresztelőkút az oldalhajóban kapott helyet.
Elkészült az épület külső vakolatának felújítása, nemesvakolattal való borítása is. Ezen kívül a
tornyok rozsdásodó keresztjeinek
újragyártása rozsdamentes saválló
acélból, a keresztek gömbjeinek
nikkelezése. Megújult a bádogozás és a teljes esőcsatorna-rendszer. A templom előtti tér, rámpa,
lépcsők, valamint – az eredeti állapot helyreállításaként – a bejárat falai
mészkőborítást kaptak.
A felújított templomépületet ünnepi szentmise keretében Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát-püspök áldotta
meg.
Ágota nővér

III. Sütő- és főzőverseny
Várjuk azon magánszemélyeket, családokat, csapatokat, baráti társaságokat,
akik szeretnék megmutatni és megméretni pörköltfőző,
tárcsán, grillen sütőtudományukat!

A verseny időpontja: 2009. augusztus 22. Jelentkezés és helybiztosítás 2009. augusztus 17-ig
Tiszatáj Vendéglő: Kecső Ferenc (tel.sz.: 06-30-642-0339),
Árpád Művelődési Ház: Bársony István (tel.sz.:06-30-621-0873).
Nevezni lehet: bármilyen pörkölttel, a pörköltek fajtánként lesznek zsűrizve
(marha, birka, vad, hal, stb..) roston, tárcsán, grillen elkészített étellel. A főzéshez,
sütéshez szükséges eszközöket és alapanyagot minden jelentkezőnek magának kell biztosítani.
Bográcsonként egy asztalt és 4 széket a rendezők biztosítanak.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Tudnivalók az új influenzáról
Magyarországon is megjelent a
H1N1 influenza vírus, amely 3 hónapja
Mexikóban tűnt fel. Több ezer megbetegedést okozott már világszerte, amely halálos áldozatot is követelt. Magyarországon
lapzártakor a betegek száma kevesebb,
mint száz fő, ebből egy személynél végzetes volt a betegség kimenetele.
Az influenza az egyik legjelentősebb
szezonális légúti vírusfertőzés. Kórokozói
a humán A, B és C influenza vírusok. Az A
vírus kiterjedt járványokat okoz, a B vírus
általában kisebb, lokális halmozódásból
izolálható, a C vírus sporadikus, egyedi
eseteket idéz elő. Az influenza vírus két
nagy változatban fordul elő a természetben: humán és avián törzsek ismeretesek.
A két változat megbetegítő képessége,
járványtana különböző: a humán törzsek
elsősorban az embert betegítik meg, a
betegség a légutakban zajlik és a kórokozó cseppfertőzéssel terjed. Az avián
törzsek egyes vadon élő vízi szárnyasokban, gázlómadarakban, ezek béltraktusában találhatók, a vírus a széklettel ürül.
Az avián influenzavírusok szaporodása
az emberben általában gátolt, azonban
ez a fajspecifitás nem abszolút érvényű,
kivételesen embert is megbetegíthetnek.
Az avián (madárinfluenza) törzsek utóbbi
időben tapasztalható, távol-keleti megjelenése új, eddig alig ismert vírusok
kialakulásának és globális elterjedésének
a veszélyét rejti magában. A nagy veszély
abban van, hogy a két változatból, mindkettővel fogékony állatokban (sertés), kettős fertőzés esetén, génkicserélődés révén
teljesen új törzsek jöhetnek létre. A hibrid
kialakulására alkalmas „keverő edény”
elsősorban a sertés, de számos állatfaj (ló,
csirke, pulyka), sőt esetenként az ember

is szerepelhet köztigazdaként. A jelenség
kizárólag magas népsűrűségű, alacsony
higiénés szintű területeken alakul ki, ahol
a sertések és a vízi madarak nagy számban vannak jelen, szoros kontaktusban
élnek egymással és az emberekkel is. A
humán megbetegedéseket okozó új influenzavírusok rendszerint a Távol-Keleten
tűntek fel, és innen robbantak szét az
egész földön világjárvány formájában,
most azonban Mexikóból indult a fertőzés, és okozott több száz halálos áldozatot
a világon.
Az influenzavírus cseppfertőzéssel terjed. A légúti hámban szaporodik, azt súlyosan károsítja. A lappangási idő néhány
órától 1-2 nap is lehet. Hirtelen magas
láz lép fel, fejfájással, izomfájdalmakkal,
általános elesettséggel, kötőhártya huruttal. A torokképletek lobosak; köhögés
lehet száraz, majd hurutos. A beteg égő,
kaparó szegycsont mögötti fájdalomról
panaszkodhat. Szövődménymentesen 4
– 6 nap alatt lezajlik, utána gyengeség
marad vissza.
A vírus elpusztítja a csillószőrös hengerhámot, ami a légutakban található és
ezzel behatolási kaput teremt egyéb kórokozóknak, főleg gennykeltő baktériumoknak. Az így kialakult szövődmények
(hörgőgyulladás, tüdőgyulladás) lehetnek súlyosak is, különösen a legyengült,
egyéb krónikus betegségben szenvedő
idős embereknél, gyerekeknél. Az új típusú influenza fertőzés esetén a túlsúlyos,
szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre lehet veszélyes. Az ő esetükben a
vírusfertőzésre adott túlzott immunválasz
végzetes tüdővérzést is provokálhat.
A szezonális influenza ellen leghatásosabb védelem a veszélyeztetett popu-

Figyelem!

láció évenkénti oltása. A védőoltást elölt
vakcinával végzik, amelybe rendszerint
3 különálló törzset, két A és egy B influenzavírust tartalmaz, a következő influenzaszezon feltételezhető kórokozóit.
Az oltás révén bejutatott „vírusdarabkát” a szervezet immunrendszere idegen
anyagként ismeri fel és reakciót ad. Ezzel
mintegy megtanítjuk a védekező sejteket, hogy a „valódi” vírusfertőzés esetén
időben felismerhessék a kórokozót és
így a fertőzés enyhe lefolyású legyen,
és ne alakuljon ki járvány. A védőoltást
az északi féltekén ősszel kell kezdeni a
magas kockázatú egyénekkel. Minden
évben ismételni kell, mert a vírus genetikai állományának a megváltozása révén
(mutáció) újabb törzsek alakulhatnak ki,
mint a most terjedőben lévő H1N1 vírus
esetében. Magyarországon jelenleg is
folyik a védőoltás gyártása, kipróbálása
az új típusú influenza ellen. Az őszre
ígért vakcinával a szezonális influenza
megjelenése előtt meg lehet kezdeni az
oltást, melyet bizonyos korcsoportok térítésmentesen kapnak meg.
A vírusterjedés megelőzésében a higiénés szabályok betartása nagyon fontos: megfelelő módon történő kézmosás;
köhögéskor, tüsszentéskor zsebkendő
használata. Ezen kívül a háztartásban
használt tárgyak és helyiségek folyamatos
tisztítása, fertőtlenítése javasolt. Kerülni
kell a zsúfolt, rosszul szellőző épületeket/
helyeket. Amennyiben tüneteket észlelünk magunkon, ne menjünk közösségbe!
Fogyasszunk sok folyadékot, vegyünk be
lázcsillapítót, vitaminokat és pihenjünk
le. Minden esetben konzultáljunk háziorvosunkkal!
dr. Taricska Tibor orvos

Benzinmotoros kerti kisgépek tavaszi karbantartását,
teljes körű javítását rövid határidővel, kedvező áron vállalom.
• Láncfűrészek: STIHL, HUSQVARNA (láncélezés, felújítás)
• Rotációs kapák
• Fűnyírók, fűnyíró traktorok (késélezés, olajcsere stb.)
• Damilos fűkaszák, szegélyvágók
• SIMSON és robogó motorkerékpárok javítása
Igény szerint szállítás megoldható.
Ezen kívül: • Gyeplevegőztetést, • Fűvágást, • Parlagfű- és gazmentesítést vállalok
Bőszén Tibor vállalkozó Tel.: 06/30/822-9557 Lakcím: 6032 Nyárlőrinc, Ősz u. 6.
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Üvegezés

Sík- és katedrálüvegezés, hőszigeteltüveg-készítés,
drótüvegezés (pl. terasztető), kopolitüvegezés.
Akvárium- és terráriumkészítés, üvegajtó-készítés
(vitrinajtó, HIFI-ajtó, szekrényajtó).
Üvegcsiszolás és fúrás (fogantyú, pántfurat),
üvegasztal készítése. Fa ajtók készítése (külső,
belső ajtók). Régi ajtók átalakítása, felújítása
(pl. teleajtók kivágása, régi ajtó átalakítása
hőszigetelt üvegesre). Szúnyogháló ajtó, ablak
készítése rövid határidővel.
Herczeg Tibor üvegező kisiparos
Tiszaalpár, Vörösmarty u. 11.
Tel.: 76/424-997, 06/20/9260-987
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 16-19 óráig
szombat: 9-12 óráig

Képkeretezés

Fényképek, festmények, gobelinek, hímzések,
bármilyen papír vagy ruha anyag keretezése.
Régi képek kasírozása, minőségi paszpartuzása
rövid határidővel. Gobelin nyomatok
kedvező áron rendelhetők. Tel.: 06/30/355-2328
Cím: Vörösmarty u. 11.

Könyvelés és
könyvvizsgálat!
Egyéni vállalkozók, őstermelők,
BT-k, KFT-k, alapítványok
könyvelését, magán személyek
adóbevallásának
elkészítését vállalom!
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
Szeptember 3-án, október 1-jén,
november 5-én és december 3-án.
Ettől eltérő időpontokban a fenti
telefonszámon időpont egyeztetés alapján

MEGÚJULT A TISZAALPÁRI BENZINKÚT!!!
Kibõvített árukészlettel, udvarias kiszolgálással várjuk
minden kedves régi és leendõ vásárlónkat. Mindent egy helyen!

TANKOLJON TISZAALPÁRON!!! Dózsa György utca 69/A szám alatt.
Szolgáltatásaink: /Mint a Nagyok/
- elektronikus telefon feltöltő terminál (ONLINE) [pannon, t-mobile, vodafone]
- autópálya matrica terminál (ONLINE)
- bankkártyás fizetés
- prémium minőségű üzemanyagok
- kiváló minőségű kenőolajok
Nézze meg megújult shop árukészletünket, nálunk a virágföldtől, a PB palackon át a gépjármű felszerelésekig mindent megtalál. Néhány termék árukínálatunkból: cigaretta, dohánytermékek, sörök, borok,
üdítő italok, presszókávé, cappuchino, jégkrém, csokoládé, plüssjátékok, játékautók, gépjármű felszerelési cikkek, izzók, biztosítékok, kenőolajok, üléshuzatok, elsősegély dobozok stb
Továbbá kis és nagy vállalkozásoknak, nagyfogyasztóknak halasztott fizetési lehetőség.
Figyelje akciós termékeinket, szinte beszerzési áron kaphatók.

Amennyiben a Benzinke Kft-nél megáll, Ön igazán jól jár!!!
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig: 06 órától – 20 óráig, vasárnap és ünnepnap: 06 órától – 18 óráig
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APRÓK
* Női személy gondozását,
eltartását vállalnám saját otthonomban. Érd.: 424-017 esti
órákban
* Dózsa György u. 20.
alatt házrész albérletbe kiadó.
Két szoba (egyik bútorozott),
konyha, fürdőszoba. Érd.: 424147
* Eladó kétszobás, összkomfortos
családi
ház
Lakiteleken a Vörösmarty
utcában (buszmegálló, óvoda,
iskola, orvos, bolt kb. 5 perc
járásra). Érd.: 06/30/655-4317
* Kitűnő állapotban lévő
szőnyeg eladó (190x270 cm),
2 éves. Érd.: 06/20/347-3924

Választási
malacok,
anyakecskék és vágni való
gidák eladók.
Érd.: 06/30/306-7511
* Ágyneműtartós kanapé
eladó Dobó István u. 2., napközivel szemben Benkőné.
Irányár: 20.000 Ft. Érd.:
76/421-735
* Háromkerekű robbanómotoros moped 0 km-es, új
eladó. Érd.: 715-911
* Lakatlan házat vagy nyaralót keresek. A gondnokságot
elvállalnám. Részleteket telefonon vagy személyesen. Az
alábbi telefonszámon várom az
érdeklődőt: 06/20/533-5276

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: Nagy Rita Anikó (Dobák Éva),
Iharosi Lilien (Iharosi Ivett), Benkó Bence Máté (Barcsa
Nóra), Bartók Tibor József (Szabó Melinda), Pető Kristóf
(Pető Krisztina).
Akiktől elbúcsúztunk: Szekeres János (1924), Seres Erzsébet
(1945), Bernáth József (1943), Túri János (1958), Bodor János
Pál (1937).

Köszönet

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Konfár Lászlóné (Pannika néni) temetésén
megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

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

