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Kulturális évadzáró 2009

A művelődési házban karácsony előtt
került sor a 2009. év kulturális évadzá
rójára. A szokáshoz híven az idén is szí
nes műsorral, színvonalas produkciókkal
zárult az év. Változás volt az eddigiek
hez képest, hogy az idén 35 éves fenn
állását ünneplő Bársony Mihály Népdal
kör jubileumi műsora mellett felléptek a
Jövőnkért Alapfokú Művészeti Oktatási
Intézmény néptáncosai és az Árpád Feje
delem Nyugdíjas Klub tánccsoportja is.
Utóbbiak magyar csárdással nyitották
meg a rendezvényt. A Bagi Ferenc tanár

úr által felkészített néptáncosok a tőlük
megszokott profizmussal szórakoztatták
a közönséget.
Az esemény középpontjában a népdal
kör műsora állt. Összeállításukban tiszai
dalokat, virágos és csillagos dalcsokrot,
pásztor- és munkadalokat, ünnepi dalo
kat és Bársony Mihály dalait hallhat
tuk. A zenei kíséretet citera, tekerőlant
és klarinét adta. Bemutatkoztak Balla
Tibor tanítványai, a Bánfi-Antal testvé
rek, Ádám és Dávid, akik tekerőztek és
doboltak, valamint Hatvanyi Ferenc, aki

szintén tekerőn játszott.
A színes dalcsokrok között Horti Sán
dor, a népdalkör vezetője ismertette az
együttes történetét. A záró műsorszám
különlegessége volt, hogy a népdalkör
egy műsorszámban lépett fel a gyerme
kek néptánccsoportjával.
Jó hangulatot teremtettek, hiszen a közön
ség együtt énekelt a kórussal.
Dr. Vancsura István polgármester emlék
lapokkal köszönte meg a jelenlegi tagok
munkáját, elismerve a község kulturális
életében kifejtett tevékenységüket.

Minden kedves olvasójának szebb és boldogabb új esztendőt kíván
a Tiszaalpári Hírmondó Szerkesztősége
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Önkormányzati hírek
Az óév utolsó - rendkívüli - testüle
ti ülésére a karácsonyi ünnepeket meg
előzően december 21-én került sor.
Az ülésre a polgármester-választással
összefüggő kötelezettségek miatt volt
szükség. A napirend során Bársony
András, a helyi választási bizottság
elnöke tájékoztatta a képviselő-testü
letet a december 13-i választás ese
ményeiről, eredményéről. A bizottság
a választást törvényesnek ítélte meg.
Sem az előkészítés, sem a lebonyolí
tás, sem a választási eredmények meg
állapításával kapcsolatban bejelentés,
kifogás nem merült fel.
A második napirendi pont keretén
belül a választási bizottság elnöke fel

eskette hivatalába az újonnan megvá
lasztott polgármestert, dr. Vancsura
Istvánt. A megválasztásával megüre
sedett képviselői posztra a 2006. évi
önkormányzati választás kislistáján
legtöbb szavazatot kapott jelölt, Győ
ző Gyula került, aki szintén hivatali
esküt tett.
A harmadik napirendi pont kereté
ben a testület az új polgármester illet
ményét és költségtérítését állapította
meg. Dr. Vancsura István kérésére a
vonatkozó jogszabályokban meghatá
rozott legkisebb összegű illetményt,
427.900.- Ft-ot, valamint ugyancsak
az adható legkevesebb költségtérítést,
85.580.- Ft-ot szavazta meg a testület.

BURSA
Hungarica
ösztöndíjpályázat
2009-ben a tiszaalpári önkormány
zat 36 fő felsőfokú, illetve középfokú
tanulmányokat folytató pályázónak
ítélt meg havi 2000 Ft ösztöndíjat.
Ehhez az összeghez a megyei önkor
mányzat további támogatást adhat. A
helyi és megyei önkormányzat dönté
sei alapján az Oktatási és Kulturális
Minisztérium kiegészítő támogatást
nyújt a pályázóknak. Az ösztöndíjat
leghamarabb 2010 márciusától kap
ják meg az érintettek.

Megszűnt a CKÖ Tiszaalpáron
Értesítem Tiszaalpár lakosságát
és az érintetteket, hogy Tiszaalpár
Nagyközség Cigány Kisebbségi
Önkormányzata 2009. 01. 05-én meg
szűnt. Megszűnésének oka, hogy a
képviselő-testületének száma 3 fő
alá csökkent. A 2006-os önkormány
zati választásokon a cigány kisebbsé
gi képviselőjelöltek száma 5 fő volt.
2008. január 31-én 2 fő képviselő
visszaadta a mandátumát, amelynek
indoka és oka, hogy egészségromlás
következtében a pozíciójukat nem

tudták ellátni. Az idén 2010. január
05-én szintén viszszaadta mandátu
mát egy képviselő, aki nem kívánta
megindokolni lemondásának okát.
Így tehát a települési kisebbségi
önkormányzat megszűnt, mert a kép
viselők helye betöltetlen maradt, vala
mint ha a kisebbségi önkormányzat
megszűnik, a kisebbségi önkormány
zati képviselők választására csak a
következő önkormányzati általános
választás alkalmával kerülhet sor.
Ezúton szeretnék köszönetet

Megújul a faluközpont
A Faluvédő és Szépítő Egyesület
a tavalyi évben pályázati támogatást
nyert a faluközpont egy részének ren
dezésére.
A pályázat előkészítő szakaszának
első munkálatai hamarosan megkezdőd
nek az Alkotmány utca gyermekorvosi
rendelőtől az önkormányzat épületéig
tartó részének mindkét oldalán. Horváth
Zoltán településüzemeltetési előadótól
megtudtuk, hogy ezen a területen parko
lóhelyek épülnek majd, ezért a tervek
szerint sor kerül a sövény felszedésére
és a fenyőfák kivágására. A munkála

tokat az önkormányzat parkgondozói
végzik el, amint az időjárás ezt lehetővé
teszi. A sövényt áttelepítik a kegyeleti
park járda melletti részére. A fenyőket
már nem lehet újra elültetni, ezért azt
feldarabolva tűzifaként rászorulóknak
juttatják majd el. A gömbkőris fasor
megmarad.
A pályázatnak része a településrende
zés és a parkosítás is. A parkolók kiépíté
se mellett a tervben szerepel a csapadék
víz-elvezetés megoldása, új növények
telepítése, valamint a pihenni vágyók
számára padok elhelyezése.

mondani mindazoknak, akik bármi
lyen formában segítették, támogat
ták, motiválták önkormányzatunkat.
Optimista emberként elmondhatom,
hogy a 2010-es választásokon szán
dékomban áll a települési kisebbsé
get képviselni és indulni a választá
sokon.
Köszönettel és tisztelettel:
Ajtai Elemérné
Nagyhajú Mária

Közlemény
Az Új Magyarország Fejlesz
tési Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rend
szeréhez benyújtott "Az alapellátás
hatékonyabb működtetéséhez szük
séges humánerőforrás fejlesztése
Tiszaalpáron" című TÁMOP-6.2.4./
A-08/1/konv-2009-0030 azonosító
számú pályázat keretében a Veratrum
Orvosi Bt. viszsza nem térítendő támo
gatásban részesült.
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Újévi köszöntő

„Lépj rá az utadra, amin a szíved vezet,
és gazdagodj majd minden perccel,
mert a boldogságnál az életedben
fontosabb soha, semmi sem lesz“
Reich Károly
Az új várása mindig reményt, egy
jobb utáni vágyódást jelent. Különösen
igaz ez az új évre, amikor magunk
mögött hagyjuk a régit és bizakodva vár
juk az új esztendőt.

„Boldog új évet“ - kívánunk egy
másnak.
Hogy a boldogság valóra is váljon
és ne csak légbe szálló szóvirág legyen,
sokat kell tenni érte.
A Teremtő az embert ezzel indította
útjára: "Küzdve - küzdj és bízva - bíz
zál!"
Hittel vallom magam is, a sikeresen
elvégzett munka, a sikeresen megoldott
feladat, örömmel tölti el az embert.
Reménykedve várom az elkövetkező
hónapokat. Munka sok van, pénz kevés
lesz.
Szeretettel teli szívvel kérek és hívok
mindenkit a közös munkára. Kérem és
várom őszinte véleményüket, jó tanácsai
kat, de segítő bírálatukat is.
2010 a gazdasági válság egyik leg
nehezebb éve lesz Magyarországon.

Megkérdeztük…..
mit vár az új évtől?

Madla János:
Semmi jót nem várok 2010-től. Sajnos
az a folyamat, ami 2008-ban elindult a
világban és Magyarországot is elérte,
az a 2009. évben még nem érte el a
mélypontját. Következménye minden
családot érint, egyre nehezebb helyzet
be kerülnek az emberek.
Garaczi Sándorné nyugdíjas:
Nagyon szeretném, ha olyan lenne a
közlekedés, hogy a két műszakban dol
gozók be tudjanak járni Félegyházára,
illetve onnan a délutáni műszakosok
haza tudjanak utazni. Magamnak nyu
godt, biztonságos nyugdíjas éveket
kívánok.
Fekete Csabáné:
Munkát szeretnék helyben találni. Köz
gazdasági érettségivel nem tudok elhe
lyezkedni. Abban bízom, hogy 2010ben, mivel megemelték a rehabilitá
ciós járadékot, talán nagyobb lesz az
esélyem.
Gál Dorina 8.a osztályos tanuló:
Azt hiszem, hogy 2010 nemcsak
nekem, hanem a 8. évfolyamnak is
változást jelent majd, hiszen mi most
lépünk fel a felnőtté válás első lépcső

fokára. A felvételi sorsdöntő lehet az
életünkben. Így hát az én újévi kíván
ságaim listáján az első helyet a sikeres
felvételi foglalja el. Persze azért jó len
ne, ha egy új telefont is hozna nekem
az új év!
Deák Ferenc asztalos:
Nem vagyok túl bizakodó. A falunak
- úgy látom - egyre rosszabb sora
lesz, egyre kevesebb a munkalehető
ség. Bízom abban, hogy legalább a csa
ládunk boldogulni fog, hogy a lányom
továbbra is jól tanul majd.
Bodor Mihály nyugdíjas:
Jó egészséget a családomnak és nekem
is; sok halat a holtágba; a tavalyinál
nagyobb nyugalmat, biztonságot és
kisebb inflációt a gazdaságban.
Ballabásné Somkuti Anita óvónő:
Erős hitet,
Látó szemet,
Békességet,
Néhány jó szót,
Értő csendet
Sok barátot,
Vagy beszédet.
Jóakarót.
Embereket,
Tettre készen,
Földet, népet
Egészségben.

Ezúton is kérem a képviselőket, a kato
likus egyházat, a civil szervezeteket,
a vállalkozókat, hogy a válság követ
kezményeit tegyük elviselhetőbbé azon
családok, egyének számára, akiket ez
legjobban súlyt. E cél és más települési
feladatok ellátása érdekében felajánlom
polgármesteri tiszteletdíjamat.
Isten kegyelméből és 518 választó
polgár többséget megnyerő szavazatával
lettem egy rövid időszakra településünk
polgármestere. E tisztséggel nemes és
nehéz feladatra kaptam megbízást.
Bizalmuknak legjobb tudásom sze
rint fogok megfelelni, támogatásukat, jó
kívánságaikat ezúton is megköszönöm.
Adjon az Isten Tiszaalpár minden
lakójának békés, boldogabb, szebb új
esztendőt!
Dr. Vancsura István
polgármester

Egyházi sorok
Főbb ünnepek a hónapban:
-	 január 3. Vízkereszt / Urunk megjele
nése
-	 január 10. Urunk megkeresztelkedé
se
-	 január 18. Árpád-házi Szent Margit
szűz
-	 január 21. Szent Ágnes szűz és vérta
nú
-	 január 25. Szent Pál apostol megtéré
se
-	 január 28. Aquinói Szent Tamás áldo
zópap, egyháztanító
Urunk megkeresztelkedésének ünne
pével (január 10.) véget ér a karácsonyi
idő. Egyúttal kezdetét veszi a farsangi
időszak.
Január 30-án szombaton Alpáron, a
művelődési házban lesz a hittanos diá
kok farsangja.
Továbbra is van még lehetőség a
szentmise-szándékok igénylésére élő és
elhunyt testvéreinkért.
Kéri Vencel plébános

Helyesbítés
Az előző számunkban tévesen jelent
meg dr. Martus Mónika és dr. Vancsura
Zoltán háziorvosok neve. A tévedésért
ezúton is elnézésüket kérjük.
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Sajtóközlemény
Tiszaalpár Nagyközség
„Jövő-Esély Program a tiszaalpári gyermekekért“ c. pro
jektje Európai Uniós forrásból valósul
meg.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Dél-Alföldi Operatív Program, „Alapfokú
nevelési-oktatási intézmények és gimnáziu
mok infrastruktúrájának fejlesztése“ című,
DAOP-2007-4.2.1/2F kód számú kiírásra
pályázatot nyújtott be Tiszaalpár Nagyköz
ség Önkormányzata. A benyújtott projekt
javaslatot a Támogató 2009.06.10-én kelt
támogató levél szerint támogatásban része
sített. A Támogatási Szerződés megkötésére
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és
a VÁTI Kht. között 2009. augusztus 11-én
került sor. Az elnyert támogatás összege:
200.000.000 forint. A szerződéskötést köve
tően megkezdődött a projekt előkészítési sza
kasza, amely 2008 év végére fejeződött be.
A projekt megvalósításának kezdete: 2009.
01. 30, befejezése: 2010. 12. 31. Az építési
beruházás 2009. október 08-án kezdődött,
melynek befejezése legkésőbb 2010. július
31-ig megtörténik.
A projekt célja a településen szétszór
tan elhelyezkedő, tárgyi és infrastrukturális
feltételeket tekintve a jogszabályi előírások
nak nem megfelelő óvodaépületek kiváltása
egy korábban iskolai oktatás célját szolgáló
épület átépítésével. A projekt révén megva
lósíthatóvá válik a szakmai és fenntartási
szempontból racionális működtetés, neve

lésbe vonhatók a jelenleg óvodába nem járó
3 év feletti halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek is.
A projekt megvalósítása során a fej
lesztendő épületben a jelenlegi iskolai tér
beosztás megváltoztatásával csoportszobák,
egyéni fejlesztő szobák kialakítása, felújítás
(festés, burkolás), nyílászáró csere és gépé
szeti felújítás történik. A projektfejlesztés
magába foglalja az udvar kialakítását, ahol
környezetbarát anyagokból játszótér épül.
A Dél-alföldi Operatív Program 20072013 oktatási fejezetében célként jelöli meg
a mindenki számára elérhető, magas színvo
nalú, az oktatási rendszerbe való belépést
megfelelően előkészítő, az eltérő családi
háttérből adódó szociokulturális különbsé
geket csökkentő óvodai intézményhálózat
megerősítését és fenntartását. A régióban
az óvodák majdnem minden esetben az inf
rastruktúra megújítására szorulnak, így van
ez a tiszaalpári Napközi Otthonos Óvoda
esetében is. Az intézmény jelenleg három
telephelyen 175 gyermek nevelését végzi,
a szakmai munkának otthont adó épületek
leromlott állapotúak.
Tiszaalpár nagyközség képviselő testü
lete többször vizsgálta az óvodai feltételek
javításának lehetőségét. A 3/2007. (I.31.)
sz. Kth. határozat értelmében pályázati for
rások bevonásával az önkormányzat a volt
Tiszaújfalui iskola épületének átalakításával
kívánja orvosolni ezt a régóta fennálló prob
lémát.

Látogatás a Flóra virágkiállításon
2009. december 05-én a Ha-Ho szak
kör és a Természetbarát szakkör szorgal
mas és aktív tanulói a Faluvédő- és Szépí
tő Egyesület támogatásával részt vehettek
a Kecelen minden évben megrendezésre
kerülő Flóra virágkiállításon és vásáron,
Dr. Halász Mátyásné és Bondár Enikő
tanárnő kíséretével.
A keceli Városi Sportcsarnok ezúttal is
virágba borult, a kiállítók idén is kitettek
magukért. A fő motívum ebben az évben
az esküvő volt. A középpontban egy valódi
Cadillac állt esküvői díszben. Az ünnepi
asztaldíszek, menyasszonyi csokrok mel
lett felvonultak termékeikkel rózsatermesz
tők, parképítészek. Fazekasok, virágkötők
a szemünk előtt készítettek boszorkányos
ügyességgel különféle díszeket, használati
tárgyakat. Az elmúlt évek hagyományát
követve festményekben is gyönyörködhet
tünk.

A virágcsodák szemléjét immár hato
dik éve kíséri az országos fazekas kiállítás.
A vasárnap estig tartó kiállítás kísérő ren
dezvényei között szerepel egyebek mellett
fotó- és festménytárlat, valamint borászati
és gasztro kóstoló.
Nagyon jól éreztük magunkat. Köszön
jük Vajda Mártának, az egyesület vezetőjé
nek a támogatást. Reméljük, jövőre is lesz
lehetőségünk részt venni ezen a fantaszti
kus rendezvényen.

A Jövő-Esély programban előirányzott
tiszaalpári óvodafejlesztés tehát a település
önkormányzatának és képviselőtestületének
saját forrásból megoldhatatlan, régóta húzó
dó feladata.
Az óvodai létszámok alakulása a közel
múltban szükségessé tette a létszámhatárok
felemelését, az ellátás kis mértékű bővítését,
az intézmények jelenleg az alapító okirat
ban meghatározott maximális létszámokkal
működnek.
Nyilvánvaló, hogy a korai személyiség
és szemléletformáló erők nem csak a direkt
és szándékos nevelői eszközök révén, de
indirekt módon, a környezet által is hatnak
a gyermekekre. Az óvodáskor a személyiség
fejlődésének kulcsfontosságú periódusa, az
ebben az időszakban kapott impulzusok
mélyen beépülnek a személyiség későbbi
struktúrájába. Fontos tehát, hogy a gyerme
kek kulturált, igényes környezetben nevel
kedjenek, hiszen így válhatnak később kör
nyezettudatos, településüket szerető, annak
értékeit megbecsülő polgárokká.
Bővebb információ:
Név: dr. Menyhárt Anett jegyző
Cím: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányza
ta, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
Telefon: 76/424-133
Email: jegyzo@tiszaalpar.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszí
rozásával valósul meg.

Változások a
védőoltások rendjében
2010 januárjában kerül sor az iskola
6. osztályos tanulóinak diftéria (torok
gyík) elleni oltására. Ez az oltás évtizedek
óta a kötelező iskolai oltások közé tarto
zik, csak az időpontja változott.
2009-től változott a hepatitisz (fertőző
májgyulladás) oltási rendje. Tíz év óta a 8.
osztályos diákok védettsége történt meg.
Ez évtől a 7. osztály tanulói kapják meg
ezt az ellenszert, ami két oltásból áll.
Befejezés után átadjuk azt az oltá
si könyvet, amibe ezeket az oltásokat
bejegyezzük. Kérjük a szülőket, őrizzék
meg fontos dokumentumként, szükségük
lesz rá a későbbiekben. A védőoltásokat
dr. Martus Mónika iskolaorvossal együtt
végezzük az egészségházban.
Borisné Czmarkó Erzsébet és
Győri Lászlóné védőnők
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Iskolai élet
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár
6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037

Támopos témahetek az iskolában
Minden család életében fontos az
advent és a karácsony időszaka. Az
ehhez kapcsolódó népszokások, hagyo
mányok megismertetését, illetve a már
meglévő ismeretek bővítését tűzte ki
célul a 3.b és az 5.b osztályban tartott
témahét programja.
Vajon hogyan zajlik egy disznó
tor? Mennyi csomagolópapír kell az
ajándékok becsomagolásához? Merre
menjük Betlehembe? Ilyen és ehhez
hasonló érdekes kérdésekre keresték
ésélményszerű, tevékenykedtető mód

szerekkel kapták meg a választ a gye
rekek. Az iskola falait elhagyva a temp
lomban Vencel atya varázsolta a 3.b
osztályosok elé ezen időszak meghitt
hangulatát. Az 5. b osztály tanulói a
„Jobb adni, mint kapni“ elvet szem előtt
tartva Karácsonyváró címmel ünnepi
műsort rendeztek a szülők számára,
verssel, tánccal lepve meg szerettei
ket. A témahét vezetői: Tóthné Mátyus
Monika és Deák Lajosné.
Kővágóné Kálmán Klára
szakmai vezető

Legyen élmény a tanulás!

Valami más az első osztályban (TÁMOP 3.1.4)

Elsősök az iskoláról
Azt szeretem az iskolában, hogy amikor
tornázunk, mindenkit leelőzök.
V. Anna
Nagyon szeretem a tesit, de azt nem sze
retem, ha kiabálnak a gyerekek. Jó olvas
ni a könyvekből, jó a sok házi feladat.
R. Eszter
Én azt nem szeretem, mikor sokat kiabál
nak, akkor kihallatszik Rózsa nénihez,
és Rózsa néni meg fogja őket szidni. Én
meg nem szeretem, ha Rózsa néni szid.
Le kellene állítani őket.
B. Cintia
Szeretek okos lenni. Jó iskolába járni,
meg nagyon jó tanulni.
M. Detre
Szeretek suliba járni, csak a lecke túl
sok.
H. Koppány
Én szeretem az iskolát. Sokat tudunk
tanulni, sok leckét csinálhatunk. Itt talál
kozom a barátaimmal.
K. Áron

„A fotó arra hivatott…
...hogy felrázza a képzelőerőt…
Nem elég, ha csupán emlékeztetőül
szolgál.“ (Lucien Hervé)

A kompetencia alapú oktatás során
minden iskola első számú feladata a
képességfejlesztés. Ennek bevezetésé
vel egy olyan programcsomaggal dol
gozhatunk, melybe összegyűjtötték a
képességfejlesztésre alkalmas jó gyakor
latok nagy részét.
Mit is jelent a képességfejlesztés?
Az első osztályba érkező gyerekek
képességei között hatalmas különbsége
ket tapasztalhatunk. Van, aki a három és
fél éves, és van, aki a nyolc és fél éves
gyermek szintjén áll bizonyos képessé
gek fejlődésében. Van, aki folyékonyan
olvas, van, aki az olvasás tanulásának
megkezdéséhez nélkülözhetetlen rész
képességek terén is fejlesztést igényel.

A program ránk, tanítókra bízza, milyen
ütemben haladunk pl. az írástanítással.
Ennek köszönhetően a lemorzsolódás
megelőzhető. A később érő és nehezeb
ben induló kisgyerekeknél is lehet siker
élményről beszélni.
Hihetetlen, hogy játékosan mennyi
mindent lehet tudatosan fejleszteni! S
ami a legfontosabb, hogy ne szorong
va, hanem jókedvűen, várakozással,
tudásvággyal érkezzenek a kicsik az
iskolába. Ha vidám, oldott hangulatban
fogunk a munkához, jól érzik magukat,
mindenre nyitottak, és mindent sokkal
könnyebben sajátítanak el.
Bársony Andrásné (Rózsa néni)
pedagógus

A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérsé
gi Önkormányzati Társulás a "Kistér
ség értékei" fotópályázatán Dr. Halász
Mátyásné irányításával vettek részt
tanulóink: Kerekes Andrea 8.a., Dányi
Krisztián 8.a és Szikora Krisztián 8.c
osztályos tanulók.
A fotók témája a kiskunfélegyházi kis
térség településeinek épített- és termé
szeti értékei, mely magába foglalja a
helyi örökségvédelem részeként a tele
pülés épületeit és építményeit, továbbá
a település védett növény- és állatvilá
gát. Tanulóink különdíjat kaptak, mely
lyel 60.000 Ft értékű sporteszközöket
tartalmazó ajándékcsomagot nyertek az
iskolának. A nyereményt Ficsór József,
Kiskunfélegyháza polgármestere adta
át a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.
A képek jelenleg a kiskunfélegyházi
könyvtárban tekinthetők meg, később a
településeken lesznek kiállítva.
Dömötörné Tar Margit

6. oldal

35 dalos év
A tiszaalpári Bársony Mihály Népdal
kör 35 éve van jelen községünk életében.
Fennállásának 35 éve alatt szebbnél szebb
sikereket ért el.
Az országos pávaköri mozgalom hatá
sára Melegdi Sándor kántortanító, mate
matikatanár szervezte meg a település
első népdalkórusát. A kórus 15 alapító
taggal jött létre, hozzájuk csatlakozott a
Bársony Mihály népzenész öttagú citera
zenekara. Egyesülésükből alakult meg
1974 őszén a művelődési ház népzenei
csoportja, a mostani együttes elődje, a
Tiszaalpári Pávakör. Létszámuk gyorsan
gyarapodott, az év végén már 35 fős cso
porttal léptek fel Lakiteleken.
Első sikeres helyi bemutatkozásuk
1975-ben volt, Alpár alapításának 900.
évfordulóján. Innen hosszú és eredmé
nyes út vette kezdetét, szereplések hosszú
sora következett helyben és vidéken. A
hetvenes évek végén rövid ideig Tiszatáj
Pávakör néven szerepeltek, majd a nyolc
vanas évek elejétől Tiszaalpári Népdalkör
lettek. Olyan sikeresek voltak, hogy rádió
felvétel is készült velük, amit több alka
lommal is sugároztak. Népzenei műsort
adtak Budapesten a Vajdahunyad várában
és a Nemzeti Galériában. Bemutatkoztak
Tordán is, a jugoszláviai testvértelepülé
sünkön. Országos minősítő arany fokoza
tot kaptak színvonalas munkásságukért.
A rendszerváltás évében nagy vesz

teség érte a csoportot: elhunyt Bársony
Mihály tekerőlanton, citerán és klarinéton
is játszó népzenész, a népművészet mes
tere, az együttes zenekarának vezetője.
Tiszteletére vette fel az együttes a Bár
sony Mihály Népdalkör nevet. Majd két
év múlva Melegdi Sándor is elhalálozott.
A kórus azonban talpon maradt. Rövid
időszakokra Csinger Sándorné, Szőke
(Petrolán) Éva és Brukner Lajosné ének
tanárok vállalták a vezetését. A tagok
azonban fogytak, már csak nyolc énekes
és két citerás maradt a csoportban. Őket
Ferenczi Sándorné alapító tag, citerás
igyekezett összetartani.
1998 szeptemberétől Horti Sándor vet
te át és szervezte újjá a népdalkört. A
létszám egy év alatt 36 főre gyarapodott.
Bővült a hangszerek köre is: a citera
zenekar mellett klarinétos, hegedűsök,
furulyások is szerepet kaptak. Az utánpót
lás kinevelése is elkezdődött egy 12 tagú
gyermek citera zenekar indításával.
Éveken át részesei voltak a község
rendezvényeinek, felléptek farsangokon,
karácsonyi műsorokon.
Dalaikat csokrokba rendezve tanul
ták, énekelték és adták elő: tiszai dalok,
virágos és csillagos csokor, pásztor- és
munkadalok, betyárosok, ünnepi dalok,
vegyes csokrok, hazafias dalok, Bársony
Mihály dalai.
Kiemelt tevékenységük volt a nép

zenei hagyományok és Bársony Mihály
hagyatékának ápolása. Nagy szerepet vál
laltak a névadó Bársony Mihály emlékére
szervezett Mihály napi rendezvények elő
készítésében, lebonyolításában és műso
raiban. Nagy sikert arattak közreműködé
sükkel a tekerőlantos szentmisék.
Budapesten kiváló értékelést kaptak
az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud bemu
tatóján. A szólistáik Kalocsán a Cserei
József nevét viselő megyei versenyen
első és harmadik helyezést értek el. Orszá
gos minősítőn Tiszakécskén egy szólistá
juk ezüst fokozatú minősítést kapott.
A népdalkör indította útjára 1999-ben
a kulturális évadzárót.
2002-ben megjelent Szerényi Béla gon
dozásában Bársony Mihály Daloskönyve,
2005-ben a népdalkör Padkaporos CDlemeze.
Napjainkban a népdalkör létszáma 20
tagúra csökkent. Az átlagos életkor 70 év
felett van.
A további eredményes hagyományőr
zéshez, a községünk életében is fontos
népdalkör továbbéléséhez nem elég a
közös éneklés öröme és az emberi barát
ság. Új tagok, fiatalok jelentkezésére és
aktív munkájára is szükség lenne.
(Az összefoglaló Horti Sándornak,
a népdalkör vezetőjének segítségével
készült.)

Szilveszter után
Egy igen nehéz 2009 év után jön
egy még nehezebb! Sajnos ilyen ténnyel
kell kezdenem, pedig én aztán igazán
optimista ember vagyok. Akkor is az
voltam, mikor azt hittem, hogy egy szil
veszteri jótékonysági bál, ami egy jó
ügyet szolgál, teltház lesz. Pedig már kel
lő gyakorlatunk is volt a szervezésben,
hiszen már az ötödik esemény volt. Még
is ráfizetéssel zártunk. Helyesebben nem
fizettünk rá (csak anyagilag), mert annyi
élménynyel gazdagodtunk, hogy mégis
megérte. A tervezett száz fő helyett csak
hetvenen voltunk és ebből is fele tag és
segítő.
Ennek ellenére a hangulaton semmi
nem volt érezhető. A zenészünk, Kar
dos László remekül rábírta a társaságot
a táncra. A szakácsunk, Nemes József
hozta a formáját: olyan szürkemarhapörköltet főzött, hogy kétszer kellett
szedni, annyira finom volt. Ha valaki

vegetáriánus vagy nem szereti a pörköl
tet, Hanó Mihályné rántott sajtja minden
problémára megoldás volt. Éjfélkor a
himnusz sokkal másképpen szól, mint
év közben, főleg ha utána pezsgő durran
és tűzijáték ragyog. Ragyog, mint az
ünneplők arca! És hogy még fokozzuk
a hangulatot, a Czinege István által fel
ajánlott "manufaktúrás", kézzel gyártott
termékek kisorsolásra kerültek. A nyerte
seket idézem: tényleg "értéket adnak". A
2. díjat, egy telis-tele ajándékkosarat a
Pax Otthon ajánlotta fel. A fődíj egy élő,
masnival díszített kisdisznó volt.
Barna Vincének lett malaca, aki előt
te a rétben egy fehér(!) vaddisznót lőtt.
Gratulálunk nekik.
Köszönjük mindenkinek a részvételt
és a segítséget. Külön köszönet helyet
tesemnek, Kása Andrásné Marikának,
aki már jóval előtte és utána is renge
teget dolgozott. Sok sikert és kitartást

munkájához. És hogy miért írtam az
elején, hogy bizonytalanság? Mert ez,
ami tényleg körülvesz bennünket. Lesze elég pénzünk, hogy ne szűnjünk meg,
hogy fent tudjunk maradni? Tudunk-e
szereteten és jó tanácson kívül mást adni
sorstársainknak? Válság van, tudjuk, de
van-e még, aki bennünket megtalál segít
ségével? Mi megtaláljuk-e, aki akar és
tud segíteni?
Megpróbáljuk túlélni ezt az idei évet.
Hogy hogyan?
Most még bizonytalan vagyok, de
holnap egy új nap és utána új hét, hónap
következik.
Tesszük a dolgunk, és majd kialakul.
Nem hagyjuk elveszni a kis közösségün
ket és összetartunk. Mindenki fontos és
fontos az is, amit teszünk. Ez az egy,
amiben biztos vagyok!
Hanó Mihály
titkár
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Köztünk élnek
Endre Mihály idén ősszel került pálya
kezdő tanárként az általános iskolába.
Kiskunfélegyházán született, jelenleg is
ott lakik, viszont van tiszaalpári kötődése
is. Édesanyja Alpáron élt férjhez menete
léig. Nagybátyja ma is a Munkácsy utcá
ban lakik. Hozzá elég sűrűn jár ki család
jával, vagyis nyugodtan mondhatja, hogy
nem ismeretlen számára községünk.
Ez év februárjában szerezte meg a
diplomáját a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Karán
mint számítástechnika-technika szakos
tanár.
- Egyre ritkább, hogy a férfiak a peda
góguspályát választják, főleg általános
iskolában. Téged mi motivált, hogy peda
gógus legyél?
Nem is gondolkodtam még azon,
hogy a férfi pedagógus kevesebb
lenne. Ha az alpári iskolából indu
lunk ki, akkor azonban tényleg igaz
ez az állítás. Az első napomon meg
is lepődtem, hogy csak két férfi kol
légám lesz. Az egyetemi éveim alatt
viszont nem tapasztaltam, hogy a
nők felé billent volna a létszám, leg
alábbis az én szakjaimon nem. Hogy
mi motivált? Már gyerekkoromban
is felnéztem a tanárokra, és tanár sze
rettem volna lenni. Számítástechni
ka vagy testnevelő tanár, mivel ezek
voltak a kedvenc tantárgyaim. Főleg
az informatika, ami akkoriban még elég
gé újdonsült dolog volt, és mint gyereket
nagyon megfogott ez a világ.
- A családod, a szüleid milyen pályá
ra szántak? Irányítgattak, terelgettek
valami felé?
A szüleim kertészkedéssel, fóliázás
sal foglalkoznak. Nem mondanám hogy,
irányítottak, csak mindig azt mondták,
hogy tanuljak, ne kelljen olyan nehéz
munkát végeznem, mint nekik. Igazából
nem mondták sosem, hogy most ezt és
ezt válasszam, mert… Ők elfogadták a
döntéseimet a középiskola és főiskola
választásakor egyaránt. Mindig maximá
lisan támogattak, amiért nagyon hálás
vagyok nekik. A mai világban, úgy gon
dolom, szülői támogatás nélkül nappali
tagozaton nagyon nehéz diplomát sze
rezni.
- Az első munkahelyed a tiszaalpári
iskola. Az első munkahellyel kapcsolat
ban biztosan neked is - mint mindegyi
künknek - voltak elképzeléseid, elvárása
id, terveid, álmaid. Mik voltak ezek?

Persze, az elképzelés az volt, hogy
majd minden olyan könnyen megy és
olyan jó lesz, mint Szegeden a Gyakorló
Általános Iskolában, de hát ez csak álom
volt. Itt "élesben" azért volt néhány kez
deti nehézség, megoldásra váró feladat,
mint a gépek rendbe tétele, telepítés,
karbantartás stb. De ez nem is ért meg
lepetésként, hiszen tudtam, hogy milyen
feladatok várnak majd rám. Azonban úgy
gondolom, hogy mostanra már sikerült
olyan állapotra felhozni az informatika
termet, amilyenre szerettem volna, ami
lyennek elképzeltem. Sajnos akadnak
még igen régi gépek is, amik nem köny
nyítik meg a dolgunkat a lassúság miatt,
de hát folyamatos korszerűsítéssel egy
igen jó gépparkot tudunk majd kialakíta
ni idővel.

Teljesen más már erről az oldalról a
tanítás, mint amikor csak gyakorló tanítá
sok voltak Szegeden vagy Félegyházán a
Dózsa-iskolában. Most már azon kívül,
hogy felkészüljek a másnapi órákra - ami
már önmagában is sok időbe telik -, van
nak még más feladatok is, amiket el kell
végezni. Előfordul, hogy néha csak késő
éjszaka kerülök ágyba. De nem panasz
kodom, mert úgy gondolom, jó úton hala
dok, szeretem a pályát és a kihívásokat.
- Hogyan érzed magad a testületben,
milyen kapcsolatot alakítottál ki a kollé
gákkal?
Úgy érzem, hogy sikerült nagyon jó
testülethez kerülnöm. Mindenkivel jó a
kapcsolatom. Sok segítséget kaptam az
első hónapokban, de még most is. Bár
mi kérdésem, gondom van, nyugodtan
fordulhatok bárkihez, mert tudom, hogy
segíteni fog. Külön nagyon sokat köszön
hetek a mentoromnak, Deákné Mariká
nak, a tiszteletbeli pótanyukámnak, dr.
Halász Mátyásné Anikónak és Győri
Istvánné Gabi néninek. Azt hiszem, ők

kerültek a legközelebb hozzám.
- A tantárgyaid, a számítástechnika
és a technika általában kedveltek a diá
kok között, mert nem "tanulós" inkább
foglalkoztatós tárgyak. Elfogadtak-e a
gyerekek mint pedagógust? Sikerült-e jó
kapcsolatot kialakítani velük?
Erre szerintem a gyerekek jobban
tudják a választ. Én úgy érzem, hogy
elfogadtak, és ilyen rövid idő alatt sike
rült megtalálnunk a közös a hangot. Sze
rencsés helyzetben vagyok, mert valóban
könnyebb megszerettetni a gyerekekkel
az informatikát, mint más humán tantár
gyat, de azért nem mondanám, hogy nem
"tanulós" óra. A mai informatikaoktatás
már elég sok elméleti anyagot tartalmaz,
és bizony sokszor ebben is ütközik ki
egy kis ellentét a diákokkal, mert néha
elfelejtenek tanulni. Igyekszem
becsempészni az órákba különbö
ző nehézségű feladatokat, és minél
változatosabbá tenni az órákat pro
jektorral, szemléltetésekkel és más
módszerekkel.
- Lassan vége az első félévnek,
a beilleszkedésen túl vagy már, egy
kis rálátásod is van már a szakmá
ra. Ha a féléves tapasztalatodat
kellene tömören megfogalmaznod,
mit mondanál?
Összességében úgy gondolom,
hogy amit elterveztem, azt sikerült
megvalósítanom. Persze vannak osztá
lyok, amelyekben kicsit elmaradtunk a
tervezettől. Itt több időre van szükség,
hogy felvegyék az általam diktált tempót,
de ezt folyamatosan csiszoljuk, javítjuk.
Szeretném, ha rövid időn belül színvo
nalas informatikaoktatás valósulna meg
Tiszaalpáron, amihez nagymértékben sze
retnék hozzájárulni. A kisebbekkel (4. és
5. osztály) például, akik lényegében még
csak most ismerkednek a tantárggyal,
már teljesen ezen az úton indultunk el.
Szeretném, ha ők már ugyanazt az infor
matikai színvonalat ütnék majd meg,
amit esetleg a jobban felszerelt városi
iskolák diákjai.
- Hogyan tervezed a jövődet?
Soha sem voltam egy nagy tervezős,
de egyelőre szeretnék gyökeret verni
ezen a pályán. Mellette még szeretnék
tanulni, mert tervezem egy második dip
loma megszerzését is. Szakmailag szeret
ném jól felkészíteni a gyerekeket a közép
iskolai informatikára, főleg azokat, akik
ezt a szakirányt választják majd.
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Gazdák figyelmébe
Jogszerű földhasználat a területalapú
támogatások igénylése során
A területalapú támogatások igénybevé
telére a föld használója jogosult (aki a
földhasználattal összefüggő költségeket és
kockázatokat viseli). Az elmúlt években ezt
megtanulták már a gazdálkodók, azonban
számos probléma merült fel, ha a földhasz
nálatra való jogosultságot kellett igazolni
az AKG intézkedések jogcímeire benyúj
tott kérelmek vagy a SAPS támogatások
túligénylései miatt indult adategyeztetések
során.
Az alkalmazandó jogszabályhelyek:
A 61/2009. (V. 14.) FVM. rendelet 46.
§ (1) bekezdése szerint: "Az MVH a hely
színi ellenőrzés során a termőföldről szóló
1994. évi LV. törvény 25/A. § (1) bekezdése
szerinti földhasználati nyilvántartás alapján
ellenőrzi a jogszerű földhasználatot.",
A 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 14.§
(8) bekezdés szerint: "Ha a túligénylésben
érintett bármelyik ügyfél hitelt érdemlően
bizonyítja, hogy az adott terület vonatko
zásában a földhasználati nyilvántartás rész
letes szabályairól szóló 356/2007. (XII.
23.) Korm. rendelet szerint földhasználónak
minősül, akkor a támogatást az MVH ezen
ügyfél számára állapítja meg, feltéve, hogy
ezen ügyfél egyébként jogosult a támogatás
igénybevételére."
A fentieken túl többször feledkeznek
meg a kérelmezők arról is, hogy területala
pú támogatás csak olyan területekre vehető
igénybe - a Tanács 73/2009/EK rendelete
55. cikkben foglaltak alapján - amelyek
2003. június 30-án jó mezőgazdasági álla
potban tartottnak minősültek, függetlenül
attól, hogy az említett időpontban művelés
alatt álltak-e.
A földhasználat jogosultsága ellenőrzé
sei során gyakori a természetben haszno
sított területnagyság és a földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett területnagyságok
közötti eltérés többnyire a jogcím nélküli
használatok következtében. Különösen fon
tos és aktuális ezt helyesen kezelni az AKG
jogosultak területazonosítási kérelmének

elkészítése során az öt éves kötelezettségvál
lalásra tekintettel.
A területeltérések okai közül két jellem
zően előfordulóra hívjuk fel az érintettek
figyelmét.
- Számos esetben fordul elő, hogy a
valamikori dűlő út jelenleg is önálló hely
rajzi számmal és kivett út megjelöléssel,
önkormányzati tulajdonban szerepel az
ingatlan-nyilvántartásban, annak ellenére,
hogy hosszabb ideje a környező táblával
együtt mezőgazdasági hasznosítás alatt van.
Ezekre a területekre nincs jogszerű haszná
lata az érintett gazdálkodónak, ezért nem
is jogosítanak támogatás igénylésére. Az
érintetteknek az önkormányzatoknál kell
rendezni a művelési ág változtatását és a
területhasználati jogosultságot (haszonbérle
ti szerződés, használati megállapodás).
A területhasználat rendezése mellett is
csak akkor kérhető területalapú támogatás
a területre, ha a mezőgazdasági hasznosí
tás (jó mezőgazdasági állapotban tartás)
kezdete bizonyíthatóan korábbi, mint 2003.
június 30.
Amennyiben a korábbi út már termő
földként van nyilvántartva 2003.06.30. meg
előző időponttól (van aranykorona értéke)
csak a területhasználat jogszerűségét kell az
önkormányzattal rendezni.
- A termőföld tulajdon reformjának vég
rehajtása következtében - különösen a rész
arány kiadások során - igen gyakori a vél
hetően már elhalálozott és/vagy ismeretlen
helyen tartózkodó tulajdonos(társ). Ezeket a
földeket a jog szerinti tulajdonosok értelem
szerűen nem hasznosítják. De a hasznosítási
kötelezettség teljesítése sem kényszeríthető
ki a fentebb írtak következtében. Sok eset
ben az ismert, elérhető tulajdonos sem műve
li a földjét a szomszédok vagy a hatóság
felszólítása ellenére sem.
Az elhagyott, nem művelt földek a szom
szédos területen gazdálkodók számára kárt
okoznak, költségeiket növelik, gazdálkodá
suk eredményét csökkentik, ezért inkább
művelés alá vonják azokat. Ezekre a terüle

Alapítványi karácsony
A Gyerekekért Alapítvány szeretett
volna csatlakozni az önkormányzat által
szervezett gyermekkarácsonyhoz a fel
ajánlásával. Egy képviselő tájékoztatása
szerint azonban ezt az ünnepséget kizá
rólag a képviselő-testület és a jegyző
finanszírozza, így javasolta, hogy külön
ünnepséget szervezzünk.
Szerencsére december 19-én a tis
zaalpári nevelőszülők lelkes segítségével

rendhagyó karácsonyi műsort sikerült ren
dezni egy családi házban. Több mint
negyven nagycsaládos szülő gyermeke
inek szereztünk felejthetetlen délutánt.
Énekeltünk, táncoltunk, játszottunk. Az
egyik helyiségben arcfestés volt, a másik
ban uzsonnáztak. A gyermekek lelkes
szereplése is meghozta a szeretet ünne
pének varázsát. A rendezvény végén min
den gyerek boldogan szorította magához

tekre a földhasználati nyilvántartásba nem
jegyeztethetik be a jóhiszemű, de jogcím
nélküli használatukat. A földhasználati
bejegyzés hiányában viszont támogatás sem
igényelhető a fent idézett jogszabályokban
foglaltak értelmében.
Természetesen a jóhiszemű jogcím nél
küli használatokra is igaz, hogy a jogcím
megszerzése esetén is csak akkor jogosíta
nak területalapú támogatások igénylésére,
ha 2003. június 30-án jó mezőgazdasági álla
potban tartottnak minősülő mezőgazdasági
hasznosítás alatt lévő területek voltak.
A fentieket összefoglalva az AKG jogo
sultak által beadandó területazonosítási
kérelmek készítése során minden olyan
területet (beleértve az osztatlan közös tulaj
donú földrészletek tulajdoni hányadait is)
ki kell hagyni, amelynek a kérelmező nem
2009.09.01-től kezdődően jogosult haszná
lója a tulajdonossal kötött szerződés (meg
állapodás) szerint, és amelyre a kérelmező
földhasználati joga nincs a nyilvántartásba
bejegyezve.
A földhasználati nyilvántartásban sze
replő területek közül kihagyandók azok,
amelyek 2003. június 30-án nem minő
sültek jó mezőgazdasági állapotban tartott
mezőgazdasági hasznosítású területnek, de
későbbi időpontban beművelték és jelenleg
is hasznosítják őket.
A jövőben várhatóan a SAPS (SPS) terü
letek támogatási kérelmeinek ellenőrzése
során is a földhasználati nyilvántartás alap
ján állapítják meg a használat jogszerűségét
is (nem csak a túligénylések kapcsán), azaz
a jogcím nélküli használatok jogosulatlan
igénylést fognak jelenteni az egyéb feltéte
lek betartása mellett is.
A probléma megoldásához a jogcím nél
küli földhasználat bejegyezhetőségét kelle
ne lehetővé tenni jogszabály módosítással.
Ennek esetleges megtörténtéig azonban a
jogcím nélkül használt földekre támogatást
igényelni a fentiek szerint nem lehetséges.
Csányi György
ÚMVP tanácsadó (Tel: 30/288-18-80;
e-mail: csanyi.gyorgy@agrarkamara.hu)

az ajándékcsomagját, és szüleikkel sűrű
hóesésben indultak haza. Ezúton is szeret
ném megköszönni a Mars Magyarország
Értékesítő Bt-nek, a Bonbonetti Choco
Édesipari Kft-nek, és nem utolsó sorban
Nemesné Kása Andreának és Sztakóné
Erzsikének a segítségét. A fotók a www.
gyerekekert.hu honlapon a képgalériában
megtekinthetők.
A Fogjunk össze a Gyermekekért, a
Jövőnkért Alapítvány képviseletében:
Várnai Gábor
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Bábelőadás

Könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
David Burnie: A természet kisenciklo
pédiája
Angelina Ralphstone: A világ 102 cso
dája
Réthy Lajos Attila: A H1N1-infulenza:
betegség vagy védőoltás?
Kiss Anna: Bűnbe esett irodalmi hősök
Kati Marton: Kilenc magyar, aki világ
gá ment és megváltoztatta a világot
Polcz Aline: Együtt az eltávozottal
Csernus Imre: Ki nevel a végén?
Gimnasztika mindenkinek

Január 25-én 10 és 14 órai kezdettel a kecskeméti Ciróka Bábszínház előadásában
a Kököjszi és Bobojsza című darabot tekinthetik meg az érdeklődők. Az előadás
nak az Árpád Művelődés Ház ad otthont. Jegyek a helyszínen is válthatók.

Bécsi kirándulás

Szépirodalom:
Dan Brown: Az elveszett jelkép
Robert Ludlum: A Bourne-szankció
Bianka Minte-König: Mobilszerelem
Agatha Christie: Örök éj
Georges Simenon: Maigret és az öreg
szerelmesek
Rita Monaldi: Secretum
Guido Wandrey: Vidám nyüzsgés az
óvodában
Geronimo Stilton: Sajtsárga lakókocsi

Félévzáró

a színjátszó tanszakon
A Jövőnkért Alapfokú Művészetok
tatási Intézmény színjátszó tanszaká
nak tanulói félévzáró fellépést tarta
nak 2010. január 20-án 16 órától az
Árpád Művelődési Házban. Bemutatják
az eddig tanult játékokat, rövid jelene
teket adnak elő, majd vidám tánccal
köszönnek el az első félévtől. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak. A belépés
díjtalan!
Bondár Enikő tanszakvezető tanár
December 21-én, a tél egyik leghide
gebb napján alpáriak kis csoportja Bécs
be látogatott el. A kirándulásuk során
meglátogatták Ausztria egyik legismer
tebb műemlékét, a schönbrunni kastélyt.
A barokk stílusú császári rezidencia egy
időben Sisi császárné nyári pihenőhelye
volt. Az 1441 szobás kastélynak termé
szetesen csak egy kis része áll nyitva a
látogatók előtt. A kirándulók nagyszerű
ötletnek tartották, hogy nem kellett ide
genvezetőt igénybe venni, anélkül is
nagyszerűen tudtak nézelődni. Csupán

egy rádiót kellett kérniük, amelyben
anyanyelven mesélték el, hogy éppen
mit látnak.
Bécs centrumában megnézték a
Hundertwasser-házat, Friedensreich
Hundertwasser osztrák képzőművész
különleges alkotását. Ez az 1985-ben
átadott lakóház szokatlan színeivel, hagy
makupolás tetőivel, a teraszon kialakí
tott kertjeivel a turisták egyik kedvenc
látványossága.
A hátralévő időben az adventi vásá
ron nézelődtek, vásároltak.

Idősek
karácsonya
A művelődési házban tartották
december 17-én az idősek karácsonyát,
amelyen a község nyugdíjasai vettek
részt. Az ünnepséget, dr. Vancsura Ist
ván polgármester nyitotta meg. Fellé
pett a Bársony Mihály Népdalkör és a
művészeti iskola színjátszói.
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LABDARÚGÁS

Tisztelt Szurkolók,
tiszaalpári Lakosság!

Megkezdődik a felkészülési időszak a
felnőtt és az ifjúsági csapatnál. A serdülő
és női csapataink felkészülésére későbbi
időpontban kerül sor.
Január 23-24-én kezdődik a Megyei
L.SZ. által kiírt téli teremkupa, amelyre
az összes megyei I-II-III. osztályú csapa
tok nevezhettek. Valószínű, mi Kiskunfél
egyházára leszünk beosztva a selejtezőre.
Lehetséges, hogy ez a torna elmarad a
kevés létszám miatt, ezért erre a hétvégé
re szeretnénk szervezni egy teremtornát,
ahol hat vidéki és két hazai csapat részvé
telével zajlana a torna.
Gondolom, minden szurkoló igazán
várja már, milyen nevek merülnek fel a
csapatnál mint új igazolás. Jelenleg több
emberrel is tárgyalunk, a februári kiadás
ban beszámolunk az összes érkezőről.
Már két igazolásunk biztos, sok szurkoló
örömére „régi-új“ játékos érkezik a csa
patunkba, Lengyel Tamás, akit nem kell
bemutatnom senkinek. Ebben az osztály
ban az egyik leggyorsabb játékos, a lab

SAKK

Visszatekintés 2009-re

Az élet minden területén egy hátunk
mögött hagyott év után mérleget készítünk.
Így tehát mi, sakkozók sem teszünk máskép
pen. Voltak szép eredmények és értek kudarcok
is bennünket.
Március: Hosszú szünet után elindult a
gyerekek számára a sakkoktatás.
A IV. László Jenő Sakk Emlékversenyen
Kiskunfélegyházán 31 fővel indultunk. Helye
zéseink: Varga Béla 17., Gálfi Mihály 26. hely.
Volt már sikeresebb szereplésünk is.
A Bács-Kiskun Megye Önkormányzati Csa
patbajnokság 4. fordulójában balszerencsés
vereséget szenvedtünk a Tóth László SE III.
Kecskeméttől.
Április: A Petőfi Sándor Gépészeti és Infor
matikai Szakképző Iskola és Ifjúsági Önkor
mányzata által rendezett 25. Gépész Napok
sakkversenyén Kiskunfélegyházán 10 fővel
indultunk. Ifj. Gálfi Mihály első helyezést ért
el. Szép siker!
Május: III. Tiszaalpári Sakkmajálison 16
felnőtt induló közül második helyezett lett Var
ga Béla. További helyezések: 9. Gálfi Mihály,
10. Vakulya János, 11. Sebők J., 12. Farkas L.,
13. Bársony A., 15. Fekete E.

dával is igen jó barátságban van, középpá
lyán és csatársorban egyaránt bevethető.
Kérésemre Magyar Attila, az egyesület
szakosztályvezetője érkezik kapusposzt
ra, ősszel a Kiskunfélegyházi Vasutasban
védett négy tétmérkőzést, igen meggyőző
teljesítménnyel.
Remélem, tavasszal már az „én csapa
tomat“ látják a pályán, mivel ősszel 6 for
duló alatt még nem sikerült átformálnom
a csapat játékstílusát. A támadó foci híve
vagyok, ezért remélem izgalmas, látvá
nyos, közönségszórakoztató focit látnak
szurkolóink. Tabdin és Kecskeméten elért
4-4 gól egész jó kis ízelítő volt. Tavasszal
az itthoni meccseinket pedig „gyengébb“
ellenfelekkel vívjuk, mint ősszel, ezért a
hazai mérkőzéseinket mindenképpen sze
retnénk megnyerni, és remélem vidéken
is - főleg Lakin - sikerül majd bravúrokat
végrehajtani, és a tabellán is előkelőbb
helyen tudunk végezni, mint ősszel.
Az ifjúsági csapatból szeretnék majd
a jövőben beépíteni játékosokat, jelenleg
három-négy ember alkalmas lehet arra,
hogy stabil felnőtt játékos legyen 2-3
éven belül. Az ifiktől pedig idén a harma
A 10 gyermekindulóból hetedik lett Danis
P., nyolcadik Molnár Döme, kilencedik Várnai
R.,10. Danis Tamás.
A Bács-Kiskun Megye Önkormányzati Csa
patbajnokság 5. fordulója.
Tiszaalpári SE - Tóth László SE II. Kecs
kemét 2,5-5,5.
A bajnokság végeredménye:
1. TÁKISZ SE II. - Széchenyi SE (Kecske
mét) 32 pont, 2. Tóth L. SE Kecskemét II. 28,5
pont, 3. Tóth L. SE Kecskemét III. 17,5 pont,
4. Lajosmizse SK 16 pont, 5. Tiszaalpári SE
14,5 pont, 6. TÁKISZ SE III. - Széchenyi SE
(Kecskemét) 11,5 pont.
A minimális célt teljesítette a csapat, az
ötödik hely elérésével.
Augusztus: Tiszaalpári Napok Sakkver
seny. 10 felnőtt induló: 1. Bársony A., 2. Palás
ti J., 3. Vakulya J., 5. Balanyi J., 6. Sebők J., 7.
Dr. Vancsura I., 8. Ifj. Gálfi M., 9. Ifj. Bársony
A., 10. Márton B.
Kilenc gyermekinduló: 2. Danis P., 3.
Danis T., Herczeg B. és Molnár Döme, 6.
Herédi-Szabó R. és Molnár Detre, 8. Herczeg
K., 9. Novák Á.
Szeptember: Kecskeméten, a Bács-Kis
kun Megye Önkormányzati Csapatbajnokság
ban szerepel csapatunk. A hét csapatos bajnok
ságban a 3-6. hely megszerzése a cél.
Október: Bács-Kiskun Megye Önkormány
zati Csapatbajnokság 2. forduló: Tiszaalpári

dik helyet elvárnám, mivel a keret csak
erősödik, Botos Mihály érkezik, gólerős,
agresszív játékos, aki Szabó Sándorhoz
méltó csatártárs lenne, jelenleg sajnos az
egész keretben ő az egyedüli vérbeli csa
tár. Remélem, mindenki javít a hozzáál
lásán, mert kemény munkával sikerülhet
elcsípni a dobogót. Sajnos, nem tudom a
két csapatot egyszerre tovább vinni, így új
edzője lesz az ifiknek, akinek személyéről
pár napon belül dönt az elnökség. Ezúton
is szeretném megköszönni Magyar Attilá
nak, hogy az utolsó fordulókban segítette
munkámat.
Szeretnék még köszönetet mondani
azoknak a szurkolóknak, akik kijártak
hazai mérkőzéseinkre, illetve elkísér
tek vidékre és buzdították csapatunkat.
Bízom abban, hogy tavasszal sokkal töb
ben tekintik meg mérkőzéseinket. Elkél
a csapatnak a biztatás. Akik pedig nekem
megígérték, hogy kijönnek a meccsekre,
várom őket szeretettel.
Végső, de nem utolsó sorban, köszönöm
azoknak az embereknek, akik az első
kérő szavamra, igenre feleltek azzal, hogy
anyagilag hozzájáruljanak terveimhez.
Kádár Tibor
edző
SE - Tóth László SE IV. Kecskemét 4,5-3,5
Kiskunfélegyháza: IX. SZINTÉZIS Kupa
- Köztársaság Kupa Nemzetközi Egyéni Sakk
verseny és Testvérvárosi Bajnokság. Mesterek
csoport 14 induló: 2. Kemény Cs., 11. Varga B.
Felnőtt + Nemzetközi csoport 27 induló:
16. Gálfi M.
Gyermek csoport 12 induló: 5. Danis P.
November: Bács-Kiskun Megye Önkor
mányzati Csapatbajnokság 3. forduló:
Lajosmizse SK- Tiszaalpári SE 2-6.
Bács-Kiskun Megye Önkormányzati
Csapatbajnokság 4. forduló: Tiszaalpári SETÁKISZ SE Kecskemét III. 5,5-2,5.
A bajnokság őszi végeredménye:
1. Tóth László SE III. Kecskemét 24,5
pont/4mérkőzés
2. Tiszaalpári SE 16 pont/3mérkőzés
3. TÁKISZ SE Kecskemét II. 14 pont/
3mérkőzés
4. Kiskunfélegyházi HTK II. 10,5 pont/
3mérkőzés
5. Lajosmizse SK 10,5 pont/4mérkőzés
6. TÁKISZ SE Kecskemét III. 10,5 pont/
4mérkőzés
7. Tóth László SE IV. Kecskemét 10 pont/
3mérkőzés
December: Mikulás és Karácsony Kupa,
Csongrád. Amatőr csoport, 12 induló: 5. Varga
Béla.
Összeállította: Gálfi Mihály
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Köszönet
A Tiszaújfalu Gyermekeiért Alapítvány tagsága köszönettel
illeti azon támogatók körét, akik személyi jövedelemadójuk
1 %-át 2009-ben a Tiszaújfalu Gyermekeiért Alapítvány
támogatására ajánlották.
A bevétel jelentős részét kültéri sporteszközök vásárlására
fordítjuk, mely gyermekeink egészségesebb közérzetét, vita
litását fokozzák.
Minden segítő támogatás a jövőben is esélyt teremt az itt élő
kicsinyek boldogabb gyermekkorának megéléséhez.
A 2010-es évben is szívesen és szeretettel fogadjuk adójának
1 %-át a Tiszaújfalu Gyermekeiért Alapítvány számlaszámá
ra: 1 8344769-1-03.

Az Alpári Tisza
Vadásztársaság
TISZAALPÁR közigazgatási
területén belül
0,5 ha-tól 2,0 ha
területnagyságig
termõföldet

A Faluvédõ és Szépítõ Egyesület
minden tagjának és pártfogójának
eredményekben gazdag,
boldog új évet kíván.

Az ajánlatokat a
06/30/255-6204-es
telefonszámra kérjük
jelezni.

Minden kedves jelenlegi
és leendõ ügyfelemnek
boldog új esztendõt kívánok!

Kovács István

BÉRELNE!

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

villanyszerelõ vállalkozó

Vargáné Farkasházi Orsolya

06-30/3588-013, 06-70/634-9972

Tel.: 06-76/343-219
06-30/266-85-36
A tiszaalpári művelődési házban fogadóórát
tartok.

Csocsóverseny
a Tiszatáj Vendéglõben

2010. január 30. szombat 10,00
Nevezési díj: páronként 1200,- Ft
Nevezés a helyszínen.

Időpontok:

Február 09-én 13-14-ig
április 09-én 13-14-ig
június 09-én 13-14-ig
augusztus 09-én 13-14-ig
október 08-én 13-14-ig
december 09-én 13-14-ig

március 09-én 13-14-ig
május 07 és 14-én 13-14-ig
július 09-én 13-14-ig
szeptember 09-én 13-14-ig
november 09-én 13-14-ig

Ettől eltérő időpontokban a fenti telefonszámon
időpont egyeztetés alapján!!

12. oldal

APRÓK
Félautomata hajszárító búra
eladó. Tel. 424-134
Tiszaalpáron idős néni vagy
bácsi gondviselését vállalom
Érd.: 70/554-2297
Eladó elektromos motorke
rékpár, 200 l-es boroshordó.
Mikes Kelemen utca 4.
Teli láda szőlősládákat ven
nék 50 db-ot. Konyári Jenő,
06/30/533-6905
Üvegezés, képkeretezés hét
főtő péntekig 16-19 óráig,

szombaton 9-12 óráig.
Herczeg Tibor 06/20/9260987; Herczeg Tiborné
06/30/355-2328
Munkájára igényes középko
rú nő, leinformálható, magán
házaknál takarítást vállal.
Dózsa Gy. u. 62.
Tel.: 70/549-3879
Tiszaalpáron a IV. Béla utca
21. szám alatti gázfűtéses
családi ház eladó.
Irányár: 5,5 m Ft.
Érd.: 06/30/313-8617

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel.: 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
Házasságot kötöttek:
Kecső Sándor és Bódor Mariann
Akiket nagyon vártunk:
Hajdú Szabolcs (Agárdi Emília), Krisztián Levente (Roza
Andrea), Marsa Flóra (Horváth Mónika), Palásti Dávid
(Varga Mária)
Akiktől elbúcsúztunk:
Kővágó Jánosné Kelemen Mária (1938), Csató Józsefné
Nagy Vilma (1927), Molnár Józsefné Szemerédi Emília
(1927), Pető Józsefné Tamás Katalin (1921)

Köszönetnyilvánítás
„Megpihent a szíve, örök álomba merült,
felszállt a lelke, angyalok közé került.
Angyalként jön hozzánk, éjjel csillagként pihen,
igaz nem látjuk már, de tudjuk, hogy örökké figyel“
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett édesanyánkat

Pető Józsefné Tamás Katalint
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és küldtek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

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 megújuló,
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

