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A nemzet és a szabadság ünnepe

Ha megkérdezünk egy magyart itthon
vagy a világ bármely táján, hogy melyik
a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe,
a válaszadók legnagyobb része gondolko
dás nélkül azt fogja felelni: március 15. A
dicsőséges forradalom és szabadságharc
emlékezete mellett azonban lehet még
más oka is ennek. Illyés Gyula azt írja
egy helyen: „Ha megvizsgáljuk a magyar
ember lelki tulajdonságait, akkor valamen
nyi alján a szabadság és a haza szeretetét
találjuk.“
Március 15-én minden megemlékező
kokárdát tűz a ruhájára. Így emlékezünk
azokra a hősökre, akik 1848. március
idusán történelmi tettet hajtottak végre:
lerázták a feudalizmus igáját és a hőn
áhított nemzeti függetlenség és szabadság
kivívásáért küzdöttek.
Idén a községi megemlékezésre az
általános iskolában került sor. A Himnusz
eléneklése után Kővágóné Kálmán Klára

történelem szakos tanár szólt az ünnep
lő diákokhoz és felnőttekhez. Beszédé
ben a kései utódok tiszteletét rótta le a
- közismert és névtelen - forradalmárok
előtt. „162 évvel ezelőtt talpra állt, fel
ébredt egy nemzet, kitört a forradalom.
Sokan vitték véghez a nagy történelmi
cselekedetet. Voltak köztük kiemelkedő
egyéniségek: a költőóriás Petőfi Sándor,
a regényíró Jókai Mór, a jobbágysorból
származó újságíró, Táncsics Mihály, a
politikus Kossuth Lajos és Széchenyi Ist
ván, legtöbbjük képét most itt is láthatjuk.
Mellettük sokan, nagyon sokan voltak az
olyan hétköznapi, egyszerű emberek, mint
mi vagyunk.
Egyszerű halandó emberek voltak a
nagy események résztvevői, olyan embe
rek, akik küszködtek mindennapi gondja
ikkal, de mégis kötelességüknek tartották
a haza szolgálatát. Így kerülnek közel hoz
zánk, így kerül közel hozzánk ez az ünnep,

mint egy megelevenedett történelemóra.“
Hangsúlyozta a szabadság fontosságát, és
a szabadsággal élni tudás felelősségét a
mai emberek életében is. „A szabadság
nagy felelősség. Felelősek vagyunk dönté
seinkért, tetteinkért és szavainkért is. Ma
szabadon véleményt nyilváníthatunk - fel
nőttek és gyerekek egyaránt - de ez nem
azt jelenti, hogy másokat megbánthatunk,
emberi méltóságukban megsérthetünk."
Dr. Vancsura István polgármester
ünnepi beszédében kitért az 1848-as forra
dalom előzményeire, máig ható tanulsága
ira. (Az ünnepi beszéd rövidített változatát
a 3. oldalon olvashatják.)
Az általános iskolások dramatikus
irodalmi műsorral tisztelegtek az ünnep
előtt. A 6. osztályosok előadását Bondár
Enikő tanárnő szerkesztette.
Az ünnepi műsor után koszorúzásra
került sor a Petőfi-szobornál.
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Önkormányzati hírek
Költségvetés
Február 17-én a képviselő-testület egy
hangú szavazással elfogadta a község 2010.
évi költségvetését. Az idei büdzsét 857,486
millió forint bevétellel, 248,640 millió forint
előző évek pénzmaradványaiból igénybe vett
forrással, és 1106,126 millió forint kiadással
hagyták jóvá a képviselők. Forráshiánnyal a
költségvetésben nem terveztek.
Az önkormányzat a közmű vagyon pri
vatizációjából befolyt összegekből és az
általános iskola fejlesztésére adományozott
Pejtsik hagyatékból elég nagy tartalékkal
rendelkezik. Ezeket a pénzeszközöket
elsősorban felhalmozási célokra, ezen belül
is elsősorban a szennyvíztisztító rendszer
és az óvoda építésére, illetve az hagyat
ékadó által meghatározott célokra lehet fel
használni.
A bevételekből 259,147 millió forint az
EU-s pályázatok megvalósításához kapc
solódó támogatási forrás. A bevételek többi
részének közel 33 %-át az állami támogatá
sok jelentik, amely összegeket csak meg
határozott célokra lehet felhasználni. A másik
jelentős bevételi forrás (kb. 27 %) az önko
rmányzat működési bevételeiből tevődik
össze, melyek közül a legjelentősebbek a
személyi jövedelemadó itt maradó része és a
helyi adóbevételek.
Az iparűzési adó összege csekély
mértékben változik 2010-ben. Az idegenfor
galmi adó növekedésére nincs esély, hiszen
nagyobb körű turisztikai fejlesztés sem volt.
A gépjármű adó mértéke központilag 10 %kal növekedik az idén.
A kiadások közül jelentős nagyságren
det képviselnek a személyi jellegű jut
tatások és a munkaadót terhelő járulékok,
bár ez két tétel a tavalyi évhez képest 11
%-kal csökkent (főleg az adható juttatá
sok megvonása következtében). A dologi,
üzemeltetési, fenntartási kiadások esetében
a rendszeresen és folyamatosan felmerülő

költségeket vették figyelembe a tervezésnél.
Az energia árnövekedések, a hulladékkezelé
si árnövekedések és egyéb váratlan dologi
többletkiadások esetére 10 millió forint tar
talékot különítettek el. A pénzbeli ellátások
növelését a jogszabályokban előírtak alapján
a várható létszám becslésével állapították
meg. A fejlesztési kiadások között elsősorban
a pályázati projektek forrás szükségleteit
és a parkgondozáshoz szükséges eszközök
beszerzési költségeit tervezték.
Gépbeszerzés
A településüzemeltetés számára a
következő használt gépeket tervezi az önko
rmányzat beszerezni:
Traktor (160 LE), pótkocsi (8 tonna),
szárzúzó hátsó, első hidraulika kiépítés
tolólap, kotró-rakodó gép, ételhordó
haszongépjármű (transporter), 30-50 fő
közötti személyszállításhoz busz. A géppark
beszerzésére és éves fenntartására 20 millió
forintot különítettek el a költségvetésben.
Civil szervezetek támogatása
Valamennyi szervezet a 2009-es szintnek
megfelelő összegű támogatást kapott.
Sportegyesület		
2,8 millió
Polgárőrség		
550 eFt
Nyugdíjas Klubok
500 eFt
(együtt)
Faluvédő és Szépítő Egyesület
150 eFt
Tiszaalpári Horgászegyesület
50 eFt
Kiskunfélegyházi Rendőrség
150 eFt
Kiskunfélegyházi Tűzoltóság
50 eFt
Erdei iskola		
100 eFt
SZMK
100 eFt
Tiszaalpári Lovas Sport E.
100 eFt
Néptáncos gyermekek
100 eFt
Vakok és Gyengénlátók E.
10 eFt
Postagalamb Sport E.
40 eFt
Értékőrző tábor		
60 eFt
BKM Term. Katasztrófák KB
50 eFt

		

Mozgáskorlátozottak Egyesülete
100 eFt
Ápolási díj
A testület döntése értelmében 2010.
június 30-ával megszűnik a méltányossági
alapon járó ápolási díj. Az indoklásban
elhangzott, hogy több esetben visszaélések
történtek a hozzátartozók által felvett
támogatással.

Közfoglalkoztatás
Tovább folytatódik 2010-ben is az Út a
munkához program. A munkára képes, de
tartósan munkanélküli személyek részére az
önkormányzat közfoglalkoztatás, közcélú
munkavégzés keretében munkát biztosít. A
foglalkoztatottakat köztisztasági feladatok,
parkgondozás, középületek, közterületek
karbantartása, felújítása, fűkaszálás, parlagfű
irtás, takarítás és adminisztrációs kisegítő
feladatok ellátásában alkalmazzák majd.
Környezetvédelmi alap
Az önkormányzat a szennyvízberuházásra vonatkozó pályázatában vál
lalta a környezetvédelmi alap létrehozását.
Az alap célja, hogy hatékonyan segítse az
önkormányzat környezetvédelmi feladatain
ak ellátását. A bevételi források összetevői
a környezetvédelmi bírságok, a környezet
terhelési díjak, az önkormányzat erre a célra
elkülönített kerete, az Alap javára történő
befizetések és támogatások, a szabad pénz
eszközök lekötéséből származó kamatok és
az egyéb bevételek.
Étkezési térítési díjak
Április 1-jétől változnak a térítési díjak.
Az óvodában a háromszor étkező gyer
mekek után 431.- Ft térítési díjat kell fizetni
(tízórai 80.- Ft, ebéd, 280.- Ft, uzsonna
71.- Ft). Az iskolás gyermekek esetében a
térítési díj napi három étkezésre 528.- Ft
(tízórai 100.-, ebéd 345.-, uzsonna 83.- Ft).
A menza és a nyugdíjasok ebédje 345.Ft-ba, a vendég és pedagógus ebéd 545.- Ftba kerül majd.

ÉRTESÍTÉS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 2010.
március 25-én 17 órától lakossági fórumot tart. Helye: Árpád Művelődési Ház, Tiszaalpár, Dózsa György út. 2.
A lakossági fórumon tájékoztatás hangzik el a szennyvízcsatorna-építés előkészítésének jelenlegi helyzetéről.
Várjuk Tiszaalpár lakosait!
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
(KEOP-1.2.0/1F-2008-0021)
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Polgármesteri ünnepi köszöntő
Tisztelt Ünneplők! Kedves Gyerekek!
Mi történt 1848. március 15-én? Mi
történt utána? Mi történt 162 esztendő
vel ezelőtt, hogy ma, 2010 márciusában
is ünneplőbe öltözve, nemzeti színű zász
ló alatt, nemzeti színű kokárdát tűzve
kabátunkra összejövünk, hogy megem
lékezzünk, összejövünk, hogy ünnepel
jünk?
1848. március 15-e az idők múlásá
val igazi jelképpé vált a magyar nemzet
számára. Jelképpé, mely a magyar nép
szabadság, függetlenség utáni vágyát,
szabadságszeretetét fejezi ki.
Milyen körülmények vezettek 1848hoz?
A Magyar Királyság és az Osztrák
Császárság alkotta az Osztrák Magyar
Monarchiát. A két ország közös uralko
dója a Habsburg házból került ki. For
málisan volt ugyan magyar parlament,
a nyelve kezdetben latin, később német
volt. A magyar önállósodási és reform
törekvések egyre erőteljesebben törnek

felszínre. Ennek a nyitánya 1830-ban
Széchenyi Hitel c. műve, amely Magyar
ország gazdasági és társadalmi átalakulá
sának programját tartalmazza.
A reformmozgalom erősödése ered
ményeként 1847 nyarán Gróf Batthyá
nyi Lajos elnökletével megalakult az
Ellenzéki Párt. Nyilatkozatát Deák
Ferenc fogalmazza meg. Ebben köve
telték a parlamentnek felelős kormány
megalakítását, a sajtószabadságot, az
egyesülési és gyülekezési szabadságot,
a közteherviselés bevezetését, a törvény
előtti egyenlőséget, a nép választójo
gát az önkormányzati és országgyűlési
választásokon, valamint Erdély Magya
rországhoz való csatolását.
Ez az Ellenzéki Nyilatkozat vált a
márciusi forradalom programjává (…)
Mit jelent, mit kellene, hogy jelent
sen a mai magyar ember számára az
1948-49-es forradalom és szabadság
harc? Elsősorban példamutatást, haza
szeretetet, a haza, a szülőföld iránti áldo
zatvállalást és felelősségvállalást (…)

Tisztelt Ünneplők!
Az ünnep elmúltával, amikor a kokár
dák visszakerülnek a fiókba, gondolata
inkban azért maradjon ott e dicsőséges
márciusi nap emléke, de maradjon ott
a folytatás tanulsága is - 1849, 1920.
június 4. Trianon, 1956-os forradalom.
Mert mi magyarok sokat veszítettünk tör
ténelmünk során - az utolsó 500 évben
folyamatosan veszítünk. Veszítettünk
csatákat, veszítettünk területeket és nap
jainkban vészesen veszítjük népességün
ket is. Sokat tapasztaltunk, de keveset
tanultunk a tapasztalatokból.
Isten kegyelméből sokszor kaptunk
lehetőséget, de legtöbbször nem tudtunk
élni vele.
Egy hónap múlva az országgyűlési
választáson , mi magyarországi magya
rok, akik ez évben 10 millió alá fogyat
kozunk, ismét kapunk egy esélyt. Talán
az utolsót. Ezt el ne mulasszuk!
Ehhez kívánok mindannyiunknak
erőt, egészséget és boldogabb, szebb
jövendőt.
„Talpra magyar, hí a haza“!

Szépülõ faluközpont
Az Európai Mezőgazdasági Vidék
fejlesztési Alap pályázati támogatásából
valósul meg a faluközpont megújítása és
fejlesztése.
A település központi részeinek ren
dezése során kiemelt szempont, hogy
a burkolt felületek a járműforgalomtól
elválasztódjanak, funkcionális szerepet
kapjanak és esztétikailag hangsúlyossá
váljanak. Így az Alkotmány utca vonalát
intenzív kialakítású zöldfelület, "zöldfo
lyosó" köti össze - jelenleg is, és a jövő
ben is - az Árpád térrel.
A II. ütem környezetrendezési mun
kái az Árpád téren:
- Az Alkotmány utca gyermekorvosi
rendelőtől az önkormányzat épületéig
tartó részének mindkét oldalán parkoló
helyek épülnek, ezért a sövényt ki kellett
szedni, de a Dózsa utcai megszűnt teme
tő (kegyeleti park) járda melletti részére
ezeket át lehet ültetni. A fenyőfák egy
részét - amelyek a parkolók építésében
akadályt jelentenek - ki kell vágni, sajnos
ezeket már nem lehet átültetni idős koruk
miatt. A terv szerint összesen 29 parkoló
kerül kialakításra. A parkolók kiépítése
mellett a tervben szerepel a csapadékvíz-

elvezetése, új növények telepítése, vala
mint a pihenni vágyók számára padok
elhelyezése.
A parkoló egységek kapcsolódnak a
házakhoz vezető autóbeállókhoz, melyek
egységes díszburkolatot kapnak.
- Árpád tér emlékmű mögötti részén
madárbarát kert épül, ismertető táblák
kal, etetőkkel, itatókkal, odúkkal. A park
ezen része cserjesövénnyel lesz körülke
rítve, az ösvényeket fakéreggel, mulccsal
burkolják majd.
- A kosárfonó ház előtti tér rendezé
se során a kialakítandó gyalogút mellett
a kosárfonáshoz kapcsolódó bemutató
park épül, mely élő fűz bemutatóval és
fonott elemek kiállításával hív sétára. A
park Várdomb felé eső részén egysze
rű pihenőpark kerül kialakításra, árnyas
díszfákkal, cserjecsoportokkal, kényel
mes padokkal és egy kis homokozóval.
Település másik megnyert pályázata
a Templomdomb kertrendezését szolgál
ja.
A tervezés során cél volt a jelenleg
meglévő, kialakult útvonalak megtartása,
kiegészítve az alábbi részekkel:
- A főbejárati lépcsősor mellé párhu

zamos beállású parkolóhelyeket, a lépcső
másik oldalán autóbusz-parkoló helyeket
terveztek, mellette kerékpártároló lesz.
- A beton járófelületek kiszélesítés
re kerülnek, klinkertégla burkolatot kap
nak. A járófelületek
mentén 6 db pad, a lépcsőkaroknál és
a templom előtti térburkolatnál 8 db kerti
világítótest kerül kihelyezésre.
- A lépcsők fellépőit bazalt kiskocka
kő sorokból alakítják ki. A lépcsőkaro
kon fa szerkezetű kapaszkodó korlátokat
helyeznek el.
- A templombejárathoz érve a burko
lat félkörívben kiszélesedik, itt padok
valamint egy ivókút kapnak helyet.
- A jelenlegi növényzet megtartása
mellett a jelentősebb utak mentén fol
tokban vegyes évelő-egynyári ágyakat
építenek ki.
A fenti pályázatok részletes megis
merésére lehetőség lesz a falufórumon,
amely 2010. 03. 25-én 17 órakor kezdő
dik a művelődési ház nagytermében. A
részletes terv térképen is megtekinthető
lesz.
Minden érdeklődőt várunk!
Vajda Márta
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Egyházi sorok
-

Március 1-jétől a hétközi szentmi
sék kezdési időpontja 18,00 óra.
Alpáron szerdán, csütörtökön és
szombaton, Újfalun pedig kedden és
pénteken.
-	 Keresztúti ájtatosságot végzünk az
esti szentmise előtt Alpáron csütörtö
kön, Újfalun pénteken 17,30-tól
-	 A jegyesek számára, akik az idén
óhajtanak egyházi házasságot kötni,
lelki előkészítő indul április 6-án
kedden 19,00-kor. Helyszín: az újfa
lui templom sekrestyéje. Ez vonatko
zik azokra, akik már jelezték házas
ságkötési szándékukat, és azokra is,
akik még ezt nem tették meg.
- Nagyböjti lelkigyakorlatos esték
Tiszaalpáron! Szentbeszédet mond
Főtisztelendő Kapás Mihály atya,

a kiskunfélegyházi Szent István
plébánia káplánja: március 19-én
pénteken az újfalui templomban,
március 20-án szombaton az alpári
templomban a 18,00-kor kezdődő
szentmisén. Mindkét helyen 17,00
órától gyónási lehetőség lesz.
-	 Ünnepek:
Március 19. Szent József, a Boldog
ságos Szűz Mária jegyese
Március 25. Urunk születésének
hírül adása / Gyümölcsoltó Boldog
asszony
Március 28. Virágvasárnap, az Úr
szenvedésének vasárnapja
Barkaszentelés Alpáron 9,00, Újfa
lun 11,00
Április 4.
Húsvétvasárnap, Krisz
tus feltámadása

-	 A húsvéti ünnepek szertartásrendje:
				
Nagycsütörtök
(Utolsó vacsora emlékére)

ALPÁR		

ÚJFALU

ZÁRDA

19,00		

17,00		

18,00

Nagypéntek
(Jézus kereszthalála)		

15,00		

17,00		

15,00

Nagyszombat
Húsvét vigíliája		

19,00		

23,00		

20,00

Húsvétvasárnap		
				

9,00
18,00		

11,00		

10,00

Húsvéthétfő			

-		

-		

10,00

Felhívás

Tisztelt adózók!

…szülőkhöz, volt tanítványokhoz, az isko
lát támogató polgárokhoz, szervezetek
hez

A Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egye
sület köszönetet mond mindazoknak,
akik támogatták szervezetünket 2009ben. A továbbiakban is szeretnénk foly
tatni a falu fásítását, virágosítását, vala
mint a készülő Árpád téri madárbarát
kert, pihenőpark bővítését (sakkasztal,
ülőkék, vesszőgyűjtemény bemutató).
Az épülő új óvoda udvarának fásítását,
madárbarát kert, pihenőpark kialakítá
sát tervezzük.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola
magánszemélyek segítségével létrehozta
a Pejtsik László Alapítványt, amelynek fő
célja az iskola nevelő és oktató munkájá
nak segítése a tanulók sokoldalú fejleszté
sének érdekében.
Az iskola támogatása érdekében kérjük,
hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának
befizetésével csatlakozzon az alapítvány
hoz, és legyen segítségünkre céljaink
megvalósításában.
Befizetésüket a Pejtsik László Alapítvány
alábbi adószámára tehetik meg:
18353963-1-03
Segítő támogatásukat előre is köszönjük.
dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának elnöke

2010-ben is köszönettel vesszük, ha adó
bevalláskor személyi jövedelem adójá
nak 1%-át egyesületünknek felajánlja.
Adószámunk:
18356351-1-03 Tiszaalpári Faluvédő-és
Szépítő Egyesület.
Vezetőség

A Faluvédõ-és
Szépítõ Egyesület hírei
- Közgyűlést tartunk április 8-án 16
órakor a művelődési ház emeletén lévő
kamarateremben, melyre tagjainkat vár
juk, valamint azokat is, akik szeretnének
csatlakozni hozzánk.
Program: beszámoló az elmúlt év
munkájáról, a közhasznú jelentés ismer
tetése, javaslati terv a 2010. évre (annak
megvitatása), beszámoló az 1% felajánlás
ról, tervek javaslatok a tagságtól.
- Április közepétől újra virágárusítás
lesz a művelődési ház előtt.
Vezetőség

Ruhaosztás
Ingyenes ruhaosztás volt március 10én a művelődési házban. A Dániából
érkezett segélyszállítmányból három tele
pülés is részesült. A kecskeméti megyei
kórház kapta a gyógyászati segédeszkö
zöket - ami a kamionnyi adomány felét
tette ki -, a kiskunfélegyházi kórház
pedig a munkaruházat felét.
Településünkön a szétosztást az Egész
ségügyi és Szociális Bizottság és segítői
szervezték és bonyolították le. Közel 250
személy, illetve család részére a felnőtt
ruházat és a játékok már kiosztásra kerül
tek. Ugyancsak megkapták a munkaru
hákat az önkormányzati intézmények
dolgozói és a közhasznú munkások. A
gyermekruhákat az óvoda, az iskola és a
védőnői szolgálat folyamatosan osztja ki
a rászorulók számára.

TISZTELT ADÓFIZETŐK!
Az adózó magánszemélyek minden év
elején rendelkezhetnek az adójuk 1 szá
zalékáról.
Az Árpád Fejedelem Óvodásai Alapít
vány az ilyen módon befolyt összegből a
korábbi években is az óvodás gyermekek
játékeszköz-állománynak bővítését, fej
lesztő eszközeik beszerzését valósította
meg.
Kérjük Önt is, hogy amennyiben mód
jában áll támogatni az óvodások alapít
ványát, azt az alábbi adószámon tegye
meg: 18351435-1-03
Árpád Fejedelem Óvodásai Alapítvány
Köszönjük!
Szabó Gabriella
óvodavezető
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A 95 éves Karsai András köszöntése

A szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés hívta életre azt
a jogszabályt, mely szerint a 90., 95. és 100. születésnapjukat
ünneplő időseket jubileumi köszöntésben és juttatásban kell
részesíteni. Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést
és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a tár
sadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről.
Tiszaalpáron a település önkormányzata nevében dr.
Vancsura István polgármester és dr. Menyhárt Anett jegyző
köszöntötték a nagyközség egyik legidősebb lakóját, Karsai
Andrást születésnapján.
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Óvodai beíratás
Tájékoztatom az óvo
dáskorú gyermekek szüleit,
hogy az óvodába 2010. már
cius 22-én hétfőn 800-1600
óráig és 23-án kedden 8001600 óráig lehet beíratni a
gyermekeket.
A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
24. §. (3) bekezdése sze
rint a gyermeknek abban az
évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától köteles
óvodai nevelésben részt ven
ni. Az 5 éves gyermekek
beíratásának elmulasztása
szabálysértési eljárást von
maga után.
Óvodai felvételét lehet
kérni azoknak a gyermekek
nek, akik 3. életévüket 2010.

december 31-ig betöltik.
Nyilvántartásba vétel
miatt azokat a gyermekeket
is előjegyzésbe vesszük,
akik 2011. május 31-ig lesz
nek 3 évesek.
Beiratkozás helye: Köz
ponti Óvoda, Alkotmány u.
9.
Beiratkozáshoz szüksé
ges: a szülő személyi iga
zolványa, a lakcím kártyája,
a gyermek születési anya
könyvi kivonata, és a TAJ
kártyája.
Kérem a Szülőket, hogy
a beíratáson a gyermekük
kel együtt jelenjenek meg.
Dr. Menyhárt Anett
jegyző

Megkérdeztük a polgármester urat
- December 13. óta tölti be a polgár
mester tisztségét Tiszaalpáron. Mondhat
juk, hogy ez az időszak a tájékozódás
időszaka volt?
- Tisztelettel Köszöntöm a Tiszaalpári
Hírmondó olvasóit!
Menet közben átvenni egy feladatot,
könnyű és nehéz is egyben. Könnyű, mert
egy sor meghozott döntést, elnyert pályá
zatot kell befejezni. Ilyen befejezés előtt
álló feladat a várdombra, vagy a telepü
lésközpontra elnyert pályázat, az óvoda
építése. Ezek a beruházások szeptember
hónapra befejeződnek. Nehéz, mert van
olyan már eldöntött beruházás, amelynek
némely fontos részletével magam sem
értek egyet: pl. a szennyvíztároló helye.
Az eltelt három hónap a tájékozódás, egy
ben már egy folyamatos munka - pl. költ
ségvetés előkészítése - jegyében telt.
- Hogyan látja Tiszaalpár jelenlegi
gazdasági, egészségügyi, oktatási és szo
ciális helyzetét?
- Talán a végén kezdeném. Egy statisz
tikai adat szerint ma településünkön kb.
400 munkanélküli van. Szerintem ennél
jóval több. A szociális problémák gyökere
ott van. Sok családnál nincs munkalehető
ség, nincs kereset, jövedelem, de a szám
lák - villany, víz, gáz stb. - folyamatosan
jönnek. Ez egy ördögi kör. A szociális
ellátás, a segélyezés ezt a kérdést nem

tudja megoldani. Magam is a három havi
tiszteletdíjammal igyekeztem sok nagyon
rászorulton segíteni, de látom, hogy ez
csepp a tengerben.
A kérdés többi részére a következő
lapszámokban térjünk vissza, mert különkülön is egy-egy oldalt megérdemelnek.
- Vannak-e kiemelt, prioritást élvező
problémák?
A legfontosabb feladat a 2010-es évre,
hogy a település intézményei megerősít
sék működőképességüket. Erre a költség
vetés előkészítése kapcsán lehetőséget
látok.
A megoldásra váró feladatokból egyet
emelnék ki. Ez a településüzemeltetés
eszközeinek bővítése: traktor, markoló,
pótkocsi és az ételszállításhoz használt
gépkocsi cseréje.
- A munkanélküliség községünket is
sújtja. Van-e vagy lesz-e valamilyen prog
ramja az önkormányzatnak a munkahelyteremtésre, a munkanélküliség mérséklé
sére?
- A legégetőbb gond, a munkanélküli
ség felszámolására az önkormányzatnak
jelenleg igen korlátozottak a lehetőségei.
Márciustól ismét indul a "közfoglalkozta
tás", amely 40-60 fő számára jelent idő
leges foglalkoztatást. Nagyobb léptékű
munkahelyteremtésnek a lehetőségét egy
tavaszi választást követő, gyökeresen más

szemléletű kormányváltozástól remélhe
tünk, ami a helyi adottságok kihasználásá
hoz pénzt is biztosít, pl. szociális szövet
kezet, helyi önellátás megszervezése, a
vállalkozások terheinek csökkentése stb.
- Egy polgármesteri hivatalnál nagyon
fontos, hogy milyen képet alakít ki magá
ról. Ön szerint milyen a hivatal képe, meg
ítélése Tiszaalpáron?
- A polgármesteri hivatal dolgozói
igen, sokrétű munkát végeznek. A hivata
li időm óta azt látom, hogy a munkájukat
lelkiismeretesen látják el. Tudom azt is,
hogy akinek "nemet" kellett mondani a
kérelmére, vagy ügyintézésére a jogsza
bályok miatt, az nem jó véleménnyel
távozik. Ez pedig független az ügyintéző
személyétől. Azt látom, hogy a többség
elégedett az ügyintézéssel.
- Elfogadta a képviselő-testület a
2010-es költségvetést. Elégedett a benne
foglaltakkal?
- A pénzből - ezt mindenki tapasztal
ja manapság - nincs elég. Ez vonatko
zik a költségvetésre is. Egymilliárd-egy
százmillió forint a 2010. évi költségve
tésünk. Ekkora összegű még sosem volt
Tiszaalpáron. Mégsem vagyok teljesen
elégedett, mert látom a sok megoldásra
váró munkát, amire ez évben biztosan
nem jut pénz.
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Borsos Imre: Galambász emlék Alpárról
Lehettem vagy két esztendős, ami
kor a kiskunfélegyházi keringő galamb
második hazájába, Alpárra kerültünk. Elő
ször anyai nagyapáméknál laktunk. Némi
kitérővel 1948-ban költöztünk a Mátyás
király utcába a 46-os számú házba. Itt
ismertem meg a galambokat és a galam
bászatot. Még iskolába sem jártam, de
már érdeklődtem az akkor divatos galam
bász élet iránt. Csodálattal lestem a fésűs
galambfalkák repülését, az idegen, kósza
galambok lecsalását és befogását.
Szomszédunkban igazi paraszt gazda
sági udvar volt háziállatokkal benépesít
ve. Megragadta figyelmemet a lakóház
eresze alá felerősített deszkaládákban
(dúcnak nevezték) költő tarka galambok
látványa. A gazda török galamboknak
mondta őket. Többségük gatyás galamb
volt, fejüket bóbita díszítette.
Tőlünk három háznyira egy igazi
galambász, Juhász Jóska bácsi lakott.
Neki szálló galamb falkája volt. Lehetett
50-60 galambja és csak azokat hajtotta,
melyek nem ültek fészkeiken. Falkáját
akkor röptette, ha a levegőben csavargó
galambot látott. Juhász bácsi falkájában
félegyházi fésűs szívesek és egyszínűek,
gólyások, kisposták, és bíbicek repültek.

Galambjai zártfalkában magasan, gyors
röpmodorban keringtek a házak felett és
repülésük alaposan felgyorsult, ha megje
lent egy-egy ragadozó madár. Ilyenkor a
gazda vaslapáttal ütlegelte a nagykaput,
hogy az ily módon keltett zajjal elriassza
a hívatlan égi rablót.
Egy kora tavaszi vasárnap délutá
non Görög Lajossal és Tóth Bandival
(Csulival) a drótkerítésen keresztül néze
gettük Jóska bácsi galambjait, amikor
egyikünk megpillantott a levegőben egy
vörös színű kósza galambot. Lerítt a szál
lásáról, hogy eltévedt, számára idegen
tájon keresgél. Majdhogynem kórusban
kiáltottunk be a galambásznak, hogy ide
gen galamb repül a temető felé, jöjjön ki
és hajtsa fel a galambjait. Hitetlenkedve
jött ki a házból a gazda és hunyorgó sze
mekkel kereste az idegen galambot, mely
időközben visszafordult a falu szélén.
Ekkor már a bácsi is észlelte a jövevényt,
és szaladt a galambházba kihajtani a szál
ló galambjait.
Mire a falka a levegőbe emelkedett,
a vörös eltűnt a faluközpont irányában.
Már jó ideje, hogy a galambok köröztek
a házak felett, de az idegen galamb sehol
sem volt. Mondtuk is, hogy elmarad a

Az Eperke Családi Napközi hírei
Február 19-én tartottuk farsangi
ünnepségünket. Aprajafalva lakói, a kis
törpök költöztek be egy vidám dél
előtt erejéig a bölcsibe. Mondókáztunk,
zenéltünk és persze a fánksütés sem
maradhatott el. Ezúton is köszönjük a
szülők segítségét.
Egyúttal megragadjuk az alkalmat,
hogy meghívjunk minden 1-4 éves korú

kisgyermeket egy húsvéti készülődésre
március 31-én szerdán 8 órától. Prog
ramjaink: kézműveskedés (tojásfestés,
tojásfa készítése), nyuszisimogatás,
ugráló vár kicsiknek.
Bővebb információ:
www.mokamiki.eoldal.hu
Mészárosné Brigi: 60/70/606-4208,
Palóczné Márti 06/30/718-0864

Nőnapi meglepetés

Szűrővizsgálat

Március 8-án - a nőnap centenáriu
mán - kellemes meglepetés érte a höl
gyeket Tiszaalpáron. Pintér Sándor, a
Varázs Bazár tulajdonosa színes tava
szi virágokkal lepte meg a nődolgozó
kat néhány helyi intézményben, így
az önkormányzatnál, az iskolában, az
óvodában, a takarékszövetkezetben,
az idősek otthonában.
Figyelmességét köszönik a megaján
dékozottak.

A Taricska-MED Bt. és az IBE Egye
sület a Kontinenciáért szervezésében
inkontinenciaszűrést végeztünk a március 19. között. A 45 év feletti nőket hívtuk a Szent
Imre tér 18. szám alatti orvosi rendelőbe. A
lakosság 10 %-ának küldtünk meghívót, és az
érintettek 15 %-a fel is kereste rendelőnket. A
megjelentek örömmel vették a kezdeménye
zést. A kérdőívek kitöltése mellett kötetlen
beszélgetésre is lehetőség nyílt. A többség
kérte a betegség megelőzéséhez felvilágosí
tást adó ingyenes DVD-t is.
Novákné Márton Edit

(1. rész)

galamb befogás, amikor messze egy pont
jelent meg és rohamosan közeledett a
szálló falka felé. A szálló falka kis gombo
lyaggá zsugorodott, és repülését felgyor
sítva, mint amikor ragadozó madarat ész
lel hirtelen fordulókkal, kisköröket írva
kitért az idegen elől. Néhány másodpercig
tartottak a csapat menekülő manőverei,
majd amikor szállása lelassult a normá
lisnak mondható tempóra, akkor sikerült
a vörösnek közéjük repülnie. Abban a
pillanatban a csapat ismét menekülőre vál
toztatta repülését, hogy kiejtse magából a
számukra is idegen jószágot. De a vörös
galamb nem hagyta magát! Jó falkaszál
ló képessége révén úgy repült, falkázott
velük, mintha eddig is együtt repültek vol
na. Jóska bácsi - hogy a falkát megültesse
- időközben kihozott a fészkekről 4-5 tojó
galambot, s hogy elérje célját, egyenként
eresztette őket a tetőre. Utoljára fekete
színű tojót repített a tető felé. Abban a
pillanatban, amikor a fekete tojó leszállt a
tető szélére, a vörös színű jövevény szár
nyainak csattogtatásával kivált a falkából,
majd zuhanó repüléssel a fekete tojó mel
lett termett és heves udvarlásba kezdett.
Ekkor láthattuk, hogy kisposta, vagyis
szolnoki keringő galamb az udvarló.

Könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
Pálinkás Jenő: A vállalkozásokról
Susie Vaughan: Vesszőfonás
Bodor János: Kerti károsítók
Dietmer Mertens: Fogyatkozó állatvilág
Kovács Judit: A gyermek és az idegen
nyelv
Eugene Gendlin: Fókuszolás : életproblé
mák megoldása önerőből
Keszler Borbála: Írásjel-használati gya
korlókönyv
Általános társadalomföldrajz I-II. (kézi
könyv)
Szépirodalom:
Vavyan Fable: A Hold forró jegén
Nick Hornby: Betoncsók
Sheila Hocken: Emma meg én (öregbe
tűs)
Füst Milán: Szívek a hínárban (öregbe
tűs)
Agatha Christie: Halál a felhők között
Meg Cabot: Airhead: Ki vagyok?
Thomas Brezina: A hétpecsétes titkok
naplója
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FELHÍVÁS

a II. NEMZETKÖZI TISZAALPÁRI
MIKRO BÁBFESZTIVÁL
Bábra munka, nem babramunka játékára.
MADÁRIJESZTŐ BÁBSZÉPSÉGVERSENY
Szeretnénk Tiszaalpár lakóit egy kis játék
ra invitálni. Madárijesztőbáb-készítő ver
seny hirdettetik!
Mindenféle otthon található: textil, fa,
vas, edény, szalma, stb. használata meg
engedett.
Nevezési díj nincs!
Nevezhetnek: Csoportok: családok, isko
lai csoportok, óvodai csoportok, baráti
körök, civil szervezetek.
Egyéniben: gyerekek, nők, férfiak, nagy
papák, nagymamák.
A díjazandó kategóriák:
Legijesztőbb madárijesztő
Legmadárbarátabb madárijesztő
Legnagyobb madárijesztő
Legkisebb madárijesztő
A madárijesztő bábjukkal, amit saját
maguk készítenek el, színesebbé és játé
kosabbá tehetik Tiszaalpár bábfesztivál
ját. Szeretnénk, ha mindenki jól érezné
magát, hiszen ez a fesztivál legyen min
denkié, aki szereti a bábelőadásokat és
szeret nevetni Nevessünk és játsszunk
együtt. Játsszanak velünk, nem bánják
meg! A mulatság garantált!
Az elkészített madárijesztőket kérjük állít
sák fel jól látható helyen a portájukon.
Kéretik a nevet és címet a művelődési ház
ban leadni. (Bársony Istvánnak)
A zsűrizés és a díjazás a bábfesztivál kere
tén belül történik.
Sikeres madárijesztgetést mindenkinek!

Nyerjünk játszóteret!
Az április végéig tartó versenyt megnyerő
település egy másfél millió forint értékű
kültéri rönkfa-játszóteret kap ajándékba,
valamint számos értékes gyerekkönyvvel
és -játékkal is gazdagodik.
Ehhez nem kell mást tenni, mint regisz
trálni a https://ssl.teszvesz.hu/new_user.
php oldalon.
A díjat az a település nyeri el, ahol arán
yaiban a legtöbben tesz-veszeznek.
Kérünk mindenkit, vegyenek részt a
versenyben és buzdítsák a még nem teszveszező ismerőseiket a regisztrálásra, a
TeszVesz.hu használatára!
Bővebb információ:
http://web.teszvesz.hu/kozosseg/
Zsótér Andrea SZMK-elnök
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TÁMOP TOVÁBBKÉPZÉS TISZAALPÁRON
„A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hoz
záférés innovatív intézményekben Tiszaalpáron
/ TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0037 pályázat kere
tében került sor 2010. febr. 25-26-27-én " Az
integrációs program bevezetése és gyakorlati
alkalmazása az óvodában" elnevezésű tovább
képzésre, amelyet az Alkotmány úti óvodában
rendeztünk meg. A három napos rendezvé
nyen Tiszaalpár, Csanytelek, Ruzsa, Lakitelek,
Nyárlőrinc és Pusztamérges óvodapedagógusai
olyan ismereteket és szakmai tudást szerez
hettek, amely segítheti és megkönnyítheti a
hátrányos helyzetű gyermekekről való gondos
kodást, az integrációs nevelést.
Minden világra jövő gyermek más és más
esélyekkel indul el életútján, társadalmi, szoci
ális, és környezeti feltételei képeznek számára
előnyt vagy hátrányt szükségletei kielégíté
sében, fejlődésében, életvitelében, életminő
ségében. Napjainkban az óvodai nevelésnek
társadalomtól elvárt küldetése, hogy mindeze
ket befolyásolja, negatív hatását mérsékelje,
pozitív hatását felerősítse. Hittel és tudato

san tegyen az esélyteremtésért, a felnövekvő
nemzedékért. Az óvodai csoportokban mindig
van néhány olyan gyermek, akinek kiemelt
figyelemre, nagyobb szeretetre, toleranciára,
támogatásra van szüksége ahhoz, hogy ne
legyen kirekesztett, ne legyen sikertelen. Egy
elhivatott, szakmailag jól felkészült óvodape
dagógus pontosan érzékeli, tudja, mit, mikor,
miért és hogyan kell reagálnia, tennie azért,
hogy ragyogó, mosolygós gyermeki szempár
ok vegyék körül.
A tiszaalpári óvodában 3. éve folyik Óvo
dai Integrációs Pedagógiai Program, amelynek
kiemelkedő jelentőségű feladata a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének
elősegítése és az esélyegyenlőség megterem
tése.
„Az integráció emberi jog, nem pedig
ajándék vagy jutalom, amit ki kell
érdemelnie azoknak, akikkel ráadásul
szűkmarkúan bánt az élet.“
/Blackstone/
Palásti Józsefné szakmai vezető

Mohácson jártunk
Február 16-án, húshagyó kedd reggelén
44 fős csapattal indultunk Mohácsra a Ha-Ho
Szakkör szervezésében, valamint az Ökoiskola
program keretében a tiszaalpári iskola diákjai
val és néhány szülővel.
Utunk első állomása a Mohácsi Történeti
Emlékpark volt. Itt idegenvezető segítségé
vel tekintettük meg az emlékműveket, s az
egyetlen kopjafát. Az emlékhely kiválasztása
nem véletlen: a régészeti ásatások során itt
találtak tömegsírokat, amelyekről bebizonyo
sodott, hogy a magyar szempontból tragikus
csata áldozatainak maradványait tartalmazták.
Kivétel nélkül mindenki meghatottan hallgatta
a gyermekek emlékfájánál az akkor élt kicsik
szomorú sorsáról szóló történeteket. Sétánk
végén megkongattuk a parkban az elesettekért
elhelyezett lélekharangot
A következő látnivaló Englert Antal busó
álarc-készítő műhelye volt, ide már régi isme
rősként tértünk be. Sok érdekes történetet

hallottunk a sokac szokásokról, a busókról és
a maszkok készítésének fortélyairól.
A nap fénypontja a busók felvonulása
minden eddiginél látványosabb volt, hiszen
ezt a rendezvényt 2009 őszén az UNESCO
az emberiség szellemi kulturális örökségének
részévé nyilvánította. A délután során minden
kinek jutott a busók kézfogásából, öleléséből,
vagy éppen lisztből, koromból. A nap végén
máglyán égettük el a telet jelképező kopor
sót, ezzel űzve el a rossz időt, s csalogatva a
tavaszt.
A kiránduláson kilenc tanulónk a Diákön
kormányzat támogatásával vett részt. Kísérő
nevelők voltak: Bondár Enikő, Dr. Halász
Mátyásné.
A kirándulást - hagyományainkhoz híven
- várhatóan 2 év múlva szervezzük újra.
Kővágóné Kálmán Klára
szervező pedagógus

Versenyeredmények
Kistérségi német nyelvtani verseny: 5.
évfolyam: 1. Réczi Ákos Tiszaalpár, 2.
Dömötör Dániel Tiszaalpár, 3. Solymosi
Rita Kiskunfélegyháza. 6. évfolyam: 1.
Balla Nikolett Tiszaalpár, 2. Barna Pap
Bianka Kiskunfélegyháza, 3. Almási Attila
Tiszaalpár. 7. évfolyam: 1. Kálmán Csilla
Tiszaalpár, 2. Szabó Tibor Tiszaalpár, 3.
Vakulya Renáta Kiskunfélegyháza. 8.
évfolyam: 1. Nagy Szilvia Tiszaalpár, 2.

Szabó Sára Nyárlőrinc, 3. Nagy
Kata
Tiszaalpár.
Kistérségi német fordítói verseny eredményei:
7. évfolyam: 1. Kálmán Csilla Tiszaalpár,
2. Vakulya Renáta Kiskunfélegyháza, 3.
Pöszmet Klára Fülöpjakab. 8. évfolyam:
1. Hojsza Petra Nyárlőrinc, 2. Nagy Kata
Tiszaalpár, 3. Sinkó Zsolt Tiszaalpár
Felkészítő tanár: Komár Pálné
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Biztonságossá tett függő mászóka

Közintézményekben különösen fontos a
balesetek megelőzése és védelme.
2010 márciusának első napjaiban a
Tiszaújfalui Napközi Otthonos Óvoda

udvari játékai közül a függő mászó
ka alatti játszóterület csúszásmentes,
rugalmas, vízáteresztő gumitégla bur
kolatot kapott.
Az uniós elvárások követelménynyé
teszik a játszóeszközök alatti terüle
tek ütéscsillapító, esésvédő burkolat
tal való ellátását. Ez azonban igen
drága és költséges feltétel, s pénz
eszközök hiánya miatt nem mindig
megvalósítható. Ezért vált különösen
nagy jelentőségűvé az a segítő fel
ajánlás, melyet a VIA NOUVE BT.
cégvezetőjétől, Erdős Lászlótól kap
tunk. Közvetítő-összekötő szerepet Madla
János értékesítési vezető nyújtott, aki

Könyvtárban az ovisokkal

Ismét látogatást tettünk az ovisok egy csoportjával a könyvtár
ban. Megerősítettük a legkisebbekben a könyvtári szokásokat,
s nemzetiségek meséivel is ismerkedhettek. A mesedélutánt raj
zokkal örökítették meg a gyerekek.
Bálint Zsuzsa óvónő

a burkolat beszerzésében, szállításában,
munkák összehangolásában önzetlenül és
aktívan vett részt.
A 12 m2-es alapterület előkészítésében,
a rugalmas gumitégla lerakásában kitűnő
szakértelemmel, igazi mestermunkát vég
zett Kacziba Károly, Kacziba János, Bar
tók Zsolt, Szabó Sándor és Konfár Tibor
művezető. Szorgalmas munkájukba nem
csak legjobb tudásukat, hanem szívüket is
beletették, hiszen egykor kisgyermekként
ők is óvodánk tagjai voltak.
Szülők, gyermekek, óvodapedagógusok
ezúton fejezzük ki köszönetünket és elis
merésünket a VIA NOUVE BT. cégveze
tőjének és a kivitelezési munkát végző
valamennyi szakembernek.
Novák Imréné

Vendégség tánccal
Március 6-án az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub tánccsoportja
örömmel tett eleget az Orgoványi nyugdíjas Klub meghívásának.
Megyei gyűlés és találkozó volt a nőnap keretén belül, amelyet az
Életet az éveknek megyei szövetségének vezetősége szponzorált. Az
ünnepélyt Orgovány polgármestere nyitotta meg, saját költésű verssel
köszöntötte a nőket. Ezt követte az orgoványi énekkar. Sántáné Szabó
Margit és Nagy László, az elnökség két vezetője szavalattal színesí
tette ezt a napot. Majd megjelent az orgoványi fiatalok tánccsoportja,
amely az országos versenyeken első díjasok. Úgy éreztük, hogy hirte
len kisütött a nap. Ezek a gyerekek látványos, vérpezsdítő hastánccal
kápráztattak el bennünket. Vörösre és dagadtra tapsoltuk a tenyerün
ket, felejthetetlen látvány volt. Az alpári tánccsoport ezután vonult
színpadra kevésbé lelkesen, mint általában. A fiatalok dinamikus tánca
után a 60-70 évesek előadása! Félve tettük meg az első lépéseket, majd
egyre jobban elfelejtkeztünk a korunkról, átadtuk magunkat a zenének.
Hálásak voltunk a sok tapsért, amely megjutalmazott bennünket bátor
ságunkért. A műsor után következett az ebéd. Aranyló, ízletes húsleves,
hatalmas töltött csirkecomb. Olyan adagokat kaptunk, hogy a felét sem
tudtuk megenni.
Köszönjük az orgoványi klubnak ezt a szíves vendéglátást, és nem
utolsó sorban a klubvezetőnknek, Terikének, aki lehetővé tett, hogy
ezen részt vegyünk.
Busa Mária klubtag

Alpár és Újfalu a szabadságharcban
"Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc
országos eseményei a kis Tisza menti falu
lakóit is megérintették. Amikor Jellasics sere
gével Pest megye határaihoz közeledett, Alpár
a Kossuth Lajos által 1848. szeptember 25-én
kormánybiztosnak kinevezett kecskeméti pol
gármester vezetése alá került.
A kormánybiztosság területileg "Kecskemét
várossára, nem különben Alpár, Ó- és ÚjKécske helységekre, Puszta Péterire" terjedt
ki. Az alpári gyalogságot közvetlenül Tóth
László őrnagy parancsnoksága alá helyezték.
A plébániai anyakönyvből összeírták a 1922 éveseket, összesen 84 fiatalt. 1848 őszén
három katonát állítottak ki Pesten a faluból,

és tizenkét önkéntest küldtek "az Ivánka csa
patához Váczi táborba". Előbbiek név szerint
Iván Gergely, Barta János és Kürti István vol
tak. A váci táborba a következőket küldték:
Krichonovitz Mihály, Liprok János, Kis Sán
dor, Czinege József, Fejes József, Kürti János,
Vékony Pál, Szabó János, Mészáros István,
Dékány Pál, Szabó Pál, Hopsza István (utóbbi
kettő Újfaluból). 1849. május 16-án és 20-án
Kecskeméten Elek őrnagy parancsnoksága alá
tizennégy alpári és két újfalusi fiatal került
fejenként 29 forinttal ellátva. Alpárról: Kováts
Péter, Német Nagy István, Zelina György,
Nagy György, Virág Antal, Czinege István,
Pataki Ferenc, Kürti Dániel, Vintze János,

Csikós Ferenc, Berkes István, Almási Mihály,
Tar András, Glumercz István. Újfaluból: Kérér
János, Szilágyi József.
Kádár Lajos így emlékezett vissza az utolsó
alpári negyvennyolcasokra: "A szűr bal oldalá
ra kitűzték a vitézségi érméket, majd ki bottal
csoszogott, ki lóháton, de a 48-as sapka soha
sem hiányzott a fejükből. Büszkén mentek a
templomba. A mi falunkban külön padjuk volt
a 48-asoknak, a férfiak oldalán az első három
sorban. Aztán lassan az első három sor kifo
gyott, végül csak az emlékük maradt."
(Részlet Bárth Dániel: Tiszaalpár c. monog
ráfiájából)
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Harc a dobogóért

Elindultak a sakkórák a sakkozóink szá
mára 2010-es évben. A kezdő lépést a
gyerekek közül Danis Patrik versenyzése
jelentette. Február 13-án, Szegeden szere
pelt a Csongrád megyei diákolimpián. A
korcsoportjában 26-an indultak a bajnoki
címért, 7 mérkőzésből 3,5 pontot ért el és
a 12. helyen végzett.
A bajnokság február 21-én az 5. forduló
val folytatódott a csapat számára. Kelle
metlen előjelekkel indultunk el Kecske
métre, a TÁKISZ SE II. elleni rangadóra.
Az első táblás játékosunk nem tudta vál
lalni a játékot az ötödik és hatodik for
dulóban. Az ellenfél pedig az NB/II-ben
szereplő csapatából öt alapemberével állt
fel ellenünk. Ezek tudatában vettük fel a
küzdelmet ellenük. Egy győzelem, négy
döntetlen és három vereség után alakult
ki a végeredmény: TÁKISZ SE II. Kecs
kemét -Tiszaalpári SE 5-3.
Március 7-én a 6 fordulóban a Kiskunfél
egyházi Honvéd TK II. csapatát láttuk
vendégül. Ezen az összecsapáson is hason

ló eredmény született, mint
az előző fordulóban. A két
eredmény között azonban
nagy különbség van. A Kecs
kemét elleni vereség elfo
gadható, a Kiskunfélegyhá
za elleni nagy csalódás. A
végeredmény: Tiszaalpári
SE - Kiskunfélegyházi Hon
véd TK II. 3-5.
A bajnokság állása 6 fordu
ló után:
1. Tóth László SE III. Kecs
kemét 31 pont/5 mérkőzés
2. TÁKISZ SE II. Kecske
mét 27 pont/5 mérkőzés
3. Tiszaalpári SE 22 pont/5 mérkőzés
4. Kiskunfélegyházi Honvéd TK II. 17
pont/5 mérkőzés
5. Tóth László SE IV. Kecskemét 16
pont/5 mérkőzés
6. TÁKISZ SE III. Kecskemét 16 pont/6
mérkőzés
7. Lajosmizse SK 15 pont/5 mérkőzés
Az utolsó forduló (március 28.) párosítása
a következő:
TÁKISZ SE II. Kecskemét - Lajosmizse
SK
Kiskunfélegyházi Honvéd TK II. - Tóth
László SE IV. Kecskemét
Tóth László SE III. Kecskemét Tiszaalpári SE
TÁKISZ SE III. Kecskemét, szabad
Nagyon izgalmas utolsó fordulóra van
kilátás a bajnoki helyezések eldöntésére,
csapatunk számára pedig a bajnokság har
madik helyének a megszerzésére.
Gálfi Mihály

Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub farsangja
Alig estünk túl a szilveszteri megpróbál
tatásokon, máris itt a farsang. Ez az ünne
pély nagyon kedves a szívünknek. Régi
jó baráti társaságot láttunk vendégül, az
izsáki nyugdíjas klub tagjait. Lázasan
készülődött a klub tagsága erre az alkalom
ra. Humoros jelentekkel tettük színesebbé
az estét. Tímár Béláné esküvői paródiája
nagy sikert aratott. Szegény Icánk hete
kig próbált a szereplőkkel, de meghozta
jutalmát a fáradozásuk, mivel nagy sikert
arattak. Az izsákiak pantomimja könnyes
nevetést váltott ki a társaságból. Ez a ren
dezvény is gördülékeny és elismerésre
méltó volt. Úgy működik ez a klub, mint
egy zenekar. A karmester, Kissné Teri

ke újra jól vezényelt. Az első hegedűs,
Mogyorósiné, a mi Irmánk mindenhol
ott volt, mindenben részt vett, fáradságot
nem mutatott. A zenekar tagjai, Bodri
András, Barcsáné, Csorbáné, akik megad
ták a ritmust. Az est fénypontja Víglási
Sándor főztje, amelyért a köszönet a sok
üres tányér volt, amiket jóformán tisztára
töröltek a fogyasztók. Vacsora után beterí
tette az asztalokat a sok finom sütemény,
amelyet az Árpád Nyugdíjas Klub tagjai
hordtak össze.
Túl vagyunk a téli rendezvényeken, rette
netesen várjuk a jó időt és a nyári rendez
vénysorozatot.
Busa Mária klubtag
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Fogjunk össze
2010. február 20-án került megren
dezésre az idén megalapított "Fogjunk
öszsze" Vándorkupa, melyet mostantól
minden évben szeretnénk megszervezni
azon helybeli emberek megsegítésére,
akiknek nagy szükségük van egy segítő
kézre. Az idei focikupa bevételét a tragi
kus hirtelenséggel elhunyt Szabó János
családja részére ajánlottuk fel.
Ezúton szeretnénk köszönetet mon
dani mindazoknak, akik ez alkalomból
támogatták rendezvényünket, s ezáltal a
családot:
Árpád Fejedelem Általános Iskola
és Könyvtár, Farkas Csaba, Juhász Sán
dor, id. Kézsmárki László, ifj. Kőrös
Lajos, Palásti Mihály, id. Papp József, ifj.
Papp József, Tarjányi András és a részt
vevő focicsapatok: 4-X-Ho Kft, Arma
da, ASE, Forest, Huszárok, Jézus Szíve
Brigád, Kortársak, Lokomotív, MATIC,
Monopool, Team, Ördögök, Reál Margit,
Stressz, Szombat SC, Tardy, Tyúkászok.
A szervezők nevében: Parádi László

Évfordulók
935 évvel ezelőtt, a garamszentbenedeki
bencés apátság 1075. évi adománylevelében
említik először az Alpár helynevet.
250 éve, 1760-ban emelte Eszterházi
Károly váci püspök az alpári egyházat önál
ló plébániai rangra.
250 éve, 1760-ban a falu bírái kiosztot
ták az első dinnyeföldeket a falu határában.
240 éve, 1770-ben épült meg az alpári
parókia épülete.
225 éve, 1785. január 3-án kelt az a
szerződés, amely szerint az "alpári halászok
nak" szabad volt az "Alpári Tiszán tetszé
sek szerint akár nagy, akár kisebb hálloval,
vagy pedig egyébb eszközzelis halásznyi,
az halat pedig akinek akarják szabadon el
adni".
65 éve, 1945 márciusában kezdődött a
földosztás Alpáron.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind
azoknak, akik Kelemen Éva tiszaalpári
lakos temetésén részt vettek, sírjára virá
got helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönjük dr. Puliusné Sárdi Máriá
nak, a Gondozási Központ vezetőjének, az
öszszes dolgozójának - orvosainak, gondo
zóinak - és az önkormányzatnak az áldoza
tos munkáját és segítségét.
A gyászoló család, keresztlánya és családja
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LABDARÚGÁS
Felnőtt csapat
Az előkészületi mérkőzéseinket két fő szempont
vezérelte, egyik a költségkímélés, ezért minden
mérkőzést hazai környezetben rendeztünk. A
másik a pálya gyepszőnyegének kímélése, így
került sor a tiszaújfalui pályán a mérkőzések
megrendezésére.
Eredmények:
ASE - Tiszakécske 3:6
ASE - Kiskunfélegyházi HTK 2:1
ASE - Bugac 3:2
ASE - Fülöpjakab 1:0
ASE - Kiskunfélegyházi Vasutas 2:1
A Kécske elleni mérkőzés még túl korai volt.
Ellenük a csapat a bajnokságban fogja megmu
tatni az igazi arcát. Velük a forduló második
mérkőzésén találkozunk majd hazai pályán.
A többi mérkőzés mind a csapat győzelmével
végződött, így jó reménységgel várjuk a folytatást
élesben a bajnoki edzőmérkőzéseken. Mindenki
jól teljesített az edzőmérkőzéseken. Örvendetes
tény, hogy Borsi Sanyi nemcsak hogy megtalálta
a góllövő cipőit, hanem ki is fényesítette azokat.
Az edző és a fiúk ígérik a jó folytatást, amit 7-én
vasárnap már bizonyítani is tudnak Nyárlőrincen
a bajnoki nyitányon jó játékkal.
Ifjúsági csapat
Sajnálatos, hogy az ifjúsági csapatnak alig talál
tunk edzőpartnert az előkészületi mérkőzésekre.
Tulajdonképpen egy mérkőzést sikerült játszaniuk

tozókat, hogy minél nagyobb számban kísérjék el
ifjú reménységeinket, hogy egészséges biztatással
érezzék, hogy ők is fontos láncszemei a lab
darúgás egészének Tiszaalpáron.

a Bugac ellen.
ASE - Bugac 4:1
Ezen a mérkőzésen látszott, hogy jó erőben van
nak, és jó technikai felkészültséggel bírnak. Jó
volt őket nézni, szórakoztatóak voltak.
A másik mérkőzésük Lakitelekkel lett volna, de a
szomszéd vár fiataljai a rossz időre való tekintet
tel lemondták a mérkőzést.
Ők is, mint a felnőtt társaik, Nyárlőrincen kezdik
a pontvadászatot bízván bízva a sikerben.
Serdülő csapat
Ifj. Bakos István edző vezetésével az alábbi ker
ettel vág neki a csapat a bajnoki küzdelmeknek:
Palócz Dániel, Kádár Attila, Király Zoltán, Dobos
Mihály, Palócz Gábor, Novák Norbert, Bárdos
Bence, Fái istván, Kádár Dániel, Szabó Tibor,
Király Bence, Novák Dániel, Tóth Márk, Nemes
János, Laczkó Balázs
Utánpótlás-nevelés
Február elsejével kezdődött a felkészülés a fiatal
labdarúgó-tehetségek részére Ivicz Lázár és
Besszer Péter edzők vezetésével.
A tavaszi tornák időpontjai a Megyei Labdarúgó
Szövetség kiírása szerint:
- március 28. vasárnap 10,00 óra
Kiskunfélegyháza
- április 24. szombat 10,00 óra Kiskunfélegyháza
- május 16. vasárnap 10,00 óra Kiskunfélegyháza
Kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hozzátar

A Festék és Háztartási Bolt
márciusi kínálata

Kamilla 24 tek. 3 rétegû W.C. papír

1190,- Ft

Vanish 1 l + szappan			

1050,- Ft

Domestos 750 ml			

450,- Ft

Silan trió				

1330,- Ft

Bonux 8 kg				

3230,- Ft

Dosia 8 kg				

2390,- Ft

Ariel 1,5 l + Lenor			

1800,- Ft

Pampers giant pack (74-82-96-108 db) 4390,- Ft

Továbbá: bõvültünk vetõmagokkal,
valamint horgász-, vadász-, munkásruházattal
(pólók, mellények, nadrágok, kabátok,
sapkák, esõvédõk stb.).
Folyamatosan bõvülõ készletek!
Várjuk kedves vásárlóinkat.

Alkotmány u. 3.

Pályázatokról
A 2009-es évben három pályázatot nyújtott be
egyesületünk különböző szervekhez. Örömmel
jelenthetem, hogy két pályázatunk nyert, mint
egy 1.200.000 Ft összegű támogatást. Ezt az
összeget részben működési költségekre, részben a
pálya gyepszőnyegének felújítására, a labdafogó
hálók cseréjére és az öntözőrendszer felújítására
fordítjuk. Egy 4,5 millió Ft-os pályázatunkat
befogadott a kibocsátó szervezet, bízunk benn,
hogy ez is sikeres lesz. (2009. november 16-án
adtuk be a pályázatot, de a "jó munkához idő
kell".)
A negyedik pályázatunk most kerül benyújtásra
szintén a működési költségek finanszírozását
szeretnénk ezzel az összeggel - várhatóan 200.000
- 500.000 Ft) segíteni.
A legnagyobb összegű pályázatunkból az öltöző
tetőcseréjét, a vizesblokkok felújítását, néhány
ajtó, ablak cseréjét, a bejárat akadálymentesítését,
kútfúrást és az edzőpálya felújítását szeretnénk
elvégezni. Ezen kívül székeket, asztalokat szeret
nénk vásárolni.
Minden kedves szurkolónknak kellemes tavaszt,
jó mérkőzéseket, jó egészséget és jó szurkolást
kívánunk az elnökség nevében.
Martus Pál elnök

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.

2010. március

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
A tiszaalpári művelődési házban fogadóórát
tartok.
Időpontok:

március 09-én 13-14-ig április 09-én 13-14-ig
május 07 és 14-én 13-14-ig
június 09-én 13-14-ig
július 09-én 13-14-ig
augusztus 09-én 13-14-ig szeptember 09-én 13-14-ig
október 08-én 13-14-ig november 09-én 13-14-ig
december 09-én 13-14-ig

11. oldal

Tisztelt Tiszaalpáriak!
Ezúton mondok köszönetet azoknak a tis
zaalpári polgároknak, akik ajánló szelvé
nyeik átadásával hozzájárultak ahhoz, hogy
Lezsák Sándor országgyűlési képviselőjelöltként indulhasson Bács-Kiskun megye
3. számú választókerületében.
Kérem, az április 11-i választáson szavazata
ikkal támogassák Lezsák Sándor képviselőjelöltet és a Fidesz - KDNP területi listáját.
Tisztelettel: ifj. Barna Sándor
		a helyi Fidesz-csoport elnöke

Ettől eltérő időpontokban a fenti telefonszámon
időpont egyeztetés alapján!!

(fizetett
politikai hirdetés)

GYÖNGYÖSI MÁRTON

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ JELÖLT, ÉS
A JOBBIK KÜLÜGYI- ÉS KÜLGAZDASÁGI
MINISZTER JELÖLTJE

Elérhetőségek
E-mail cím:
gyongyosi.marton@jobbik.hu
Honlapcím:
www.tiszakecske.jobbik.hu

Gyöngyösi Márton egyetemi tanulmányait Dublinban és Nürnbergben
végezte közgazdaság és politikatudomány szakon. 2004-ben a szüleitől örö
költ büszke magyarságtudattól vezérelve hazaköltözött, hogy szaktudását
nemzete javára fordítsa. Ekkor ismerte meg feleségét, akivel első kisfiukat
nevelik. Külpolitikai szakértőként rendszeresen publikál hazai lapokban és
szólal fel szakmai fórumokon. 2006 óta részt vesz a Jobbik programjainak
megalkotásában. Azért vállalta el képviselőjelöltséget, mert fontosnak tart
ja a mezőgazdaság talpra állítását, a közbiztonság helyreállítását a csend
őrség létrehozásával és a magyar emberek képviseletét a multinacionális
érdekekkel szemben.
A következő Tiszaalpáron tartandó fórumon, terveiről, programjukról
kérdezheti személyesen, Gyöngyösi Mártont képviselő jelöltet és Dr.
Vakulya Istvánt a Mezőgazdasági kabinet tagját.

2010. 03. 27-én 18 órakor a Művelődési Házban.
KÖSZÖNÖM, HOGY TÁMOGATOTT AJÁNLÓSZELVÉNYÉVEL!
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APRÓK
Arany János u. 29. szám alatti
ház eladó.
Érdeklődni: 06/20/578-8035
Magánszemélyek adóbevallásá
nak elkészítését vállalom.
Tel.: 06/70/254-2726
Eladó hatfiókos fagyasztószek
rény. Ir. ár: 22.000,- Ft. Tel.:
06/20/559-4078

Újfalun 3 szobás gázfűtéses csa
ládi ház eladó. 2,5 millió Ft kész
pénz felett részletfizetés megold
ható 4,2 millió
Érd.: 06/30/873-0018
Jelenleg üzletben lévő fa polc
rendszer pulttal, 8 db bevásárló
kosár eladó! Megtekinthető For
tuna Lottózó melletti üzletben.
Érd.: 06/70/550-7003 Lóléné

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk:
Kovács Benjamin (Hamerli Adrienn), Novák Emma (Hódi
Krisztina), Eszes Petronella Krisztina (Fricska Petronella),
Kézsmárki Lívia (Kovács Annamária)
Házasságot kötöttek:
Dr. Dombóvári Henrik Antal és Kis Mária Magdolna
Akiktől elbúcsúztunk:
Hipszki György Mihályné Nagy Terézia (1937), Szabó Mihályné
Deák Erzsébet (1942), Pásztor Istvánné Kós Franciska Rozália
(1940), Csernák Sándor József (1951), Szabó János Károly
(1966), Kelemen Éva (1926)

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

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

KÖZÉRDEKŰ 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:
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

Akciós tűzifavásár!
Akác 			
Akác vékony		
Bükk 			

2100 Ft/q
1700 Ft/q
1800 Ft/q

Március 15-től

Kuglizva, hasítva, méterbe kis és nagy
tételben, ingyenes házhoz szállítással.

ALPÁR-FA Bt.
Tiszaalpár, Ady E. u. 4.
06/20/912-1009
Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________
_________________________________________
_________________________________________
Apróhirdetések leadhatók a mûvelõdési házban hétfõtõl pén
tekig munkaidõben Bársony Istvánnál. A hirdetések szövegét
hirdetõinktõl készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem
milyen 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

