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Az önkormányzat képviselő-testülete 
március 25-én a fórumot szervezett a 
község lakosai számára, melynek témája 
településünk három nagy beruházása volt: 
a szennyvízcsatornázás kiépítése, az új 
óvoda építése és a faluközpont felújítása.

A fórumon a képviselő-testület tagjai 
mellett meghívottként részt vett Borsos 
Botond ügyvezető igazgató és Gulyás 
Anett a szennyvízcsatornázást bonyolító 
HBF Hungaricum részéről, Szabó László, 
az OTP képviseletében, Szabó István, a 
lakáskassza és a víziközmű szervezésé-
ben közreműködő csoportvezető és Janó 
Tibor környezetvédelmi szakértő.

Az elmúlt években tapasztaltakkal 
ellentétben a művelődési ház nagyterme 
megtelt az érdeklődőkkel. A napirendi pon-
tok közül pedig egyértelműen a szennyvíz 
ügye volt az érdeklődés középpontjában.

Dr. Vancsura István polgármester a 
bevezetőjében elmondta, hogy a szenny-
víz régen nem okozott problémát a telepü-
léseken, mert a természet körforgása más-

képp működött. Ma már más a helyzet. A 
szennyvízbe nagy mennyiségű mosópor, 
tisztítószer és más vegyszer kerül, ami a 
talajba jut, szennyezi azt. Ezért a szenny-
víz tisztítását, elvezetését meg kell oldani. 
Ez nemcsak az Európai Unió követel-
ménye, hanem nekünk is fontos. Most a 
községnek vissza nem térő alkalma van 
arra, hogy jelentős támogatással kiépítse 
a szennyvízcsatornázást, mindenképpen 
élni kell vele, hiszen egy több mint 2 milli-
árdos beruházást önerőből megvalósítani 
nem tudnánk. A projekt kritikus kérdése 
a szennyvíztisztító műtárgy helye. A ter-
mészetvédelmi jogszabályok nem tették 
lehetővé, hogy az eredeti elképzeléseknek 
megfelelően a falu szélén, a Kátai-sori 
csatorna mellett kerüljön megépítésre, 
pedig többszöri egyeztetés is volt a Kis-
kunsági Nemzeti Park vezetőivel. Így a 
volt TÜZÉP-telep mögötti területen fog 
felépülni. A másik fontos kérdés, ami a 
lakosokat foglalkoztatja, hogy a tisztított 
szennyvíz befolyik-e a Holt-Tiszába. Nem 

fog belefolyni. Olyan technikai megoldást 
építenek ki zsilippel, ami biztosítja azt, 
hogy a tisztított szennyvíz elszikkadjon 
csatornában, mielőtt a Holt-Tiszába érne. 
A finanszírozás megoldására a legjobb 
konstrukció egy Víziközmű Társulat meg-
alakítása.

A továbbiakban Gulyás Anett projekt-
menedzser ismertette a beruházás pályá-
zati hátterét. Hangsúlyozta, hogy 2015-ig 
kötelező megoldani a településeken a 
szennyvíz tisztítását.

Janó Tibor környezetvédelmi szakértő 
arról tájékoztatta a jelen lévőket, hogy 
azért az Alpár- Nyárlőrinci csatorna szom-
szédságában kell megoldani az elvezetést, 
mert a KNP ezzel szemben nem támasz-
tott kifogást. A tisztított szennyvíz minő-
sége a balatonihoz lesz hasonló, az pedig 
már beigazolódott, hogy a Balaton környé-
kén nincs probléma a szennyvízzel.

(Folytatás a 3. oldalon)

F a l u F ó r u m



A március 18-i önkormányzati ülésen 
ismét nem sikerült értékesítenie az önko-
rmányzatnak a vasútmenti iskola gyor-
san rongálódó épületét és a körülötte lévő 
földterületet. Egy szavazat híján a testület 
3.300.000 Ft vételárért eladhatta volna az 
ingatlant, amelyben a vásárló varrodát szere-
tett volna létesíteni. Ezt az ingatlant korábban 
már árverésre bocsátotta az önkormányzat, 
de egyetlen árajánlatot sem kapott rá.  Az 
áprilisi rendkívüli ülésen ismét napirendre 
került az ingatlan értékesítése, és a testület a 
fenti áron értékesítette azt.
Önerős járdaépítés

2009-ben közel 300 folyóméter 
hosszúságú járdaszakasz épült Tiszaalpáron, 
amelyhez az önkormányzat 1850 Ft/m2 
támogatást biztosított. 

Idén ismét lesz önerős járdaépítési pro-
gram. 15 kérelmező már megállapodást 
is kötött az önkormányzattal. A cél, hogy 
folyamatos járdakapcsolatot biztosítsanak, 
valamint a rossz állagú téglajárdákat és lap-
járdákat újjáépítsék, illetve az útszint magas-
ságába hozzák. A tervek szerint 201 fm 
járdával gazdagodik a település.
Kátyúzás

A polgármesteri hivatal felmérte a tulaj-
donában lévő szilárd burkolatú utak állapotát, 
és összesen 32 utcában tervezik a kátyúzást, 
útjavítást. A felmérés szerint a legrosszabb 
utak a Kántor-parti út, a Csokonai és a Dózsa 
utca. Itt kell a legtöbb javítást végezni. 
A beérkező két árajánlat közül a buda-
pesti LIVE-LABOUR Kft. adott kedvezőbb 
ajánlatot, így őket bízzák meg a munkák 
elvégzésével. A külterületi utak javítását az 
önkormányzat saját gépeivel tervezi elvégez-
ni.

Krízisalap
A nagymértékű munkanélküliségre és 

szociális válságra hivatkozva krízisalap 
létrehozását kérte Ajtai Elemér a rászorulók 
nevében. A kérést aláírásgyűjtéssel is alátá-
masztotta. A krízisalapból azoknak a csalá-
doknak az anyagi terheit szerették volna eny-
híteni, akik súlyosan elszegényedtek és már 
a mindennapi létfenntartás is problémát okoz 
számukra. Javaslatként elhangzott, hogy "a 
társadalmilag megválasztott Tiszaalpári 
Önkormányzat Képviselő-testülete e cél és 
kezdeményezés megvalósítása érdekében" 
az idei tiszteletdíját ajánlja fel a krízis-
alapba. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta 
az ügyet, de nem javasolta a támogatást. 
Arra hivatkoztak, hogy egy korábbi rendelet 
alapján az önkormányzat olyan szociális 
jellegű kiadást, amely után állami vissza-
térítés nem igényelhető, nem támogathat. A 
döntésüket azzal is indokolták, hogy koráb-
ban már egyszer kamatmentes kölcsön biz-
tosításával létrehoztak hasonló alapot, de 
a visszafizetések többnyire nem történtek 
meg, így milliós tételű kintlévősége van még 
belőle az önkormányzatnak. A képviselők 
többsége nem támogatta az alap létrehozását, 
de nem zárkóztak el az elől, hogy továb-
bi lehetőségeket keressenek a probléma 
megoldására. Elhangzott, hogy gyermekek 
nem éheznek, mert számukra egész évben 
- az iskolai szünetekben is - napi háromszori 
étkezést biztosítanak az iskola konyháján, és 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást is 
igénybe vehetnek a rászoruló szülők.
Tavaszköszöntő

Az idei kétnapos Tavaszköszöntőn 
ismét főszerepet kapnak a bábosok. A II. 
Nemzetközi Mikro Bábfesztiválon a hazai 

fellépőkön kívül amerikai, ausztrál-svájci és 
angol fellépők is lesznek. A "Zoknik tánca" 
című előadásukkal a helyi bábtanodások is 
bemutatkoznak. A Templom-dombon ismét 
lesz gyermek- és ifjúsági tánctalálkozó. A 
Skanzenben természetvédelmi játszóház és 
kézműves foglalkozások várják a kicsiket és 
a nagyokat. A játékos kedvű és ügyes kezű 
felnőttek és gyerekek pedig madárijesztő 
készítésben mérhetik össze tudásukat.
A Holt-Tisza bérleti szerződésének 
felülvizsgálata

A 2006. decemberében kelt szerződés 
szerint a BÁCSHOSZ évi 69 ezer Ft-os 
összegért bérli a Holt-Tiszát.  A testület úgy 
ítélte meg, hogy ez a szerződés rendkívül 
hátrányos mind a tiszaalpári, mind a tisza-
sasi önkormányzatra nézve, ezért úgy döntöt-
tek, hogy felülvizsgáltatják azt. Dr. Vancsura 
István polgármestert felhatalmazta a testület, 
hogy keressen egy független jogászt, aki a 
szerződést minden oldalról átvizsgálja, és 
megkeresi annak lehetőségét, hogy az önko-
rmányzat számára előnyösebb megállapodást 
tudjanak kötni. A felülvizsgálat költségét a 
polgármester úr a tiszteletdíjából fedezi.
Ápolási díj

2010. június 30-ától megszűnik az ápolá-
si díj. Ennek a segélynek az önkormányzatot 
terhelő járulékai olyan magasak, továbbá 
nyilvánvaló visszaélések is történtek az 
igénybe vevők részéről, hogy a testület nem 
tudja továbbra is alanyi jogon biztosítani ezt 
a támogatási formát. 
Hirdetési díjak

Április 1-től változnak a Hírmondó hird-
etési díjai. Az apróhirdetések, a részvétnyil-
vánítások és a köszönetnyilvánítások továb-
bra is ingyenesek lesznek. A keretes hirdetés 
és az 1/8 oldal ára 1200 Ft, az 1/4 oldal ára 
2000 Ft, a 162 oldal ára 4000 Ft, az egész 
oldalas hirdetés ára 8000 Ft lesz.

2. oldal                                              2010. április

Önkormányzati hírek

Településünk szépítésére szeretnénk fel-
hívást tenni és egyben csatlakozni az Önkén-
tes Fiatalok Napjához 2010. április 24-én 
(szombat).
Szervezők: Árpád Fejedelem  Általános 
Iskola és Könyvtár mint Ökoiskola, Civil 
szervezetek.
Gyülekezési helyek: a művelődési ház par-
kolója, újfalui Kádár Lajos Közösségi Ház, 
újfalui óvoda, alpári óvoda. Munkakezdés 
9 óra.
Várunk mindenkit, aki szeretne a telepü-
lés parkjaiban, közterületein felajánlani egy 
délelőtti kertészkedést. Javasolt területek: 
Árpád-tér, Szent Imre-tér, Templomdomb, 
Árpád fejedelem tanösvény Tisza parti 
része, temetők: hősi sírok, település neveze-

tes embereinek sírjai, Rákóczi utca, Kádár 
Lajos Közösségi Ház, Templomkert.

Virágárusítás lesz 2010. április 24-én 
(szombaton) 9-12-ig a művelődési ház előte-
rében, ahol egynyári, évelő muskátlikat több 
színben lehet vásárolni előkertekbe, szikla-
kertekbe, sírokra.

Egyesületünkön belül májusban Faluvé-
dő klubot hozunk létre, rendszeresen össze-
jövünk minden hónapban. Ezen a napokon 
a települést érintő környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi feladatokat vitatnánk meg, 
megoldásokat keresnénk megfelelő szakem-
berek bevonásával (település, utca fásítása, 
virágosítása, elhagyatott területek felszámo-
lása, szakmai előadások szervezése). Első 
találkozási nap 2010.05.13 (csütörtök) 16 

óra a művelődési ház emeletén a kamarate-
remben.

Kirándulást szervezünk Kecelre 2010. 
május 30-án (vasárnap).
Európai Napok Kecelen:  - Ehető virágok 
fesztiválja:
- Virágkötészeti bemutatók
- Bográcsos ételek kóstolója
Jelentkezni lehet a Teleházban (művelődési 
ház emeletén) nyitva tartás idején: hétfő, 
szerda, péntek 14-17 között.  Részvételi díj 
2000-Ft (a belépőt is tartalmazza).

Helyi versenyt kezdeményezünk "Virá-
gos kert, gondozott utca" címen.
Javaslatokat kérünk civil szervezetektől, 
lakóközösségektől. A javaslatokat a Teleház 
nyitvatartási ideje alatt le lehet adni. Verseny 
meghirdetése a következő számban lesz.

a Vezetőség

Faluvédő hírek
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A HBF Hungaricum részéről elhang-
zott az is, hogy az elkövetkező 10 évben 
nem lesz lehetőség újra pályázni. Ameny-
nyiben nem sikerül a beruházást a mos-
tani pályázat keretében megvalósítani, 
talajterhelési és más díjakat kell fizetni a 
környezetszennyezés miatt.

A pályázati munka előkészítő szaka-
szának költsége mintegy 80 millió Ft, a 
teljes költség 2141 millió Ft lesz. A költ-
ségek az önkormányzat, a vállalkozások 
(gyárak, üzemek stb.) és a lakossági ingat-
lanok között oszlanak meg. 

Szabó László, az OTP képviselője a 
lakástakarékossági szerződések előnyeire 
hívta fel a figyelmet. A lakosságnak lehe-
tősége lesz a költségeit havi részletekben 
fizetni (96 hónapig havi 2010.- Ft), a 
számlanyitási díjat az önkormányzat fel-
vállalta. Ez a konstrukció 30 %-os állami 
támogatást és 3 %-os kamatot élvez, így a 
szerződőknek csupán 193 ezer Ft-ba kerül 
a rákötés, míg a szerződést nem kötőknek 
250 ezer Ft-ba.

A tájékoztatókat követően a lakossági 
hozzászólások következtek.

Bársony Klára a szennyvíztisztító 
helyét kifogásolta, mert erről a helyről 
az uralkodó szélirány mindig Újfalu felé 
fogja szállítani a szagokat. Azt javasolta, 
hogy a falu K-Dk-i részére kellene építe-
ni a tisztítót, így a szagok elkerülnék a 
települést.

Janó Tibor környezetvédelmi szakértő 
válaszában elmondta, hogy ezt a helyet 
kétéves egyeztetés választották a hatósá-
gok, ugyanis a telep helyét csak hatóság 
jelölheti ki. A szélirány tekintetében iga-
zat adott a hozzászólónak, de hangsúlyoz-
ta, hogy a telep zárt épület, és a tisztított 
szennyvíz csaknem szagtalan.

Hetényi Zsolt alternatíva nélkülinek 
tartotta a jelenlegi szennyvíz projektet. 
Hiányolta, hogy más lehetőséget nem vizs-
gált az önkormányzat. Pedig a 2000 főnél 
nagyobb lakosságszámú településeken az 
Európai Unió az egyedi szennyvíztisztító 
rendszerek kiépítését is támogatja (2010. 
március 15-i jogszabály). A házi biológiai 
szennyvíztisztítók Tiszaalpáron jól alkal-
mazhatóak lennének, mert a településszer-
kezet ezt megengedné, és jóval kevesebbe 
is kerülnének, mint a közösségi. Az árak-
nak is utánajárt. Az egyedi tisztítók jelen-
legi bekerülési költsége 450-550 ezer Ft 
+ Áfa. A település ingatlanjainak száma 
alapján az összes költség kb. 1450 millió 
Ft lenne, ami lényegesen kevesebb, mint 

a mostani projekté. És az Európai Uniós 
támogatás is igénybe vehető rá.

Borsos Botond válaszában elmondta, 
hogy Lajosmizsén is elhangzott hasonló 
felvetés, de tudomása szerint az EU nem 
támogatja ezt a szennyvíztisztítási formát. 
A másik probléma, hogy a pályázati mun-
ka már elkezdődött, közel 100 milliós költ-
ség már felmerült, nem lenne szerencsés 
visszavonni. 

Bodor István is sokallotta a bekerülési 
költséget, de azt is belátta, hogy szenny-
vízcsatornázás nélkül nem lehet kulturált 
a környezetünk. Szükség van egy jól 
megépített, nem "barkácsolt" hálózatra. A 
sok egyedül élő számára olyan megoldást 
kellene kidolgozni, ami csökkentené a ter-
heiket. Azt is szerette volna tudni, hogy 
mibe kerül az üzemeltetés.

Gulyás Anett a válaszában elmondta, 
hogy az üzemeltetési költségek megálla-
pítása egy későbbi folyamat eredménye 
lesz. A jelenleg állás szerint 256 Ft /m3 
lesz a szennyvíz díja.

Bartucz István is az előrehaladást támo-
gatta. Kérte a jelenlévőket, hogy bízzanak 
a képviselőikben, és vigyázzanak, nehogy 
a végén semmi se legyen a projektből.

Magyar Józsefné szintén a lakossági 
terhet sokallotta. Figyelembe kellett vol-
na venni, hogy ez egy elöregedett község, 
sok a nyugdíjas és az egyedül élő. Szentki-
rályon 90 ezer Ft volt a hozzájárulás.

Dr. Vancsura István felkereste Szent-
királyt, és utána járt, hogy miért volt ott 
olcsóbb a szennyvíz-csatlakozás. A 2000 
fő alatti települések többletforrást kaptak 
a pályázatukhoz, és a település szerkezete 
is olyan jellegű, hogy kevesebből meg 
tudták oldani a hálózat kiépítését. 15 
évvel ezelőtt mi is kevesebből meg tud-
tuk volna oldani, de jelenleg nem lát más 
lehetőséget. 

Barta Lajos elmondta, hogy ő sem csa-
torna ellenes. A havi 2010 Ft-os befizetést 
is viszonylag előnyösnek tartja. A szenny-
víztelep helyével nem ért egyet. Vélemé-
nye szerint a zárt telepen is lesz szag, és 
lehet, hogy tisztított a szennyvíz, de még-
is csak a Tiszába folyik. Ott nem burján-
zik el a növényzet tőle? Tiszaalpáron 600 
horgász van és vidékről is sokan járnak 
ide, és a véletlen szennyezés is milliós 
károkat okozhat. Azt javasolja, inkább a 
folyó Tiszába kellene vezetni a tisztított 
szennyvizet, ott nagyobb a tisztulás lehe-
tősége.

Hetényi Zsolt a szaggal kapcsolatban 
elmondja, hogy a zárt tisztítási technoló-

gia felületén valóban nincs szag. de az ő 
javaslatát az egyedi szennyvíztisztítókra 
is érdemes lenne megfontolni.

Ignácz Zita azt találta aggasztónak, 
hogy vannak olyan utcák Alpáron, ahol 
még vízvezeték sincs, vagy földesek az 
utcák. A víz nélküli területeken nem lehet 
csatornázás. Akkor az ott élőknek fizetni-
ük sem kell.

Gulyás Anett válaszában elmondta, 
hogy a tervet kell nézni, azon látható, 
hogy melyik utcákban fognak csatornát 
építeni.

Barta Lajosné arra kért választ, hogy 
mi lesz a szennyvízben található gyógy-
szer- és vegyszermaradványokkal.

Janó Tibor válaszában azt hangsúlyoz-
ta, hogy a szennyvizet biológiai eljárással 
fogják tisztítani. A szerves anyagokat a 
baktériumok lebontják atomjaikra, szer-
vetlen vegyületekre. A gyógyszer szerves 
anyag, ennek 95 %-át biológiailag le lehet 
bontani, a fennmaradó 5 % pedig olyan 
arányban hígított lesz, hogy nem lehet 
kimutatni sem.

Szabó László, az OTP képviselője 
a betétszerződésekkel kapcsolatban még 
néhány dologra felhívta a figyelmet. A 
betétszerződés örökölhető, kiskorú ese-
tén a gyámhatóság kezeli az összeget, de 
közjegyző más megoldási javaslatokat is 
tud adni. Ha egy ingatlan több tulajdonos 
kezében van, bármelyik névre megköt-
hető a szerződés, de egy ingatlan eseté-
ben csak egy szerződés. Sőt korhatárhoz 
sincs, akár 80 évesen is lehet szerződést 
kötni.

Végül dr. Vancsura István polgármes
ter a másik két beruházásról is beszámolt. 
Az új óvoda szeptemberben nyílik. A 
távolság miatt az önkormányzat tervezi 
egy busz beszerzését, amely a gyereket 
szállítaná. A Templom-dombon a járdákat 
és a parkolókat fogják felújítani szintén 
pályázati támogatásból. A faluközpont 
is felújításra kerül. Parkolókat fognak 
építeni. Ez az oka annak, hogy a sövényt 
és a fákat már kivágták. Amint a parkoló 
elkészülnek, újra megtörténik a fásítás, 
remélhetőleg már hosszú távra.

Helyesbítés

Előző számunkban tévesen írtuk 
a Varázs Bazár tulajdonosának, 
Pinczel Sándornak a nevét.
Elnézését kérjük.
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Választások 2010

Vasárnap reggel 6 órakor megkezdőd-
tek a 2010-es országgyűlési választások. 
Tiszaalpáron 6 szavazókörzetben össze-
sen 4072 választásra jogosult állampolgár 
adhatta le szavazatát az első fordulóban 
az egyéni választókerületi jelöltekre és 
pártlistákra. 
A szavazás reggel hat órakor kezdődött, 
és a jogszabályban meghatározott módon 
este 19 órakor zárták a szavazóhelyisége-
ket. A szavazásra jogosultak 54,27 %-a, 
azaz 2210 fő szavazott. Az érvénytelen 
szavazatok száma 28 db volt. A választás 
napján rendkívüli esemény nem történt.

Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok 
alakulása:
Csernus Ferenc   274 (12,56 %)
Dr. Csernus Tibor 226 (10,36 %)
Gyöngyösi Márton 411 (18,84 %)
Lezsák Sándor            1271 (58,25 %) 

A pártlistára leadott szavazatok eredmé-
nye:
Civil Mozgalom    27 (1,23 %)
Jobbik   416 (18,93 %)
LMP     90 (4,10 %)
MSZP   284 (12,93 %)
FIDESZ-KDNP            1298 (59,08 %)
MDF    82 (3,73 %).

A Bács-Kiskun megyei 3 sz. választókerü-
letben a szavazás első fordulója nemcsak 
érvényes, hanem eredményes is volt. A 
megválasztott országgyűlési képviselő 
Lezsák Sándor 
FIDESZ-KDNP jelöltje - a korábbi ország-
gyűlési képviselőnk - lett, a pártlistán 
a FIDESZ-KDNP kapta meg a szüksé-
ges szavazatot, így második fordulóra a 
választókerületben nem kerül sor.

Lakossági tájékoztatás
Szennyvízcsatornázással kapcsolatban 
felmerült, az Önkormányzathoz eljutta-
tott lakossági kérdésekre adott válaszok

1. A pályázat a szennyvízcsatorna kiépí-
tést az ivóvíz-hálózattal kiépített közpon-
ti belterületi településrészeken a telek-
határokon belül 1 m-ig finanszírozza, a 
telken belüli 1 m-en túli rész kiépítése, 
azaz a rákötés a tulajdonos saját költsé-
gét jelenti. Kérdésként felmerült ennek 
becsült várható költsége.

Válasz: A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása sze-
rint a tisztító idomon belüli szakaszra 
tervezési költség nem merül fel a lakos-
sági rákötések vonatkozásában, csak 
az anyagköltség- és az építési munka, 
amennyiben a lakosság ezt kivitelezővel 
végezteti (saját kivitelezés is lehetséges). 
A megfelelő műszaki állapotra feltétle-
nül oda kell figyelni. A szennyvízveze-
ték átmérőnek min. 125 mm - max. 160 
mm-nek kell lennie, javasolt, hogy a 
belső hálózatot 125 mm-es műanyag cső-
ből készítsék/készíttessék, mely nagyobb 
üzembiztonságot nyújt, mint a kisebb 

átmérőjű (pl.: 110 mm-es) csövek, és 
nagyobb falvastagsága miatt statikailag 
is megfelelőbb.

1 folyóméterre vetítve 3000-5000 Ft-ra 
becsülhető az anyag- és építési munkadíj 
a telekhatáron belüli csatornák esetében, 
az ár függ attól, hogy pl. le van-e burkol-
va az udvar, ekkor a magasabb költség-
gel kell számolni. Tehát ha pl. 20 m tel-
ken belüli csatorna kiépítése szükséges 
és nincs burkolva az udvar, az kb. 60.000 
Ft költséget jelent.

2. Kérdés: Kötelező-e a lakossági rákö-
tés?
Válasz: Az Önkormányzat számára a 
pályázati útmutató előírja kötelezettség-
ként a beruházás végén (2013 végén) 
a szennyvízcsatorna kiépítéssel érintett 
településrészi lakosság 75 %-ának, 2018-
ig pedig 92 %-ának rákötését. Amen-
nyiben ezt a várható arányt az előzetes 
lakossági szándéknyilatkozatok (amelyet 
a víziközmű-társulatszervezéssel egyszer-
re gyűjtenek) nem támasztják alá, akkor a 
pályázat a II. fordulóra már nem nyújtha-

tó be, a beruházás nem tud megvalósulni, 
és az Önkormányzatnak az I. fordulóban 
kapott támogatást vissza kell fizetnie.
További, röviden megválaszolható kér-
déseket (műszaki kérdések kivételével) 
írásban Dr. Menyhárt Anett jegyző asz-
szonynak lehet átadni a Polgármeste-
ri Hivatalban, a  beruházás előkészítés 
jelen fázisában ismert válaszokat a faliúj-
ságon helyezik ki.
"Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelve-
zetése és tisztítása a település vonzó 
természeti környezetének, felszíni és fel-
szín alatti vizeinek megóvásáért" című 
projekt (KEOP-1.2.0/1F-2008-0021).
A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, a Kohéziós Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg.

Gazdálkodók
figyelmébe

A 2010. évi területalapú támogatás, illet-
ve agrár-környezetgazdálkodás igénylé-
sét április 8. és május 15. között lehet 
benyújtani kizárólag elektronikus úton. 
A tájékoztató anyag átvétele és időpont-
egyeztetés végett mielőbb keressenek fel.

Pap Imre falugazdász 06/30/2651611

TISZTELT ADÓZÓK!
A Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő Egye-

sület köszönetet mond mindazoknak, akik 
támogatták szervezetünket 2009-ben. A 
továbbiakban is szeretnénk folytatni a falu 
fásítását, virágosítását, valamint a készü-
lő Árpád-téri madárbarát kert, pihenőpark 
bővítését (sakkasztal, ülőkék, vesszőgyűjte-
mény bemutató). Az épülő új óvoda udvará-
nak fásítását, madárbarát kert, pihenőpark 
kialakítását tervezzük.
2010-ben köszönettel vesszük, ha adóbeval-
láskor személyi jövedelem adójának 1%-át 
egyesületünknek felajánlja.
Adószámunk: 18356351-1-03
Tiszaalpári Faluvédő-és Szépítő Egyesület.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAIRA 

A tavasz beköszöntével a kiskertekben 
megkezdődnek a munkák. Ezen munkák 
közül az egyik az avar és kerti hulladékok 
eltüzelése, amely nagy odafigyelést igényel. 
Mivel elég egy kis szél, és máris megtör-
ténhet a baj. Az avart és a kerti hulladékot 
csak olyan helyen és területen szabad éget-
ni, ahol az égetés a személyi biztonságot 
nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti 
kárt nem okoz. Az égetést a reggeli és az 
esti levegőréteg hőmérséklet változása miatt 
célszerű 9 és 17 óra között szélcsendben 
végezni. A máglyán történő hulladékégetés 
a legjobb megoldás. A máglyát az égetés 
megkezdése előtt körbe kell ásni. A tűz őrzé-
séről és veszély esetén annak eloltásáról a 
tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

A helyszínen olyan eszközöket és felsze-
reléseket (vízzel telt vödör, tűzoltó készü-
lék, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megaka-
dályozható, illetve eloltható.

Az égetés befejeztével a tüzet el kell olta-
ni, a parázslást meg kell szüntetni.

A környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továb-
biakban:  Kvtv) 48. § (3) bekezdése szerint: 

A települési önkormányzat képviselő-tes-
tületének hatáskörébe tartozik a háztartási 
tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar 
és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabá-
lyok rendelettel történő megállapítása. 

Amennyiben a helyi rendelkezés alapján 
az égetés végezhető az alábbiakra kell fel-
hívni az ügyfél figyelmét:

Az (9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 
alapján az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
(OTSZ): 

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi 
hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység. 

A tervezett égetés helyét, időpontját és 
terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 
órával az illetékes hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni. 

A leégetendő területnek minden oldalról 
egyidejűleg történő felgyújtása tilos. 

A növényi hulladékégetés csak úgy 
végezhető, hogy az a környezetére tűzés 
robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érde-
kében az érintett szakaszokat az égetés meg-
kezdése előtt legalább 3 méter szélességben 
körül kell szántani. A fasorok, facsoportok 

védelmére a helyi adottságoknak megfele-
lő, de legalább 6 méteres védősávot kell 
szántással biztosítani. Az égetést 30 ha-nál 
nagyobb területen szakaszosan kell végez-
ni, és csak az egyik szakasz felégetése után 
szabad a másik szakasz felégetéséhez hoz-
záfogni. Az égetés időtartamára tűzoltásra 
alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfele-
lő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről 
kell gondoskodni, és legalább egy traktort 
ekével a helyszínen készenlétben kell tarta-
ni. A növényi hulladékégetés célját szolgáló 
tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély ese-
tén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt 
azonnal el kell oltani.

A növényi hulladékégetés befejezése 
után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni 
és a parázslást, izzást - vízzel, földtaka-
rással, kéziszerszámokkal stb. - meg kell 
szüntetni

További tájékoztatásért kérem hívja a 
+36-76/461-605 telefonszámot, vagy láto-
gasson el honlapunkra a www.tuzoltosagkk-
fhaza.hu weboldalra.

Papp Csaba tű. hdgy.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága

Aki gyorsan ad, az duplán ad!
Ezt tartja a közmondás, ami most iga-

zolódott is. Köztudott tény ma már, hogy 
március 22-én reggel tűz keletkezett a 
Mátyás király utca 2. szám alatti lakás-
nál. A begyújtást követően kiszabadult, 
elszabadult a tűz, a "vörös kakas". 
Begyulladt és égett a folyosón elhely-
ezett kazán körül az általam kialakított 
télikert, melyben a kedvelt virágaimat 
már 5 télen át teleltettem.

Sajnos a tűz beindulását nem 
észleltük kellő időben. Egyes üzletek, 
utcai járókelők viszont látták és a kellő 
riasztásokat is intézték. A rossz hírt 
megtudták a MATIC-ban is, ahonnan 

rohanva jöttek az emberek 4 poroltós 
palackkal, és szakszerűen, pillanatok 
alatt megfékezték a tüzet. 

A tűzoltók érkezésekor már elhalt, 
megsemmisült a "vörös kakas". Így a 
nagy bajt megelőzve csak kisebb kár 
keletkezett, személyi sérülés nélkül.
Nagyon-nagyon köszönöm az embere-
knek, az üzem vezetőinek a gyors és 
szakszerűen tett intézkedést, amiv-
el megmentettek egy középületet, az 
otthonunkat, lakásunk értékeit a tűz 
martalékától, személyem és családom 
nevében:

Fekete doktor

2010. május 15-én az Alpári Tisza 
Horgászegyesület megalakulásának 
60. évfordulója tiszteletére jubileumi 
horgászversenyt rendez. Szeretettel 
várunk minden tiszaalpári tagság-
gal rendelkező horgászt, valamint 
érdeklődőt. Egyesületi tagoknak ingyen 

biztosítunk ebédet, a hozzátartozóknak 
önköltségi áron. Jelentkezni lehet 
Tiszaalpáron a Horgászboltban, Nagyné 
Nagy Erikánál. Jelentkezési határidő 
vége május 9. 

a Horgászegyesület
vezetősége

Horgászok, figyelem!

Könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
Ranschburg Jenő: Nyugtalan gyerekek
Szőke Krisztina: Tej-, tojás- és szója-
mentes ételek receptkönyve
Zsigovics Judit: PH csoda - lúgosító 
ételek
Jo Readmen: A talaj gondozása vegysz-
erek nélkül
Frank Joseph: Atlantisz és más elveszett 
világok
Mark Henderson: Genetika - 50 fogalom, 
amit ismerni kell

Szépirodalom:
Agatha Christie: Az élet súlya
Jacob Grimm: Német mondák
Erich Kästner: Amikor én kissrác voltam
Fodor Ákos: Gonghangok
Christine Nöstlinger: Susi tikos naplója
Geronimo Stilton: Nosztregerusz titokza-
tos kézirata

Gyengén látó olvasóinknak 
öregbetűs könyveinket ajánljuk:
Alphonse Allais: A Blaireau-ügy
Gedényi Gaál Zsuzsanna: Jó ízekre 
vezérlő kalauz
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Dán-magyar találkozó 
Tiszaalpáron

Tiszaalpár testvérvárosi pályázatot 
nyújtott be, amelyen sikeresen szerepelt, 
ezért a tiszaalpári dán-magyar találkozó 
100 %-os támogatásban részesült Brüsz-
szel részéről. 

A pályázat célja a magyar és a dán 
gyerekek találkozása, illetve a környezet-
védelem az Unióban.

A dán gyerekek 2010. április 20-
án érkeznek Tiszaalpárra. Néhány napot 
töltenek a nagyközségben. Szállásuk 
Lakiteleken a Kontyvirág iskolába lesz, 
de szinte minden nap lesz olyan program-
juk, amely Tiszaalpáron kerül megrende-
zésre.

Reméljük, a rendezvény során sok 
élménnyel gazdagodnak a gyermekek.

dr. Menyhárt Anett  jegyző

TISZTElT
BETEGEINK !

2010. április 21-én újra vércukor-
, koleszterin- és vérnyomásmérést 
szervezünk az alpári háziorvosi ren-
delőben. Az ingyenes szűrésen bárki 
részt vehet reggel 7 és 10 óra között.
Tiszaalpár, Szent Imre tér 18.

dr. Taricska Tibor

Egyházi sorok
Ünnepeink:
- április 21. Szent Anzelm püspök, egy-
háztanító
- április 23. Szent Adalbert püspök és 
vértanú
- április 29. Sienai Szent Katalin szűz, 
egyháztanító, Európa társvédőszentje

A Jótanács Anyja templom búcsúja május 
2-án lesz. Az ünnepi szentmise 10,00 óra-
kor kezdődik, melyet Főtisztelendő Balla 
Barnabás atya, Petőfiszállás-Szentkút plé-
bánosa celebrálja. Ezen a vasárnapon az 
alpári templomban csak ez a szentmise 
lesz. Az újfalui templomban lesz este 
18,00 órakor szentmise.

Április 25-én vasárnap Alpáron a 9 órás, 
Újfalun a 11 órás szentmisében végezzük 
a búzaszentelési szertartást, jó termésért 
imádkozunk.
Ezen a napon lesz a papi hivatások vasár-
napja is.

Kéri Vencel plébános

Borsos Imre: Galambász emlék Alpárról
(2. rész)

Rövid idő múlva a falka is leszállt, 
megült a háztető gerincén. A bácsi egy 
rövid bottal feltámasztotta a drótketrec 
(volier) csapóajtóját, mögéje eleséget 
szórt, és a bot egyik végére kötött spár-
gát elvitte egészen az istálló ajtajáig. 

A szállófalka megültetésére kienge-
dett tojó galambok szálltak le először az 
udvarra, és párjaiktól kísérve futottak az 
árván hagyott fészkeik felé. Egyikük-
másikuk útközben még felkapott egy 
szem kukoricát és rögvest a fészkére 
ült. A fekete egyszínű tojó nem sietett 
a fészkére, udvaroltatott még magának 
néhány percig a háztető szélénél.

Valamennyi galamb leszállt az udvar-
ra és egy szempillantás alatt felették 
a ketrecbe szórt eleséget. Ezt látván 
az ideges gazda felkapta a szakajtót, 
hogy pótolja a hiányt, de megtorpant, 
mert hangos szárnycsattogtatással földre 
repült párjával és a jövevény vörössel 
a fekete tojó galamb. A fekete tojónak 
eszébe juthatott, hogy magukra hagy-
ta fiókáit, mert lépteit megszaporázva, 
nyomában az udvarló hímekkel, szinte 
futott az árván hagyott fészke felé. Ami-
kor az idegen galamb is a ketrecben 
lévő eleséghez ért, a galambász izgalmá-
ban olyan erővel rántotta meg a spárga 
végét, hogy lábához csapódott a támasz-
tóbot. A lecsapódó csapóajtó okozta zaj 
hallatára felröppentek a kívül rekedt 
galambok, a ketrecben lévők pedig - 
köztük az idegen hím is - fejvesztve 
tűntek el a galambházba vezető búvó 
nyílásokon. Jóska bácsi futva ment a 
galambházba és hamarosan elégedett 
arccal, kezében a vörös galambbal jött 
ki onnan. Vékony cérnával összekötötte 
a fogott galamb elsőrendű evező tollait 
és beengedte galambjai közé.

A galambásznak megtetszett a vörös 
hím, mert egy hét sem telt el a befogás 
napjától, máris egy fekete kisposta tojót 
szerzett párjául. A két madár gyorsan 
egymásra talált, és alig telt el két hét, 
máris kezdetét vette a fészekrakás, amit 
a hím galamb szorgoskodása jelzett. 
A vörös kötött szárnnyal futkosott az 
udvaron és kipróbált minden szálas anya-
got (száraz füvet, szalmaszálat). Ha azt 
fészekrakáshoz alkalmasnak találta, cső-
rébe fogva futott a készülő fészekben 
ülő párjához. Néhány nap múlva a tojó 
letojta tojásokat, amelyekre szabályos 

időközönkénti váltásokkal nappal a hím, 
éjjel pedig a tojó ült. A tojások félidő-
sek lehettek, amikor az egyik délutánon 
Jóska bácsi a vörös hím szárnytollairól 
levágta a cérnakötést és felengedte a 
tetőn sütkérező galambok közé. Lábai 
alighogy érintették a tetőcserepet, felröp-
pent a galambcsapat és magával ragadta 
a frissiben szabadult hímet. A háztetők 
felett magasan keringő falka közül hir-
telen kivált a vörös, és eltűnt a faluköz-
pont irányába.

Ekkor a kövesúton megállt egy biva-
lyos szekér, a bakján Baranyi Pista ült. A 
fogatos hunyorgó szemekkel követte a 
galambok szállását, majd köszöntötte a 
galambászt, mihelyt az előjött a galamb-
házból kezében egy fekete galambbal.

- Juhász bátyám, látom, hogy a 
galambjai milyen szépen repülnek.

Már a háztetőre ereszkedett a falka, 
amikor a vörös galamb közéjük csapó-
dott.

- Az meg idegen galamb?- kérdezte 
a bivalyos. 

- Nem idegen az, hanem az én galam-
bom, itt a párja a kezemben - válaszolta 
a gazda.

- Nekem is volt egy ilyen forma kis-
posta hímem - mondta keserűen Baranyi. 
- Már egy hónapja is lehet, hogy a szál-
lóimat szétkergette egy ragadozó madár. 
A vöröset azóta sem láttam. Jó szálló 
galamb volt, mégis elveszett. Ott maradt 
a párja kelős tojásokkal, melyeket ki kel-
lett dobnom. 

Akkor Juhász bácsi elengedte a feke-
te galambot a tető szélére. Feljebb nem 
bírt szállni, mert szárnytollai, ha lazán 
is, de össze voltak kötve.

Amint a fekete galamb a tetőcserépre 
tette a lábait, máris mellette termett pár-
ja, a vörös hím. 

- Ez meg az én bakom! - kiáltott fel 
a fogatos. - Erről beszéltem az imént. 
Szívesen visszaváltanám, hány forintért 
adná vissza, Juhász bátyám?

- Csak párban eladó, az áruk pedig 
40 forint - így a gazda. - Ennyiért elvihe-
tők, ha gondolja. 

- Nekem nem ér meg annyi pénzt a 
két galamb - mondta a bivalyos, és osto-
rával elindította szekerét. 

El sem köszönt, mérges volt.
(vége)
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Általános  iskolai beíratás
Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a tanköte-
les korú (2004. május 31-e előtt született) 
és az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget elérő gyermekük iskolai beíratása a 
2010/2011. tanévre az Árpád Fejedelem 
Általános Iskolában az alábbi időpontok-
ban lesz:

2010. április 19-én (hétfőn) 8-16
2010. április 20-én (kedden) 8-16 

A beíratáshoz szükséges dokumen-
tumok:

- a szülő személyi igazolványa, 
lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

- a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványa, TAJ-kártyája, eredeti írásos óvodai 
szakvéleménye, ill./vagy iskolaérettséget 
igazoló nevelési tanácsadó, vagy szakér-
tői bizottság által kiállított szakvélemény.  
1 db igazolványkép és 550 Ft a diákigazol-
ványhoz (nem kötelező).

A szülő kérelmére a gyermek meg-
kezdheti tankötelezettségének teljesítését 
akkor is, ha hatodik életévét 2010. decem-
ber 31. napjáig tölti be.

Dr. Menyhárt Anett
jegyző

A költészet napja

1905. április 11-én született József Attila, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb 
alakja. 1964 óta a születése napján ünnepeljük a költészet napját. Az általános iskolá-
sok idén már harmadik alkalommal a könyvtárban emlékeztek a költőóriásra. Az "iro-
dalmi kávéház"-ban diákok és tanáraik mondták el kedves verseiket.

„Ég a kisze, lánggal ég…“
A Ha-Ho Szakkör közreműködésével 
idén ismét felelevenítettük a majdnem 
elfeledett virágvasárnapi hagyományt.
Babánk neve " Kisze Tünde" lett. Becsü-
lettel elvégezte feladatát - elűzte a rossz 
időjárást és a betegségeket - , miközben 
nem is sejtette, hogy milyen fontos ese-
mények részese. A TÁMOP 3.1.4.-08/2-
2009-0037 pályázati program keretében 
a 6.a osztályban megvalósított "Húsvét" 
témahét záró programja volt a kiszebáb 
égetés, valamint a villőzés. A megvalósí-
tó pedagógus, Suba Jánosné vezetésével 
sétánkat egy rövid jelenet előzte meg. A 

Holt-Tisza partjára vezető úton vidáman 
énekeltük a Barcsik Edit tanárnő által meg-
tanított dalokat. Csatlakoztak hozzánk az 
alsó tagozatosok is Győri Istvánné és Bár-
sony Andrásné kíséretében.
Miután elégettük a kiszebabát, díszített 
zöldágakkal villőzni indultunk. Ebben 
az évben Újvári Sándorné Erzsike néni 
fogadott bennünket. Az ajándékba kapott 
villőággal megcsapkodta a lányok boká-
ját, hogy minél előbb menjenek férjhez. 
Köszönjük a szíves vendéglátást!

Kővágóné Kálmán Klára 
a HAHO szakkör vezetője

Akikre büszkék
vagyunk

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
megyei fordulóján Kása Norbert 3. osz-
tályos tanuló a megye közel 500 diákja 
közül 22. helyezést ért el. Felkészítő 
tanára Maróti Pál.

A Titok Országos Német Verseny 
döntőjébe jutott Papp József, Almási 
Attila 6. a osztályos, és Kálmán Csilla, 
Szabó Tibor 7. a osztályos tanuló. Az 
országos döntő április 25-én lesz Buda-
pesten. Felkészítő tanár: Komár Pálné.

Kiskunfélegyházán, a Vásártéren 
mezei futóversenyt rendeztek 2010. már-
cius 24-én. A 3.-4. osztályos korcsopor-
tos fiú csapat III. helyezést ért el. A csa-
pat tagjai: Néző Dániel, Nemes István, 
Balog Zsolt, Szabó Balázs. Felkészítő 
tanár: Kissné Kócsó Andrea.

A körzeti diákolimpia döntőn Kis-
kunfélegyházán a mezei futóversenyen 
a következő eredmények születtek:
III. korcsoport egyéni fiú - Kiss Dávid 
2.
III. korcsoport egyéni leány - Herczeg 
Eszter 2.
III. korcsoport fiú csapat - 2. 
A csapat tagjai:  Kiss Dávid, Dömötör 
Dániel, Réczi Ákos, Zoltai Dávid, F. 
Hegedűs István.

A diákolimpia megyei döntőjén 
Kecskeméten Herczeg Eszter egyéniben 
3. lett, és továbbjutott az országos döntő-
be, melyet Gödöllőn rendeznek meg. A 
fiúcsapat 7. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Ivicz Lázár

Dömötörné Tar Margit

Víz, víz, tiszta 
víz…

A Víz világnapja alkalmából a nagycso-
portos óvodásokkal a tőserdei "Kontyvi-
rág" erdei iskolába látogattunk.
Bártol Réka vezetésével élményszerű 
játékokban vehettek részt a gyermekek 
a Holt-Tisza partján, melyek során új 
ismereteket szerezhettek a vízben és 
víz mellett élő állatokról, növényekről, 
helyi nevezetességekről.
Ez alkalommal is tudatosítottuk a gyer-
mekekben a környezet szeretetének és 
óvásának fontosságát.

Bálint Zsuzsa
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Tisztújító közgyűlés
A Tiszaalpári Polgárőrség a közel-

múltban a művelődési házban tartotta 
tisztújító, beszámoló közgyűlését, ame-
lyen értékelték a 2009. évi munkát, a 
jelenlévők meghallgatták a gazdasági 
beszámolót,  és napirendre kerültek az 
idei feladatok is.

Meghívott vendégként jelen voltak: 
Szabó Mihály, a BKM-i Polgárőrség elnö-
ke, dr. Patak Sándor rendőr százados, köz-
rendvédelmi osztályvezető, Vaskó Tamás 
KMB-vezető a Kiskunfélegyházi Rendőr-
kapitányság képviseletében, Vízi Sándor, 
a kistérségi Polgárőr Egyesület elnöke és 
dr. Vancsura István polgármester.

Patai Ferenc elnök beszámolójában 
megköszönte az 50 tagúvá bővült csapat 
munkáját. Elmondta, hogy a gazdasági 
válság a polgárőrök feladatait is meg-
növelte, de a pozitív visszajelzések azt 
mutatják, hogy eleget tudtak tenni az 
elvárásoknak.

A csoport összességében 3214 órában 
látott el szolgálatot, több mint 12000 kilo-
méter megtétele mellett. 

A járőr- és figyelőszolgálat kapcsán 
a bel- és külterületen egyaránt tevékeny-
kedtek. A polgárőrök a tanyaprogramot 
is kiemelten kezelik, fontosnak tartják a 
közrend, a közbiztonság és a környezet-
védelmi helyzet javítását, a bűnesetek 
megelőzését. Ebben segítséget jelentenek 
számukra a rendőrséggel közös járőrszol-
gálatok, akciók.

Új tagokat is köszöntött soraikban 
Patai Ferenc: Berkes Béla nyugalmazott 
rendőr zászlóst, idősebb és ifjabb Kacziba 
Sándort, Konfár Norbertet és Herczeg 
Tamást.

Az egyesület működésének anyagi 

fedezetét az önkor-
mányzat, a polgár-
őr szövetség és a 
magánszemélyek 
támogatása biztosí-
totta 2009-ben is. 
Ez összesen 745 
ezer Ft bevételt 
jelentett - mondta 
el beszámolójában 
Bakos Istvánné gaz-
dasági vezető.

Az OPSZ-től 
kizárólagos haszná-
latra kapott gépko-
csi sokat segít a szol-
gálatok ellátásában. 

Szabó Mihály, a Bács-Kiskun Megyei 
Polgárőrség elnöke is eredményesnek és 
hasznosnak értékelte a csoport munkáját. 
Ugyanakkor javasolta, hogy még több 
lehetne a járőr szolgálat. 

A csapatban többen kiemelkedően és 
példásan helytálltak. 

Elismerő oklevelet kapott ötéves pol-
gárőri szolgálatért Bakos Istvánné, Bár-
sony István, Barta László, Berkes Attila, 
Bodor Ádám Bálint, Fekete Ervin, Fekete 
Istvánné, Fekete Károlyné, ifj. Fonyó 
Béla, Kardos László, Kézsmárki Lász-
ló, Kraisz József, ifj. Víglási Sándor és 
Víglási Tamás. 

10 évi hűségéért pedig Balla József, 
Demeter Ferenc, Gál János, Pásztor Ist-
ván Tamás, Szabó János és Szatmári And-
rás vehetett át elismerő oklevelet. 

A nyugalomba vonuló Berkes Béla 
rendőr zászlós együttműködését és segítő 
munkáját oklevéllel és ajándékkal köszön-
te meg az egyesület tagsága.

A megyei Polgárőr Szövetség elisme-
résében részesültek: Bartucz István, Kar-
dos László, id. Víglási Sándor, Kézsmárki 
László, Kézsmárki Zoltán, Kőrös Lajos, 
Novák Lajos, Bakos Istvánné, Szabó 
János, Szatmári András, Balla József, 
Bakos István és Demeter Ferenc.

Dr. Patak Sándor rendőr százados 
a rendőrséggel való eredményes együtt-
működésért elismerő oklevelet adott át 
Patai Ferencnek, Víglási Tamásnak, Pop-
per Józsefnek, ifj. Víglási Sándornak és 
Pásztor István Tamásnak.

A közgyűlésen a tisztségviselők man-
dátumának lejárását követő választásra is 
sor került. Ellenszavazat nélkül egy tartóz-
kodással továbbra is Patai Ferenc látja el 
az elnöki, Balla József az elnökhelyettesi 
teendőket, gazdasági vezetőnek Bakos 
Istvánnét, titkárnak Bakos Istvánt válasz-
tották meg újra. A vezetőséget további öt 
taggal bővítették: Berkes Béla, id. Víglási 
Sándor, Kézsmárki László, Novák Lajos 
és Bartucz István kaptak bizalmat.

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!

Nevezni lehet április 28-áig Bársony Ist-
vánnál a művelődési házban (424-106, 
30/621-0873, muvhaz@tiszaalpar.hu)
A zsűrizés és a díjazás a bábfesztivál kere-
tén belül történik.
Sikeres madárijesztgetést mindenkinek!

FELHÍVÁS
a II. NEMZETKÖZI mikro BÁBFESZTIVÁL Bábra munka, nem babramunka játékára.

MADÁRIJESZTÕ BÁBSZÉPSÉGVERSENY
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A felnőtt csapat lejátszott mérkőzéseinek 
eredményei:
Nyárlőrinc - Tiszaalpár   4 : 4
Tiszaalpár - Tiszakécske  0 : 1
Lajosmizse - Tiszaalpár   2 : 1
Tiszaalpár - Kkfháza Vasutas  2 : 3
Városföld - Tiszaalpár  10 : 1
5 mérkőzésből 0 győzelem, 1 döntetlen, 4 
vereség - 1 (árva) pont! 8 : 20-as negatív 
gólarány!
Ez azért már tényleg elgondolkodtató, 
hogyan tovább-ot illetően. A héten rend-
kívüli elnökségi ülésen fogjuk tárgyalni 
a gödör aljáról történő kimászás lehető-
ségét. A szégyenteljes teljesítményért én 
kérek elnézést, sőt inkább bocsánatot. Ez 
már bűn, amit a labdarúgás és szurkolóink 
ellen elkövettünk.
Az ifjúsági csapat eredményei:
Nyárlőrinc - Tiszaalpár   2 : 1
Tiszaalpár - Tiszakécske  1 : 0
Lajosmizse - Tiszaalpár   2 : 0
Tiszaalpár - Kkfháza Vasutas  9 : 0
Városföld - Tiszaalpár  1 : 6
5 mérkőzés, 3 győzelem, 0 döntetlen, 2 
vereség - 9 pont 16 rúgott gól, 6 kapott gól 
ellenében. Az ifjúsági csapat eredménye-
iről beszámolni sokkal szívmelengetőbb 
dolog. Nagyon jó, hogy vannak nekünk. 
Véleményem szerint a csapat továbbra is 
éremesélyes. Gratulálunk a csapatnak, az 
edzőnek sok sikert kívánva.
A serdülő csapat eredményei:
Tiszaalpár - Helvécia  1 : 4
Ballószög - Tiszaalpár  6 : 0
Tiszaalpár - Tiszakécske   0 : 6
Tiszaalpár - Orgovány  0 : 7
Kunszentmiklós - Tiszaalpár 3 : 0
Most egy olyan korosztály alkotja a serdü-

lő csapatot, akik még nem egészen serdü-
lők a korukat illetően, de már nem is az 
U-11-es korcsoporthoz tartoznak. Az edző 
az edzéseken olyan kedvesen vezényli 
őket, hogy Janóka így, Pityóka úgy végezd 
a gyakorlatot. A módszer bizonyára célra 
vezető lesz, mert az apró tehetségek sze-
mében ott van a fény, a csillogás, látszik 
rajtuk a tenni akarás. Nagyon bízunk ben-
nük, és ígérjük, hogy nagyon fogunk rájuk 
vigyázni. A pénteki edzésen egyébként 
húsznál többen voltak jelen.
A korosztályos bajnokság eredményei:
- U-11-es korcsoport (3-4. osztályosok) 
- edző Ivicz Lázár
Tiszaalpár - Kkfháza Honvéd  0:0  1 pont
Tiszaalpár -Pálmonostora        1:0  3 pont
Tiszaalpár - Kunszállás           1:0  3 pont
Tiszaalpár - Tiszakécske (nem jelent meg) 
játék nélkül:                                 3 pont
3 mérkőzés, 2 győzelem, 1 döntetlen, 0 
vereség:                                     10 pont
- U-9-es korcsoport (1-2. osztályosok) - 
edző Besszer Péter
Tiszaalpár - Kkfháza Honvéd 0:0   1 pont
Tiszaalpár -Pálmonostora     1:2    0 
pont
Tiszaalpár - Kunszállás      0:2    0 
pont
Tiszaalpár - Tiszakécske (nem jelent meg) 
játék nélkül:                                 3 pont
3 mérkőzés, 0 győzelem, 1 döntetlen, 2 
vereség:                                        4 pont
Mindent összegezve elmondhatjuk, hogy 
egyáltalán nem kell szégyenkeznünk, sőt 
a körmérkőzések eredményeit figyelembe 
véve a mi csapataink szerezték a legtöbb 
pontot. Persze még hátra van két mér-
kőzéssorozat, de a jelek igen biztatóak. 

Büszkék lehetünk a  jövő reménységeire. 
Külön öröm számunkra, hogy a tornát 
megtisztelte jelenlétével dr. Vancsura Ist-
ván polgármester úr is. Így ő is láthatta a 
mieink harcosságát és bátor helytállását. 
Gondolom, hogy jóleső érzés töltötte el őt 
is az ott látottak alapján.
Felhívás!
Az egyesület nevében az alábbi felhívást 
teszem közzé a Tiszaalpári Hírmondó lap-
jain keresztül. Szeretnék megszólítani min-
den kedves tiszaalpári lakost, hogy anyagi-
lag támogasson bennünket egy közeljövő-
ben megvalósuló célunk elérésében.
A pályán lévő kút nem képes biztosítani 
a pálya öntözéséhez szükséges vízmennyi-
séget. Így egy mélyebb fúrású, nagyobb 
csőátmérőjű kút fúrására van szükség, ami 
a fűállomány megfelelő szintű öntözését 
tudja biztosítani. A folyamatot elindítot-
tuk, hamarosan sor kerül a kút megfúrásá-
ra. A kút anyagi vonzata jelentős, amit az 
egyesület szerény költségvetése nem bírna 
fedezni, még úgy sem, hogy a MATIC Kft 
felvállalta a kút megfúrásának költségeit, 
ezzel a dolog oroszlánrészét magára vál-
lalva. Így a technikai elemek beszerzése, 
amelyek a működéshez szükségesek (szi-
vattyú, csövek, szelepek stb.) lenne az 
egyesület feladata.
Ezért kérjük a segítségüket, hogy anyagi-
lag támogassák a tevékenységet.
Felajánlásaikat megtehetik személyesen 
vagy telefonon egyeztetve az elnökség tag-
jaival az alábbi telefonszámokon:
Martus Pál 70/9358174, Győző Gyula 
30/9457954, Magyar Attila 70/4532530, 
Kacziba Sándor 20/4333911, Borsi Sán-
dor 30/6767691.
Segítségüket köszönettel várva az elnök-
ség nevében:

Martus Pál elnök
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Labdarúgás

Kiskunfélegyházán március 13-án 
került megrendezésre az V. László Jenő 
Sakk Emlékverseny. Tiszaalpárról öt gye-
rek és egy felnőtt indult a versenyen. A 
gyerekek számára nagyon jó lehetőség, 
hogy ne csak agymás között, hanem más 
esetleg erősebb ellenfelek ellen is játszhas-
sanak. Valamint nagyon jó versenyzési 
lehetőség volt a közelgő diákolimpiára 
való felkészülés szempontjából. A sok 
szép és izgalmas partik után a következő 
eredmények születtek. A 8 éves korosz-
tályban öt induló volt, ezüstérmes Molnár 
Detre, bronzérmes Herczeg Koppány. A 
10 éves korosztályban tizennégy induló 
volt, 9. Molnár Döme, 10. Herczeg Bálint, 
11. Danis Patrik. Felnőtteknél tizennyol-

can indultak, 15. Gálfi Mihály.
Március 28-án a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzati Csapatbajnokság 7. fordu-
lójára került sor. Csapatunk Kecskemétre 
utazott a Tóth László SE III. csapatához, 
aki a mezőny legerősebb csapata a baj-
noki cím várományosa. Ennek tudatában 
reálisan 1-2 pont megszerzése lehetett 
csapatunk számára a cél. Az ellenfél sorai-
ban nemzetközi mester is szerepelt. Négy 
órás küzdelem után alakult ki a végered-
mény, Tóth László SE III. Kecskemét 
-Tiszaalpári SE 7-1. Az eredmény tudatá-
ban, figyelnünk kellett a Kiskunfélegyházi 
Honvéd Testedzők Köre II. - Tóth László 
SE IV. Kecskemét párharc eredményére, 
hogy kedvezően alakuljon. Szerencsénkre 

azon az összecsapáson számunkra ked-
vező eredmény született, így csapatunk-
nak sikerült megszerezni a bronzérmet. A 
tavasszal sajnos nem sikerült győzni, de 
tudtuk, hogy ezek a bajnokság legerősebb 
csapatai.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Csa-
patbajnokság Végeredménye
1 Tóth László Sakk Egyesület Kecskemét 
III 38 pont
2 TÁKISZ SE Kecskemét II.34 pont
3 Tiszaalpári Sport Egyesület 23 pont
4 Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők 
Köre II.22,5 pont
5 Tóth László Sakk Egyesület Kecskemét 
IV 18,5 pont
6 Lajosmizsei Sakk Kör16 pont 
7 TÁKISZ SE Kecskemét III.16 pont

Gálfi Mihály

Éremeső a sakkozóknál!
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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

Ettől eltérő időpontokban a fenti telefonszámon 
időpont egyeztetés alapján!!

Tisztelt Tiszaalpáriak!
Köszönetet szeretnék mondani annak 
a közel 1300 tiszaalpári választó-
polgárnak, aki szavazatával hozzájá-
rult Lezsák Sándor első fordulóban 
történő képviselővé választásához 
és a FIDESZ-KDNP Bács-Kiskun 
megyében elért több mint 60 %-os 
területi listás győzelméhez.
ifj. Barna Sándor
a helyi Fidesz-csoport elnöke

(fizetett politikai hirdetés)

Köszönetnyilvánítás
 

Szeretnénk megköszönni mindazoknak a bizalmat, akik 
az elmúlt években vásárlói voltak az Alpár-Hús Bt-nek.

Bajzáth János, Bajzáth Jánosné és Lovas Péter

A BÖNGÉSZDÉBEN
kiárusítás!

Tiszaalpár, Alkotmány u. 17.

Nõi, férfi pólók, pulóverek 300 Ft/db
 nõi blézer, férfi kabát, zakó 500 Ft/db

Hetente megújuló ruházati kínálat

Új kínálat:
Háztartási eszközök, apró cikkek, német 

minõség keleti árakon!

Angol Kilós 
Turka

(társasházaknál,
temetõvel szemben)

Megérkeztek a tavaszi holmik
nagy választékban.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

 Hétfőtől csütörtökig 14-18-ig
 Pénteken szünnap

Szombaton 8-12 óráig

Már pelenka is kapható!

Mobil Jogsegély Szolgálat Tiszaalpáron
Minden 2. héten, az alábbi időpontokban:

2010. április 22., május 06., május 20., június 03., június 17., 
július 1., július 15., július 29.

Csütörtök 14.00-tól 16.00-ig a Teleházban.



Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

aPróK 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
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Családi házak Tiszaalpáron 
kiadók. Érd.: 06/30/300-4387

Eladó kétkerekű kézi kocsi. Érdek-
lődni: 06-20/253-46-79

Magánszemélyek adóbevallásá-
nak elkészítést vállalom. Tel.: 
06/70/254-2726

Ülőgarnitúra, sarok, kihúzható, 
ágyneműtartós, olcsón eladó! 
Tel.: 20/421-54-41 vagy 76/424-
129.

Kb. 2000 db kisméretű bontott 
téglát vennék! Becseiné: 70/524-
12-10

Alkotmány u. 17. alatt külön bejá-
ratú irodahelység kiadó május 1-
től.  Tel: 30/435-7251

Horgászok figyelem! A Varázs 
Bazár bővítette kínálatát. Hor-
gászfelszerelések és etetőanya-
gok is kaphatók. Alkotmány utca 
1-3. (kínaival szemben). Nálunk 
vásároljon, hogy a horgára nagy 
akadjon!

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk:
Dósa Ferenc (Malicsek Andrea), Baranyi Roland (Novák 
Melinda)

Akiktől elbúcsúztunk:
Viglási János (1927), Hanó Mihály (1938), Mikes Imre 
Istvánné Szepesi Mária (1955), Bánfi-Antal János (1938)

Akciós tűzifavásár!
Akác    2100 Ft/q
Akác vékony  1700 Ft/q
Bükk    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

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

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.

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

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: 30/3624971


