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Június 21. és július 1. között ismét 
községünkbe költöztek az alkotó-
tábor vendégei. A 17. Tiszaalpári 
Alkotótáborba hozzánk látogató fes-
tőművészek, grafikusok és szobrászok 
többségét már jó ismerősként, vissza-
térő vendégként üdvözölhettük telepü-
lésünkön.

A képzőművészek az itt töltött bő 
egy hét folyamán több mint 140 műal-
kotást készítettek. Szívesen fogadták az 
érdeklődőket, kötetlen, baráti beszél-
getések során ismerkedtek meg közsé-
günk lakóival.

Szórakoztatásukról a tábor szervezői 
gondoskodtak. A nyitó és záró vacso-
rán kívül a Kádár Lajos Közösségi 
Házban szalonnasütésen látták őket 

vendégül a Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub tagjai, a KNP munkatársa, Bártol 
István pedig madárlesre invitálta őket. 
Megtekintették a művelődési házban 
a Bodor Ferenc emlékkiállítást, hiszen 
valamennyien jól ismerték az elhunyt 
polgármestert emberként és amatőr 
művészként egyaránt. Az alkotótábor 
művészeti vezetői Neuberger István és 
Török Tamás voltak. 

Bársony István táborvezető így 
értékelte az elmúlt időszakot: A tava-
lyi évben indult el a grafikai műhely 
újdonságként. Ebben az évben tovább 
bővült a grafikusok köre, akik linó-
metszeteket, rézkarcokat készítettek. 
A kiállított alkotások között ezek a 
korábbinál nagyobb számban fordultak 

elő. Láthattuk ugyanannak a témának 
többféle, így akvarell, pasztell és linó 
technikával történő feldolgozását is. 
De készültek a megszokott tájképek 
mellett új színfoltként ikonok, csend-
életek, portrék, kollázsok is. Sajnálatos 
módon több meghívott művész nem 
tudott eljönni egészségi állapota miatt. 
Mind személyiségük, mind munkájuk 
nagyon hiányzott. Az idén az időjá-
rás nem kedvezett a szabadban történő 
munkának, ez is lehetett az oka annak, 
hogy kevesebb tájkép született az idén. 
Összességében elmondhatom, hogy 
sikeres és termékeny volt a tábor. Az 
új technikák megerősödtek, de a hagyo-
mányosak sem szorultak háttérbe.

Folytatás a 2. oldalon.

Tiszaalpári alkoTóTábor 2010



A július 7-i rendkívüli testületi ülés 
témája az óvodavezetői pályázatok elbí-
rálása volt. A meghirdetett vezetői posztra 
két pályázat érkezett be: a jelenlegi veze-
tő, Szabó Gabriella és a korábban helyet-
tesként dolgozó, jelenleg gyesen lévő 
Kiss Mária részéről. Mindkét pályázat 
érvényes, az előírásoknak megfelelő volt. 
A törvényben meghatározott módon a 
vezetői pályázatokkal, a vezető személyé-
vel kapcsolatosan véleményezési joga van 
az óvoda nevelőtestületének, az alkalma-
zotti közösségének és a szülői szerveze-
tének. Ezek a fórumok éltek véleménye-
zési jogukkal, és szavazással Kiss Mária 

személyét támogatták. A véleményezés 
eredménye a képviselő-testületre nézve 
semmiféle kötelezettséget nem jelent, a 
testületnek mint munkáltatónak joga van 
saját hatáskörében dönteni. 

A testületi ülésen a pályázók lehetősé-
get kaptak pályázatuk szóbeli kiegészíté-
sére. Kiss Mária nem kívánt élni ezzel a 
lehetőséggel. Szabó Gabriella egy rövid 
helyzetelemzést adott kitekintéssel a 16 
éves vezetői múltjára. Elmondta, hogy 
az elmúlt 5 évben is minden lehetőséget 
megragadott arra, hogy az óvoda fejlesz-
tésére, gyermekprogramok szervezésére 
önkormányzati költségvetésen kívül más 

forrásokat is felkutasson. Közel 10 millió 
Ft pályázati támogatást szerzett az intéz-
ménynek. Sok terve van, melyek közül 
kiemelte azt, hogy a 2,5 évesek is óvo-
dába kerülhessenek, hiszen az új óvoda 
ennek minden tekintetben megfelel. 

A továbbiakban szót kaptak a képvise-
lők és a jelenlévők is. Érvek hangzottak el 
a jelöltek mellett és ellen egyaránt.

A szavazás titkosan folyt. Döntés akkor 
született volna, ha az egyik jelölt legalább 
nyolc szavazatot kap. Az összeszámlálás 
során egyenlő arányú, 7 - 7 voksot kaptak 
a jelöltek, így a pályázatot érvényesnek, de 
eredménytelennek nyilvánították.

2. oldal                                              2010. július

Önkormányzati hírek

Tiszaalpári
alkoTóTábor 2010

(Folytatás az első oldal-
ról) Az elkészült alkotá-
sokból a záró napon, július 
1-jén nyílt kiállítás, melyet 
az iskola sportcsarnoká-
ban tekinthettek meg köz-
ségünk művészetkedvelő, 
a festészet iránt érdeklő-
dő lakói. A rendezvényen 
megjelent dr. Vancsura 
István polgármester is, aki 
köszönetét fejezte ki az 
alkotóknak a szemet gyö-
nyörködtető alkotásokért. 

A tábor résztvevői művészi 
kivitelezésű emléklappal 
köszönték meg azok mun-
káját, akik a rendezvény 
lebonyolításában közremű-
ködtek. 

Bízunk benne, hogy 
vendégeink újfent kellemes 
időszakot töltöttek nálunk, 
s jövőre is örömmel látogat-
nak majd el hozzánk, hogy 
jelenlétükkel, művészi te-
vékenységükkel öregbítsék 
Tiszaalpár hírnevét. 

Új állampolgárt köszöntött 
dr. Vancsura István polgármes-
ter április 14-én. A szűk körben 
elvégzett szertartáson Cséplő 

Lászlóné az önkormányzat 
tanácstermében családja jelen-
létében tett állampolgársági 
esküt.

állampolgársági eskü

Felhívás
A Tiszaalpári napok keretében 

gobelin kiállítást szervez az önkor-
mányzat. Jelentkezni lehet tiszaalpári 
lakosoknak saját készítésű kézimun-
kákkal. Határidő: július 31.

Jelentkezés személyesen a művelő-
dési házban Bársony Istvánnál, vagy 
telefonon: 06/20/269-9604

lapzártakor kaptuk 
a szomorú hírt, hogy 
Munkácsy károly szob-
rászművész, aki a kez-
detektől résztvevője volt 
a tábornak, 86 évesen 
elhunyt. Előzetes tervei 
ellenére sajnos az idén 
már nem tudott eljönni 
a táborba. Munkácsy 
károly - akit sokan kar-
csi bácsiként tiszteltek 
Tiszaalpáron - számos 
alkotásával gazdagította 
az elmúlt 16 évben a köz-
séget; kopjafái, emlék-
oszlopai, utcanév-táblái, 
szobrai közterületeinket 
és közintézményeinket 
díszítik. Munkásságát, 
Alpár iránti szeretetét 

Tiszaalpárért díjjal kö-
szönte meg az önkor-
mányzat. Kedves egyéni-
sége, derűje sok barátot, 
tisztelőt szerzett szá-
mára. Hiányzott az idei 
táborból, de reméltük, 
hogy felépül, és jövőre 
ismét köztünk lesz. Hogy 
lélekben most is velünk 
volt, azt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, 
hogy gyűjteményéből a 
könyvtár számára aján-
dékozott egy kisplasz-
tikát. Nagy örömmel és 
köszönettel fogadtuk az 
értékes ajándékot. Méltó 
elhelyezéséről és megőr-
zéséről gondoskodni fo-
gunk.
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ŐsszEl NyiT Az új óvodA
Kulcsfontosságú beruházása közsé-

günknek az óvoda új, európai színvo-
nalú épülete, melynek műszaki átadása 
július 7-én történt meg. A kicsik legna-
gyobb örömére az eddigi főként rossz 
állagú épületek helyett egy helyen, 
tágas, modern körülmények között foly-
tatódhat a következő tiszaalpári generá-
ció felkészítése az élet kihívásaira.

Az Európai Unió egyik legfontosabb 
célja a térségek között fennálló fejlett-
ségbeli különbségek mérséklése. E célt 
szolgálja az óvodafejlesztés is, melynek 
kivitelezését a szabályos közbeszerzé-
si eljáráson összességében a legjobb 
ajánlatot benyújtó Előszer Kft. végezte. 
A 225 millió forintos beruházás költsé-
geinek 89 százalékát az Európai Unió 
támogatási alapjai fedezik.

Az EU-s beruházás eredményeként 
az óvoda a három, több szempontból 

is problémás helyszínről egy új építé-
sű, 125 férőhelyes, akadálymentesített 
létesítménybe költözhet, ahol többek 
között tornaszoba is található. A most 

elkészült épület a képviselő-testületnek 
köszönhetően télre még 2 csoporttal 
fog bővülni, így egy helyen lesznek az 
óvodások.

Egyházi
sorok

Ünnepeink:
július 11: Szent Benedek apát
július 15: Szent Bonaventúra püs-

pök, egyháztanító
július 16: Kármel – helyi Boldog-

asszony
július 22: Szent Mária Magdolna
július 23: Szent Brigitta szerze-

tesnő, Európa társvédőszentje
július 26: Szent Joakin és Szent 

Anna, Szűz Mária szülei
július 31: Loyolai Szent Ignác ál-

dozó pap
Július 4-én évközi 14. vasárnapon 

a Szentatya karitatív szándékára volt 
gyűjtés a katolikus templomokban, 
június 20-án pedig évközi 12. vasár-
napon az árvízkárosultak javára.

Az elsőáldozásról készült fény-
képek átvehetők a plébánián irodai 
időben.

Fotó: Boris Ferenc

Van megoldás – vagy mégsem?
Az egyetlen tiszaalpári teniszpályán 

kb. két éve folyik játék. A teniszt kedve-
lők száma mára elérte a 15 főt, akik jó 
időben a szabadban, télen pedig az is-
kola tornacsarnokában űzik hobbijukat. 
Különböző korosztályok, férfiak, nők 
vegyesen 18-45 évesig. A múlt nyáron 
szinte zökkenőmentesen folyt a teni-
szezés. Ebben az évben azonban meg-
keseríti foglalkozásainkat egy-két fia-
talokból álló csoport, akik sajnos nem 
rendeltetésének megfelelően használják 
a pályát Ez azt jelenti, hogy nem teni-
szezésre, hanem lábtengózásra használ-
ják, de ez is csak alibi, mert valójában 
inkább a randalírozásról, piknikezéssel 
egybekötött ivászatról szól az egész. 
Pont abban az időpontban, amikor a 
teniszezők játszanának: szombat és va-
sárnap délutánonként.

Igen-igen régen, amikor az akkori 
Tanács megépíttette a pályát, kitettek 
egy nagy táblát a Napsugár utca felőli 
oldalra, amelyen az állt, hogy csak te-
nisz céljára lehet igénybe venni. Ma is 

ott van a tábla, csak megette a rozsda!
Problémánkkal felkerestük az ön-

kormányzatot, de ott azt a választ kap-
tuk, hogy ez közterület, bárki, bármikor 
használhatja. Igen, természetesen hasz-
nálhatják mások is, de úgy gondoljuk, 
nem mindegy, hogy mire. Mert milyen 
sport az, ami ilyen rengeteg hulladék-
kal, sörös dobozzal, ezernyi cigaretta-
csikkel, faszén hulladékkal, rossz tor-
nacipővel és felfeszegetett dróthálóval 
jár együtt? Ha teniszpálya, akkor miért 
nem lehet rendeltetésszerűen használ-
ni? A focista miért nem megy valame-
lyik futballpályára játszani, hiszen há-
rom is van a faluban. Vagy talán csak 
unatkoznak, és értelmes elfoglaltság hí-
ján csupán szórakozásból lehetetlenítik 
el a teniszezők foglalkozásait? Hogyan 
lehetne változtatni ezen a mentalitáson? 
Nekünk kellene elmennünk máshová 
teniszezni, vagy megoldható a tenisz-
pálya sorsa, funkciója önkormányzati 
szinten?

Amatőr Teniszezők Baráti Köre

NYÁRON IS MINDEKIT VÁR A TELEHÁZ!
Nyáron is a szokásos nyitva tartási idővel várja kedves vendégeit a tiszaalpári TELEHÁZ! Hétfőtől péntekig 14-18.30-ig. Számító-
gép-használat: 150 Ft/óra. Nyomtatás (A/4-es, fekete-fehér): 20 Ft/oldal. Fax küldés: 100 Ft/oldal. Gépelés: 150 Ft/oldal. (művelő-
dési ház I. emelet)
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RENDÕŐRSÉGI KÖZLEMÉNY 
Tisztelt lakosság!
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
az alábbi tájékoztatást nyújtja a település 
I. félévi közbiztonság helyzetéről:

Az első hat hónapban 42 esetben indult 
eljárás a Rendőrkapitányságon Tiszaalpár 
illetékességi területén – elkövetett bűncse-
lekmény miatt, ez közel 15%-al kevesebb, 
mint az előző év hasonló időszakában. A 
helyi polgárokat leginkább irritáló vagyon 
elleni bűncselekmények (lopás, betöréses 
lopás) száma 25-re (tavaly 37 volt az 
első félévben), csaknem egy harmadával 
(32,4%) csökkent.

Ez az eredmény a helyi körzeti meg-
bízottak folyamatos jelenléte mellett, a 
településre vezényelt megerősítő erőnek 
és nem utolsó sorban az egyre erősödő 
polgárőri jelenlétnek is köszönhető.

Sajnos nem lehetünk maradéktalanul 
elégedettek, hiszen továbbra is történnek 
településünkön olyan cselekmények, ame-
lyek kiemelt figyelmet követelnek és ame-
lyek megelőzése továbbra is mindannyiunk 
elsődleges célja kell, hogy legyen!

A Rendőrkapitányság vezetése a 
továbbiakban -az Önök naprakész tájé-
koztatása érdekében - a Tiszaalpári 
Hírmondóban havi rendszerességgel 
nyilvánosságra hozza az előző hónapban 
a településen elkövetett vagyon elleni 

bűncselekmények rövid összefoglalóját, 
kiegészítve azokkal a következtetések-
kel, amelyek segíthetnek egy hasonló 
cselekmény későbbi megelőzésében.

Június hónapban az alábbi vagyon 
elleni bűncselekmények elkövetése 
miatt indított eljárást a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság:

2010. 06. 03-án 22:00 óra és 2010. 
06. 04-én 06:10 óra közötti időben isme-
retlen személy szúnyogháló kivágás 
módszerével behatolt egy, a Kátai soron 
található lakásba, ahonnan különféle 
használati tárgyakat tulajdonított el.

2010. 06. 12-én 14:20 és 15:40 óra 
közötti időben ismeretlen személy a 
Tiszaalpár, Mátyás Király utcán lepar-
kolt gépjármű ablakát lefeszítve onnan 1 
db pénztárcát tulajdonított el készpénzzel 
valamint személyes iratokkal együtt. (A 
gépjármű ablaka kb. 2 cm-re le volt enged-
ve, a pénztárca az utastérben maradt.)

2010. 06. 13. és 2010. 06. 15. között 
az Alkotmány utcán lévő lakatlan családi 
házba ajtó-, valamint ablakbetörés mód-
szerével hatoltak be ismeretlen elköve-
tők, akik több napon keresztül ott tartóz-
kodtak, de a lakásból nem tulajdonítottak 
el semmit. A bűncselekmény elkövetőit 
néhány nappal később a helyi körzeti 
megbízottak elfogták.

2010. 06. 17-én 05:30 óra körüli 
időben ismeretlen elkövető egy Móricz 
Zsigmond utcai lakóház garázsába lakat-
lefeszítés módszerével behatolt és onnan 
eltulajdonított egy darab személygépko-
csit, továbbá az udvarban leállított után-
futót, valamint a melléképületből 5 kanna 
mézet. A gépkocsi és az utánfutó néhány 
nappal később sértetlenül megtalálták a 
település határában.(A személygépkocsi 
a lezárt garázsban állt, de az indítókulcs 
a gépjárműben maradt.)

2010. 06. 27-én 12.00 óra és 2010. 
06. 28-án 09.30 óra közötti időben isme-
retlen elkövető egy Bethlen Gábor utcai 
lakásba kerítésen átmászás és hengerzár-
törés módszerével behatolt, és onnan 
készpénzt, ékszereket és takarékbetét-
könyveket tulajdonított el.

Eseménymentes júliust kíván: Dr. 
Patak Sándor r. szds. közrendvédelmi 
osztályvezető

Állataink védelmében
2010. július 1-jétől életbe lépett 

az új állatvédelmi törvény, amely így 
definiálja az állatkínzást: „… az állat 
szükségtelen, fájdalmat okozó bántal-
mazása, vagy olyan hatást eredményező 
beavatkozás, bánásmód, valamint szük-
ségleteinek olyan mértékű korlátozása, 
amely tartós félelmet vagy egészségká-
rosodást okozhat, továbbá az öröklődő 
betegségben szenvedő – nem kísérleti 
célra szánt – állategyed tenyésztése, 
szaporítása.”

Július 1-jétől tilos madarat kör alakú 
kalitkában tartani, valamint halakat csak 
szögletes akváriumban lehet elhelyezni. 
Legalább tíz négyzetméteres helyet kell 
biztosítani a kutyáknak és négy méter-
nél rövidebb pórázon nem lehet őket 
sokáig tartani.

Örvendetes dolog, hogy legalább 
már törvényben szabályozzák az állat-
tartást, s talán ha az emberi lelkiismeret 

nem is, de a törvények segítenek némi-
képp javítani a szerencsétlen állatok 
sorsán.

Valahol azt olvastam, hogy egy nép 
kulturáltsági színvonalát hűen tükrözi, 
miképpen bánik állataival. Azt hiszem, 
ebben sok igazság van.

Sajnos, ha végigsétálok Tiszaalpár 
bármely utcáján, szinte minden második 
ház udvarán egy-egy alig másfél méteres 
láncon kipányvázott kutyust lehet látni, 
akik szomorúan tekintenek a semmibe, 
vagy olyan vadul ugatnak, hogy az már 
szinte már az őrülettel határos. Látni 
olyan kutyaházat is, ami eredetileg is 
annak készült, de sajnos nem ritka a két 
végén lyukas vashordó sem, ami még 
szánalmasabb és borzasztóbb látványt 
nyújt. Ilyenkor teszem fel magamnak a 
költői kérdést: vajon ezek az emberek 
miért tartják ezeket a szegény kutyákat? 
Azért, mert szeretik nézni egy szegény 

kis állat szenvedését? Azért, mert ezt 
látták a szüleiktől is? Ki kényszerítette 
őket, hogy kutyát tartsanak, hiszen ez 
nem kötelező? Gazdáik belegondoltak 
már abba, mit érezhetnek ezek a kis 
állatok, hogy kell leélniük az életüket? 
Ők hogyan viselnének el akár egy napot 
is ilyen helyzetben?

Ha mindezt végiggondoltuk és a 
lelkiismeretünk megszólal, sétáljunk ki 
a kertbe, simogassuk meg kiskutyánk 
fejét - aki hálából boldogan fogja csó-
válni farkincáját -, és adjunk neki egy 
vödör tiszta vizet (amit félig beástunk 
a földbe), tegyük át házikóját védett, 
árnyékos helyre, és ha még mindig 
láncra akarjuk verni szegényt, akkor 
minimum 4 méteres legyen az.

Ha legalább egy gazdinak megszólal 
a lelkiismerete és így tesz, akkor már 
megérte tollat ragadnom.

Egy állatbarát



Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár tanárai és tanulói 
három nyolcadik osztályt búcsúztattak 
el június 19-én. Gibárszki Sándorné 
igazgató 62 tanulót bocsátott útjára az 
iskolából. A végzősök útravalóul ked-
ves szavakat kaptak az intézményve-
zetőtől:
„Kedves Ballagó Tanítványaim!

Hosszú hetek óta örömmel vártátok 
ezt a napot. A február a pályaválasztás, 
felvételik izgalmában telt, áprilisban 
készültek a tablóképek (ez még több 
izgalmat hozott), majd vártátok, vár-
tuk a középiskolai visszajelzéseket. 
Kedden volt életetek első szerenádo-
zása – és most itt állunk és búcsúzko-
dunk. Alig vártátok már, hogy vége 
legyen a sulinak, de most nem igazán 
látok itt felhőtlenül boldog ballagó 
arcokat. Mert szeptembertől már nem 
az óvodáskori barátnőd fog ülni mel-
letted a padban, nem a legjobb bará-
toddal fogsz kerekezni reggel a suliba, 
és nem a szigorú, de szíve mélyén 
azért érző lelkű osztályfőnököd előtt 
fogod bizonyítani, hogy ez a stikli, 
ez a huszonötödik, már tényleg az 
utolsó, több rossz fát már nem teszel 
a tűzre. Nagyok lettetek, kinőttétek az 
iskolát. Elengedünk benneteket, bízva 
abban, hogy megfelelő tudást, alapot, 
élményt adtunk nektek útravalónak. 
Kívánom nektek, hogy ne tévedje-
tek el, hogy az új meglepetések ked-
vesek és jók legyenek. Kedves volt 
Diákjaim! Viszontlátásra!”

Ez az ünnepélyes alkalom szol-
gált egy aranydiploma átadására is. 
Szőke Antalné nyugalmazott peda-
gógus 52 évvel ezelőtt szerezte meg 
tanítói oklevelét. Az ő munkássá-
gát, emberi, pedagógusi értékeit állí-
totta például az iskola valamennyi 
tanulója elé beszédében az igazgató 
asszony. Dr. Vancsura István polgár-
mester és Gibárszki Sándorné igaz-
gató az aranydiploma átadása mellett 
virágcsokorral és személyre szabott 
ajándékkal köszöntötte Piroska nénit, 
jó egészséget, boldog életet kívánva 
neki.

A továbbiakban az igazga-
tó asszony könyvjutalmakat adott 
át a legszorgalmasabb és legjobb 
tanulmányi eredményt elérő diákok 

részére, elismerve éves munkájukat. 
Dr. Csernus Tibor, a Pejtsik László 
Alapítvány kuratóriumának elnöke a 
Pejtsik-díjat adományozta Nagy Kata 
8. a osztályos tanulónak. Kata tanul-
mányait nyolc éven keresztül kitűnő 
eredménnyel végezte, ezért a nívós 
díj mellett általános nevelőtestületi 
dicséretben is részesült. Megbízható, 
kitartó diák volt, aki számos ver-
senyen eredményesen képviselte az 
iskolát. Diák-önkormányzati képvise-
lőként aktívan részt vett a közösségi 
munkában, tanárai és társai mindig 
számíthattak rá.

Az ünnepség zárásaként a balla-
gó tanulók énekelve járták végig a 
termeket tarisznyával az oldalukon, 
virággal a kezükben.
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Kicsengetés

Ballagóink 2010
8.a Kővágóné Kálmán Klára osz-

tályfőnök, Bognár Henrietta, Csernus 
Zoltán, Dányi Krisztián, Engi 
Szandra, Ferkovics Róbert Andor, 
Gál Dorina, Hucz Szabina, Kerekes 
Andrea, Király Zoltán, Kókai 
Diána, Kovács Attila, Kozák Zoltán, 
Mészáros Róbert, Nagy Kata, Patyi 
Krisztina Fanni, Szekeres Barbara, 
Szikora Alexandra, Vadász Bence, 
Vámos Piroska Rózsa, Ziger Ildikó.

8.b Suba Jánosné osztályfőnök, 
Abonyi Adrienn, Barcsa Flóra, 
Bársony Enikő, Csernus Kitti, Gombár 
Evelin, Guzsik László, Hódi Sándor, 
Hunyadi Ádám, Kovács Karina Kitti, 
Kovács Nikoletta, Márton Gáspár, 
Mészáros Nikoletta, Nagy Szilvia, 
Palásti Erika, Palócz Dániel, Sinkó 
Zsolt Imre, Szentesi Ádám Zoltán, 
Vámos Vivien, Varga Gergő, Varga 
Mihály, Víglási Viktória.

8.c Szőke Éva, Dömötörné Tar 
Margit osztályfőnökök, Bánfi-Antal 
Ádám, Cseri Róbert, Csóka Georgina, 
Csuka Mónika, Dobos Richárd, Hajagos 
Gyöngyi, Kelemen Kitti, Laczkó Balázs 
Zsolt, Magyar Barbara, Minorics 
Richárd, Olajos Eszter, Réczi Andrea, 
Rozmán Nelli, Szabó Ágoston, Szikora 
Krisztián, Szikora Szilárd István, Tóth 
Bence, Vámos Lajos Ferenc, Varga 
Sándor, Varró Endre Manó, Vincze Irén.
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2010. április 30.: a tantestü-
let Budapestre utazott „jó gyakorlat” 
átvétele céljából. A Gyermekek Háza 
intézményben Kókayné Lányi Marietta 
kalauzolásával alsó és felső tagozatos 
foglalkozáson vettünk részt, a kompeten-
cia alapú oktatást szolgáló differenciált 
rétegmunka gyakorlati megvalósítását 
tanulmányoztuk, nagyon hasznos szak-
mai tapasztalatokkal tértünk haza.

2010 május 10-14. között:  „ A 
hely, ahol élünk” témahét megvalósí-
tására került sor, melynek keretében a 
hetedikesek az Ópusztaszeri Történelmi 
Emlékparkba látogattak el. Az egész 
iskola közössége számára nyitottak vol-
tak a helyben megvalósított programok: 
Aracs Eszter bábművész bábelőadása, 
Bártol Réka – Kiskunsági Nemzeti Park 
munkatársa - ártéri gazdálkodás elneve-

zésű pedagógiai foglalkozása, valamint a 
Vedres Balázs által szervezett jurta állítás 
és honfoglalás kori fegyverek, öltözékek 
bemutatója. Megvalósításban részt vevő 
pedagógusok: Suba Jánosné, Maróti Pál, 
Maróti Pálné.

Ugyanezen a héten a 3.b osztályos 
tanulók három napon keresztül erdei 
iskolában ismerkedhettek meg tágabb 
környezetük természeti és történelmi 
emlékeivel a Vackorvár Erdei Iskolában. 
Kísérő nevelők voltak: Kissné Kócsó 
Andrea, Besze Márk.

2010. április 8 - május 3. között: 
„Hogy mondjam el, hogy megértsd: sze-
retlek!”  három hetet meghaladó projekt 
résztvevői voltak a 7.a osztályos tanu-
lók. Megvalósítók: Bondár Enikő, Maróti 
Pálné.

2010. június 1.: a 4.b osztály tagjai a 
„Kalendárium készítése” projekt témá-
jához kapcsolódva budapesti kirándu-
láson vettek részt. A Néprajzi Múzeum 
múzeumpedagógiai foglalkozása után a 

Parlamentbe látogattak el. Kísérő neve-
lők voltak: Ivicz Lázár Józsefné, Tóthné 
Mátyus Monika.

A gyerekek részvételét a felsorolt 
programokban, kirándulásokon teljes 
mértékben a pályázati összegből finan-
szírozta az intézmény.

2010. június 14.: az érdeklődők az 
egész tanévben folyamatosan megvalósí-
tott programok során született gyermek-
alkotásokból készült kiállítást tekinthet-
ték meg az iskola felső aulájában. 

2010. június 24 - július 7. között: 
tantestületi és egyéni továbbképzéseken 
vettek részt a nevelők.

Bár a nyári szünet hivatalosan meg-
kezdődött, az innovációt készítő pedagó-
gusok folyamatosan dolgoznak, hiszen 
ezeket az 5 évi fenntarthatóság miatt 
nagyon pontosan kell kidolgozni, vala-
mint a nyilvánosság jegyében fel kell 
tölteni az Educatio Nonprofit Szolgáltató 
Kft. honlapjára. 
Kővágóné Kálmán Klára szakmai vezető

diákigazolványok
Az első osztályosok augusztus 9-től folyamatosan vehetik át diákigazolványai-
kat az általános iskolában az iskolatitkárnál, hétfőtől csütörtökig 8-12 óráig.

Tiszaalpári munkahelyeken jártunk
2010. május 26-án az IPR program 

keretében a hetedik évfolyam tanulói he-
lyi munkáltatókkal ismerkedtek meg. En-
nek célja a pályaválasztás megkönnyítése 
volt, illetve az, hogy felmérjék lehetősé-
geiket képességeik ismeretében. 

A gyerekek először a Tiszaalpári 
Nagyközségi Önkormányzat épületé-
be látogattak, ahol Dr. Vancsura István 
polgármester úr, valamint Dr. Menyhárt 
Anett jegyző asszony fogadta őket. A 
tanulók korosztályuknak megfelelő, fi-
gyelemre méltó tájékoztatást kaptak a 
település jelenlegi helyzetéről, a fiatalok 
lehetőségeiről. Többször elhangzott a ta-
nulás, valamint az idegen nyelv ismereté-
nek fontossága. 

A következő állomás a MATIC kft. 
volt, ahol Bársony András fogadta a 
gyerekeket. Elmondta, hogy Tiszaalpár 
legtöbb embert foglalkoztató üzemében 
vannak. Beszélt a munkafázisok meg-
valósítása során szükséges precizitásról, 

odafigyelésről. Az itt látottak természete-
sen a fiúk érdeklődését keltették fel job-
ban. 

Végül a diákok a Czinege Manufaktú-
ra kft-hez látogattak, ahol Bugyi Gyuláné, 
Feketéné Horváth Judit és Kővágó Ró-
bert ismertette meg a tanulókat az ott fo-
lyó tevékenységekkel. Szó esett például a 
kereskedelem-marketingről, szállítmány-
szervezésről, raktározásról. A tanulók 
nagy érdeklődéssel figyelték, hogy a gya-
korlatban milyen fontos a vevőkkel való 
megfelelő bánásmód, a különböző mun-
kafolyamatok összehangoltsága. Meglep-
te őket a raktárhelyiségekben elhelyezett 
áruk sokszínűsége, mennyisége. A leg-
többen megfogadták, hogy a szüleikkel 
visszatérnek az áruházba.

A program segítő pedagógusai voltak: 
Maróti Pál, Maróti Pálné. Ez úton szeret-
ném megköszönni a helyi munkaadóknak 
a látogatás biztosítását.

Kővágóné Kálmán Klára szervező

Újra fordított nap volt
az iskolában

Június 14-én immár harmadik alka-
lommal irányították gyerekek az álta-
lános iskola életét. Az első két tanórát 
minden osztályban diákok tartották, nem 
kevés derűre adva okot. aEzt követően 
a diáktanács által kínált programokban 
vehetett részt mindenki. A legnépsze-
rűbb a szépség-királylány, valamint ki-
rályfi választás volt alsó tagozatban, a 
felsősök eközben izgalmas focimeccse-
ken játszhattak, vagy szurkolhattak. Üde 
színfoltja volt a napnak az a próbatétel, 
melynek során gyertyát olthattak el vízi 
pisztollyal az arra vállalkozók. Nagyon 
sikeresnek bizonyult a rajzfilmvetítés és 
a hagyományos teaház. 

Köszönet a programok lebonyolítá-
sában nyújtott segítségért a pedagógu-
soknak. A fordított nap fő szervezői a 
diáktanács tagjai voltak: Olajos Eszter 
(igazgató), Kerekes Andrea (igazga-
tó-helyettes), Barcsa Flóra (igazgató-
helyettes), Szabó János, Fiedler Márk, 
Papp József, Vetter Fanni, Herczeg Esz-
ter (diáktanács-tagok).

Kővágóné Kálmán Klára
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Köztünk élnek -
Az aranydiplomás pedagógus

Szőke Antalné Piroska néni a rá any-
nyira jellemző szerénységgel, bűbájos 
mosollyal fogadta a gratulációkat, a 
szeretetteljes szavakat az aranydiploma 
átvétele után. Az általános iskola tanév-
záró ballagási ünnepségén volt tanítvá-
nya, Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
köszöntötte a jeles alkalomból.

Piroska néni 1961-től 1991-ig, nyug-
díjazásáig dolgozott magyar-történelem 
szakos tanárként az alpári iskolában. 
Tanári pályája 30 éve alatt generációkat 
tanított. Két szakjáról, a magyarról és a 
történelemről mindig szeretettel, mérhe-
tetlen hivatástudattal beszélt, küldetést 
érzett arra, hogy megszerettesse tanítvá-
nyaival is e két gyönyörű szakterületet. 
Országos szaklapokban publikált, iro-
dalmi pályázatokon vett részt, területi 
szakmai munkaközösség-vezető volt. 
Szakdolgozatában Alpár földrajzi neve-
it térképezte fel. 2000-ben díszpolgári 
címet kapott oktató-nevelő munkájáért, 
a kultúra terjesztésében és a közügyek 
segítésében vállalt közreműködésért. 

A pályára kerüléséről, pályakezdé-
séről, a szerzett tapasztalatokról így be-
szél:

Nagyon szerettem tanulni, tudni. 
Ezért szinte tragédiaként éltem meg, 
hogy nem vettek fel az egyetemre édes-
apám kommunistaellenes megnyilvánu-
lásai miatt. Így aztán Kunfehértón, az 
Állami Nevelőotthonban helyezkedtem 
el képesítés nélküli nevelőként. Megsze-
rettem a gyerekeket, fölfedeztem a taní-
tás értékét. Először tanítói, később tanári 
képesítést szereztem. 1961-ben kerültem 
haza, Alpárra. Megpróbáltam úgy oktat-
ni, hogy a tudásra szomjas tanulók igé-
nyét kielégítsem, irreális követelmények-
kel ne ébresszek ellenszenvet azokban, 

akiket az élet egyéb dolgai vonzottak. Ők 
azok, akikről évek múlva derült ki, hogy 
milyen tehetségesek! Törekedtem, hogy 
óráimnak legyen színe, hangulata; moz-
gassák meg a képzeletet, a fantáziát. Va-
jon sikerült-e? Ezt csak a volt diákok tud-
ják. rendkívül fontosnak tartottam, hogy 
tanítványaim jártasságot szerezzenek az 
önálló ismeretszerzés területén. Szeren-
csére könyvtárosként erre bőven volt le-
hetőségem. Az oktatás mellett súlyponti 
kérdésként kezeltem a nevelést, melynek 
eredményessége az együtt töltött idővel 
arányos. Házasságkötésem rossz ómen 
volt, életpályámra is árnyékot vetett. A 
mellőzésemért, az anyagi elismerés hi-
ányáért azonban kárpótolt az oktató és 
nevelő munka szépsége.

- Milyennek látja a ma iskoláját?
A mai iskola erősen tudáscentrikus, 

olyan elvárásokkal, amelyek követhe-

tetlenek az átlagos képességű kisdiák 
számára. Megszünteti a játékosságot, az 
értő olvasás, az élőbeszéd, az árnyalt fo-
galmazás, az érzelmek kimunkálásának 
lehetőségét. Időhiányban az osztály-
közösségek kohéziós ereje is elsikkad. 
Természetesen az én véleményem csak 
egy a sok közül. Sánta Ferenc egyik írá-
sában a pedagógusoknak üzen: „Az első 
szó, amit az iskolás gyermeknek mon-
dunk, ez legyen: - Te méltóságra szület-
tél, szabad és szuverén vagy! Amit én 
tanítok neked, azt helyesnek és jónak 
tartom. De neked lehet más vélemé-
nyed. Ne félj attól, hogy megharagszom 
rád, mert másképpen gondolkodsz! Állj 
fel, és mondd el!”

- Milyen érzésekkel fogadta az 
aranydiplomát?

Az ünnepi köszöntő megható és 
bensőséges hangulatot teremtett. Mé-
lyen megérintett. Az igazgatónő (volt 
tanítvány) gondosan csokorba kötötte 
minden meglévő – és talán meg sem 
lévő – érdememet. Mégis attól lett ben-
sőséges, hogy beleszőtte saját iskolás 
éveit, élményeit, a közös emlékeket. S 
az arany díszoklevél mellé gyönyörű vi-
rágcsokrot is kaptam. Abban a pillanat-
ban nagyon szép volt a világ! Jólestek 
a gratulációk, a kézfogások, a telefonhí-
vások – talán mégsem éltem hiába.

- Milyen a közérzete mostanában?
A hétköznapjaim bizony mások. Az 

évek, az időskori betegségek beszűkí-
tik a lehetőségeinket. Próbálok nyitott 
maradni a világ dolgaira. Szeretnék 
megőrizni némi derűt, hogy egy jó szó, 
egy mosoly maradjon bárki számára. A 
Teremtő bizonyára segít ebben a szán-
dékomban.

Őszintén kívánjuk, hogy így legyen! 

Ismeretterjesztő irodalom:
Hahner Péter: 100 történelmi tévhit, avagy 
amit biztosan tudsz a történelemről - és 
mind rosszul tudod
Massey - Kosmin – Pfahler: Mozaik (Szí-
nes ötletek)
Ranschburg Jenő: Mi rontottuk el? 
Schmidt Egon: Varázslatos madárvilá-
gunk

Történelmi kalandok a magyarság múlt-
jában
Szépirodalom:
Békés Pál: A félőlény
Kányádi Sándor válogatott versei
Leslie L. Lawrence: Ördög, ördög, ki a 
házból!
Judith McNaught: Varázslat 
Alyson Noel: Shadowland – Árnyvidék

Gyengénlátó olvasóinknak ajánljuk:
Gerard Durrell: A halak jelleme - A 
születésnap (hangoskönyv)  
Ed  McBain: A 87-es körzet: Éjsza-
kai ügyelet (hangoskönyv)   
A könyvtár elérhetőségei: Tel.: 598-816; 
e-mail: alparbibl@gmail.com
www.alpariskola.hu/könyvtár

KÖNyVTÁRI AJÁNLó
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Sajtóközlemény
Tiszaalpár Nagyközség „Tiszaalpári 

Templomdomb Rehabilitációja” c. pro-
jektje az Európai Unió és a Magyar 
Köztársaság Kormánya által az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében valósul meg.
Kedvezményezett: Római Katolikus 
Plébánia (6066, Tiszaalpár, Szent István 
u. 3.)
Kivitelezés kezdete: 2010.04.06.
Kivitelezés befejezésének várható ideje: 
2010.06.30.
Az Európai Unió és a Magyar Köztársa-
ság Kormánya által az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében 
nyújtott támogatás összege: 19 535 723 
Ft

A település jelképe és címermotívu-
ma a rehabilitálandó terület, mely a régi 
falustruktúra, hagyományos beépítési 
forma szerves részét képezi. Tiszaalpár 
Nagyközség északi határán, a Várkert 
utca által határolva található. Kiter-
jedése kb.2862m², mely alapvetően a 

templomdomb nyugati oldalát foglalja 
magában. A telek jelentős terepformák 
által tagolt. A területen nagyszámú, 
túlnyomórészt lombhullató fás szárú 
növények és cserjesávok találhatóak. A 
jelenlegi töredezett betonjárda, beton-
ból öntött lépcsőfeljáró, erodálódott és 
talajelfolyásnak kitett domboldal bal-
esetveszélyes és esztétikai szempontból 
nem méltó a területi történelmi, kultu-
rális és természeti jelentőségéhez, érté-
keihez. A parkolók és a kerékpártároló 
hiánya nem teszi lehetővé a rendszeres 
és kultúrált látogathatóságát. A temp-
lomdomb jelenlegi állapotában nem 
tudja teljes mértékben kiszolgálni a vele 
szemben felmerült közösségi tér igényt: 
helyi identitást adó falusi találkozóhely, 
pihenőhely. 

Az építés rövid leírása: A jelenlegi 
beton járófelületek kiszélesítésre ke-
rülnek, klinkertégla burkolatot kapnak, 
melyet a szélein andezit kockakő  sze-
gélyez. A klinkertégla burkolatok egy 
részét bazalt kiskő raszter-sáv  tagol. A 

déli lépcső jobb oldala megerősítése egy 
épített támfallal történik. A gépkocsik 
által használt kikopott gyepes felhajtó 
kiskockakő burkolatot kap. A gyalogút 
a templom bejáratánál félkörívben ki-
szélesedik, bazalt kiskő  és klinkertégla 
burkolatot kap. Itt ivókút és padok kap-
nak helyet. 4db parkolóhely kerül kiala-
kításra, mely mellett kerékpártároló lesz 
elhelyezve. A térvilágítás kialakításának 
előkészítési munkálatai elkészülnek. 
Parkosítás.

Bővebb információ: Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
Tel:06-76/424-133, Fax:06-76/424-012
Email:pmhivatal@tiszaalpar.hu
Honlap:www.tiszaalpar.hu
Műszaki információk:
Kivitelező: Hírös-Térkő Kft., 6000 
Kecskemét, Szövetség tér 5.
Madla János Tel: 06/30-9252-370
Műszaki ellenőr: Mobil Plan Kft. 6000 
Kecskemét, Ipoly sor 1/a.,
Kurucsai Pál Tel: 06/20-8049-144

Tiszaalpári templomdomb rehabilitációja

Ki mit tud?
A tiszaalpári Árpád Fejede-

lem Nyugdíjas Klub újra kitett 
magáért. Kissné Terike klub-
vezetőnk profi módon rendezte 
meg ezt a megyei vetélkedőt. 
Több klub hozta a műsorát, 
amelyet nagy lelkesedéssel mu-
tattak be a megjelent közönség-
nek. A polgármester úr is meg-
tisztelt bennünket a jelenlétével, 
és velünk együtt izgulta végig 
az előadásunkat, majd gratulált 
a sikeres műsorhoz. A díjátadás-
nál 200 embert izgult, mindenki 
számított a zsűri elismerésére. A 
tiszaalpári előadók újra büszkén 
feszíthettek, mivel humor és tánc 
kategóriában is első díjat hoztak 
el, szóló ének kategóriában pe-

dig a Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub 3. helyezett lett. Az alpári 
Halászcsárda ízletes ebéddel 
vendégelte meg a nyugdíjasokat. 
Óriási munka volt mindezt meg-
szervezni, hogy ilyen zökkenő-
mentesen lezajlott ez a megyei 
vetélkedő. Köszönjük, Terike, 
a munkádat, és reméljük, a jö-
vőben is ilyen hozzáértő módon 
állsz klubunk élén. A délutáni ta-
karítás nagyon szimpatikus mó-
don zajlott, mivel a Nyugdíjas 
Baráti Kör vezetője és felesége 
is nagy segítséget nyújtott. Re-
méljük, még sok-sok évig ilyen 
büszkén mondhatjuk, hogy mi 
tiszaalpáriak vagyunk.

Busa Mária

www.umvp.eu, www.fvm.hu,
www.mvh.gov.hu

KirÁndulÁs
A tiszaalpári Nyugdíjas 

Baráti Kör egynapos kirán-
dulást szervezett Kiss Imre 
klubelnök és Bálint György 
buszsofőr szervezésében.

Július 3-án reggel buszra 
szállt az 54 fős csoportunk, 
és utunk Kocsérra a Határ-
csárdába vezetett, ahol szép, 
rendezett, fás környezet várt 
bennünket. A klub felkészült 
az ebédfőzésre is: csülökpör-
költet készített Góg Mihály 
és Vedres Balázs klubtagunk. 
Bálint Gyuri meglepetéssel 
kedveskedett csoportunk-
nak, halászlét főzetett Feke-

te Ferenc klubtársunkkal. A 
finom ebéd után rendkívül 
jó hangulat volt a csárda ud-
varán, a zenész Csorba János 
szintetizátorral és jó hangjá-
val szolgáltatta a zenét. Nó-
táztak, táncoltak, nagyon jól 
érezték magukat a csoport 
tagjai. Pihenés közben nem 
feledkeztek meg egy kis 
üdítőről sem, hiszen a szép 
napos időben a fárasztó tánc 
után kellett a szomjúságot 
oltani.

Köszönet a klubtársak 
nevében a szervezésért.

Varga Mihályné



Helyi versenyt kezdeményezünk 
Virágos kert - gondozott utca címmel. A ver-
senyre várjuk azoknak a tiszaalpáriaknak a 
jelentkezését, akik szépnek, rendezettnek 
ítélik területüket, és vállalják a megmé-
rettetést más előkertekkel. Jelentkezés: a 
művelődési ház emeletén lévő Teleházban 
nyitva tartási időben: hétfőtől-péntekig 14 
órától 18 óráig. Javaslatokat, támogatást 

kérünk társ civilszervezetektől is a helyi 
verseny megtartásához. Az eredményhir-
detés szeptember végén lenne az ünne-
pélyes keretek között. Részletes program 
a következő számban lesz. Kirándulást 
szervezünk szigetszentmiklósi Hortus 
Hungária Virágkiállításra 2010.09.19-én 
(vasárnap). Részletes program, költségek a 
következő számban.

Köszönjük a munkát azoknak a lako-
soknak, civil társainknak, akik bekap-
csolódtak a település szépítésébe; külön 
köszönet azoknak, akik rendszeresen vet-
tek részt a tavaszi munkákban, akik házuk 
előkertjébe cserjéket, örökzöldeket, palán-
tákat vásároltak és ültettek. Reméljük, 
hogy a Virágos Magyarországért verse-
nyen településünk továbbra is jó ered-
ményt ér el.

A vezetőség
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A Faluvédő és Szépítő Egyesület hírei

Tájékoztató a nyári betakarítási
munkák tűzvédelmi előírásairól

Erő- és munkagépekre vonatkozó előírások
A nyári időszakban a mezőgazdaságban 

megkezdődnek a betakarítási munkák, me-
lyek közül a legtűzveszélyesebb az aratás, 
mert ennek során gyakran keletkeznek tü-
zek. A tűzesetek a legtöbb esetben megelőz-
hetőek lennének a vonatkozó tűzvédelmi 
előírások betartásával. Az aratási tevékeny-
ségre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat 9/2008. 
(II.22.) ÖTM rendelete tartalmazza, az aláb-
bi tájékoztatót a jogszabályban foglaltak 
alapján lett összeállítva.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek
1. A kalászos termény betakarítási, ka-

zalozási, szalma-összehúzási és bálázási 
munkáiban csak az a tűzvédelmi követel-
ményeknek megfelelő, legalább egy, az ér-
vényben lévő hatályos szabványoknak és 
jogszabályoknak megfelelő, 21A és 113B 
vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzol-
tó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, 
valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek 
tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást 
megelőzően az üzemeltető elvégezte. 

2. A jármű megfelelőségéről szemle kere-
tében kell meggyőződni, amelynek tervezett 
időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságra be kell 
jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell ké-
szíteni, amelynek 1 példányát a járművön el 
kell helyezni és a szemlét követő 8 napon be-

lül a tűzoltóságnak meg kell küldeni. 
3. Az üzemelő erő- és munkagép keze-

lője szükség szerint, de legalább naponta 
egyszer köteles a kipufogó-vezeték és szik-
ratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a 
rárakódott éghető anyagtól szükség esetén 
megtisztítani. 

4. A tartalék üzem- és kenőanyagot az 
erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabo-
natáblától legalább 20 méter távolságra kell 
elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől 
mentes területen. 

5. Erő- és munkagépen, gépjárművön 
olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng 
használatával jár, vagy üzemanyag elfo-
lyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a 
rostnövénytároló területén nem végezhető. 
Munkaszünet idejére az arató-, cséplőgépet, 
az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon 
álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá 
a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell 
elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől 
mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság 
nem biztosítható, akkor 3 méter széles védő-
szántáson kívül kell az arató-, cséplő-, erő- 
és az egyéb munkagépet elhelyezni. 

6. Az arató-, cséplőgépet hajlékony föl-
delő vezetékkel, akkumulátorát pedig leg-
alább nehezen éghető, villamosságot nem 
vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. 

7. Az erő- és munkagépet, arató-, csép-
lőgépet a kezelő üzemeltetés közben nem 
hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet. 

8. A szalma összehúzást és a kazalozást 

végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat 
csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy 
az erőgép égésterméke, illetőleg annak elve-
zető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A 
szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt 
vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától 
stb. rendszeresen meg kell tisztítani. Az ösz-
szehúzott szalma alapterülete nem haladhatja 
meg az 1000 m2-t. A járműre vonatkozó tűz-
védelmi szabályok megtartásáért az üzemben 
tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.

aratás
1. A kalászos termény betakarítását lehe-

tőleg a közút, illetőleg a vasútvonal mentén 
kell először elvégezni.

2. A learatott kalászos terményt, szalmát 
a vasútvonal szélső vágányától és a vasútál-
lomástól legalább 100 méter, a közúttól leg-
alább 25 méter távolságra szabad elhelyezni. 
Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a ka-
lászos terményt, a szalmát az aratással egyi-
dejűleg, a szálas takarmányt pedig kiszára-
dáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és 
a közút mentén az aratást követően legalább 
3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

3. Gabonatáblán dohányozni még a jár-
művek, erő- és munkagépek vezető fülkéi-
ben sem szabad.

4. Az aratás idejére a gabonatáblától leg-
alább 15 méterre éghető anyagtól és növény-
zettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. 
A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtésé-
hez és eloltásához megfelelő mennyiségű 
vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

Papp Csaba tű. hdgy. 
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága

Aratási tájékoztató

Tiszaalpár Kupa
Történelmi íjászverseny Tiszaalpár 

Nagyközség Önkormányzata és a Sze-
gedi Szittyák rendezésében. Tisztelettel 
meghívunk minden érdeklődő íjászt  a 
2010. augusztus 21-én megrendezés-
re kerülő Tiszaalpár Kupára! Helyszín: 
Tiszaalpár, Várdomb és környéke 

A verseny kezdete: 10:00. Nevezni 
8:00 órától 9:30-ig lehet. Célok: 20 db 2D 
és 3D cél vegyesen, célonként 3 lövés.

Íjkategóriák (mind irányzék nélküli):

- tradicionális íj : kifutó és polc nél-
küli íjak fa vesszőkkel

- hosszú íj: kifutóval, polccal vagy 
anélkül, de fa vesszőkkel

- vadászreflex íj: ide nevezzenek az 
irányzék nélküli olimpiaisok is, és a má-
sik két kategória fémvesszősei is.

A kifutó nélküli hosszú íjjal és fa 
vesszőkkel indulók nevezéskor választ-
hatnak az első két kategória között. Öl-
tözet: aki teheti, az öltözzön az íjához, de 
nem kötelező. Korcsoportok, nevezési 
díjak: Harcos (férfi) és Amazon (nő) (18 

év felett) 2000 Ft. Levente (ifi fiú) és 
hajadon (ifi leány) (14-18 év) 1500 Ft. 
Apród (gyerek fiú) és Leányka (gyerek 
leány) (10-14 év) 500 Ft. Mini (10 év 
alattiak) ingyenes.

A korcsoportokba való besorolásnál 
a verseny napján betöltött évek számí-
tanak. Az előnevezéseket (íjkategória 
és korcsoport megjelölésével) az e-mail 
címünkre várjuk augusztus 20-án 12 órá-
ig: szegediszittyak@freemail.hu. Elér-
hetőségek, további információk: Felletár 
Emil 30/ 915-8264 



2010. június 14-én a Szülői Munka-
közösség szervezésében került megren-
dezésre a már hagyománynak számító 
családi nap. A szokásoktól eltérően az 
idén hétfőn délután várták a gyerekeket az 
érdekesebbnél érdekesebb programok. 13 
órától a TÁMOP 3.1.4. program keretén 
belül készített tanulói produktumokból 
összeállított kiállítás megnyitója zajlott, 
ahol az elkészült csodálatos dolgokon kí-
vül a gyerekekről készült képek vetítése 
vonzotta a legtöbb érdeklődőt.

14 órától a sportpályán kezdődtek a 
programok. Minden érdeklődő megtalál-
hatta a számára tetsző elfoglaltságot. Az 
izgő-mozgók ugrálhattak az Euro Bungee 
nevű játékon, vagy lézeres harci játékban 
próbálhatták ki ügyességüket. A Gyereke-
kért Alapítvány által felajánlott trambulin 
is sok érdeklődőt vonzott. 

Kézműves műhelyek is várták a gyere-
keket, ahol nemcsak betekintést kaphattak 
a régi mesterségek rejtelmeibe, hanem ak-
tív részesei is lehettek, bekapcsolódhattak 
egy-egy műveletsorba. Településünkről 
Kanalas János kosárfonó népi iparművész 
és Zaletnyik Istvánné hímzőnő vállalta a 

felkérésünket, vidékről pedig Vincze Má-
tyás papírmerítő, Bánföldi Ferenc fazekas, 
Rádiné Bense Tünde bőrműves, Czakó 
Lajos fafaragó és Szelesné Kása Ilona 
gyöngyfűző érkezett hozzánk, akik szín-
vonalas, tartalmas délutánt biztosítottak a 
lelkes gyerekseregnek.  Nagy sikert ara-
tott Fűriné Tisza Edit, Ballabásné Somkuti 
Anita és Zolnainé Molnár Gabriella által 
vezetett arcfestés és száraztésztafűzés is.

A tűzoltóautó főként a kisebbeket bű-
völte el. Nagyok és kicsik egyaránt jókat 
lovagoltak és pónifogatoztak Bársony 
Anett és Popper József jóvoltából. A tor-
nateremben 15 órától a csongrádi Fit Kid 
aerobic csoport magas színvonalú bemu-
tatóját tekinthettük meg. Besze Márk és 
musicalstúdiója jól ismert dallamokat 
adott elő, este pedig a Bábtanoda apró nö-
vendékei a Zoknik táncával szórakoztatták 
a közönséget. A kitartóak nem maradtak le 
a jó hangulatú zsíroskenyér-partiról sem, 
majd a rendezvény tábortűzzel és közös 
körtánccal zárult.

Ezúton szeretném az alkalmat megra-
gadni arra, hogy köszönetemet fejezzem 
ki azoknak a szülőknek, falubelieknek, 

vállalkozóknak, akik a tanév során - vala-
milyen módon- lelkesen, önzetlenül segí-
tettek azért, hogy gyermekeink öröméért 
kitűzött céljaink megvalósuljanak.

ŐK azok: (Előre elnézést kérek, ha va-
laki lemaradt a felsorolásból!)

Sósné Czinege Edina, Pásztor 
Tamásné, Herczeg Tiborné és családja-
ik, Dr. Taricska Tibor, Bársony István 
művelődésszervező, Kerekes András, 
Soósné Orosházi Erzsébet, Olláriné 
Novák Ibolya, Deákné Horváth Andrea, 
Kálmán Róbertné, Ballabásné Somkuti 
Anita, Szemerédiné Kiss Andrea, Pappné 
Gyöngyi (Mini 100Ft-os), Farkas Csaba 
és Novák Imre (zöldségesek), Erki Tibor 
(papírbolt), Bálint Imréné (virágüzlet), 
Juhász Imréné és Fekete Andrásné (Ju-
hász-bolt), Kiskunfélegyházi Malom Kft, 
Győri Tiborné, Bartók Margit, Szt. Bene-
dek Leányai Kolostora – Benedikta nővér, 
Donkáné Edit, Molnár Zoltánné (CBA), 
Tiszatáj Vendéglő – Kecső Róbert, Várnai 
Gábor - Gyerekekért Alapítvány…és még 
sokan mások!

Bízom benne, hogy a jövőben is sike-
res lesz az együttműködésünk, és minél 
többen kedvet éreznek majd egy kis kö-
zösségépítéshez!

Zsótér Andrea SZMK-elnök
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Családi nap az iskolában

Családi nap a PAX Otthonban
„Legyen ez a nap lehetőség arra, hogy 

örüljünk egymásnak, hogy megünnepeljük 
a pillanatokat, hogy érezzük a napfényt, a 
szeretetet, amely összeköt bennünket, és 
szivárványt von fölénk.”

Nem szivárványt, de még csak nap-
fényt se kapott a hétvégén a Tiszaalpári 
Pax Otthonba látogató, ezzel szemben va-
lami sokkal fontosabb dolgot tapasztalha-
tott meg: az összetartozás és a szeretet él-
ményét. Idén harmadik alkalommal került 
megrendezésre az intézményben a már 
hagyománynak számító családi nap.

A mai rohanó világban egyre keve-
sebb ideje jut az embereknek egymással 
törődni, pedig az életben fontos szerepet 
tölt be a család, a barátok és a közös él-
mények, melyek során érezhetővé válik a 
sokszor ki nem mondott érzés: a szeretet. 
Az otthonban lakók egy nagy családot 
alkotnak, és ez a család már hónapok óta 
lázasan készülődött a nagy napra. Az or-
szág minden részéről vártak családtago-
kat, rokonokat, barátokat. A rendezvényt 
az intézményvezető, Parádi Lászlóné nyi-
totta meg, amit a lakók műsora követett 
versekkel, énekekkel, valamint az otthon 

színjátszó körének előadásaival. Egy kis 
kiállítást is rendeztek „Mindennapok mű-
vészete” címmel, mely jól tükrözi a lakók 
szellemi frissességét, aktivitását, érdeklő-
dését a művészetek iránt. A lakók minden 
évben saját készítésű ajándékokkal lepik 
meg családtagjaikat. Az ebédről az otthon 
konyhája, valamint Barta Lajos és Góg 
Mihály gondoskodott, a nótás hangulatot 

a nyárlőrinci Nomád zenekar biztosította, 
akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani. Az otthon minden dolgozója 
teljes odaadással dolgozott, hogy ezen a 
napon minden jól sikerüljön.

„Tégy minden jót, amit megtehetsz, 
ott ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, 
amekkorát tehetsz.”

Bartucz Istvánné
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Új körzeti megbízott a községben
Idén április 1-je óta tölti be a kör-

zeti megbízott tisztét községünkben 
Németh Sándor r. tőrm. Születése óta 
él Alpáron, itt végezte az általános is-
kolát is. Érettségit a Kandó Kálmán 
Szakközépiskolában szerzett Kecske-
méten. A kérdésre, hogy hogyan lett 
rendőr ezt válaszolta:

Egy véletlen folytán. Bár mindig 
érdekes hivatásnak tartottam, de végül 
egy véletlenül kezembe akadt toborzó 
cédula vezetett az egyenruhások sorá-
ba. Ez alapján jelentkeztem rendészeti 
szakközépiskolába, de mivel rendőr 
szakra nagy volt a túljelentkezés, ezért 
a határrendészeti szakra jelentkeztem 
ahová sikerült bejutnom, majd el is vé-
geztem. Az iskola elvégzése után lehe-
tőségem adódott, hogy a Tiszakécskei 
Rendőrőrsre kerüljek dolgozni, majd 
miután átkerültem, pár hónap múlva 
sikeresen elvégeztem az átképzőt.

Beváltotta-e reményeit ez a pálya?
Nem csalódtam benne. Örülök, 

hogy itthon dolgozhatok. A jelenlegi 
beosztásomat nagyon szeretem, érde-
kesnek tartom, lehetőség szerint innen 
szeretnék nyugdíjba is menni.

Milyen feladatai vannak egy körze-
ti megbízottnak?

Fontos, hogy közvetlen kapcso-
latot tartson a helyiekkel. Nem az a 

cél, hogy minél több helyi lakost bír-
ságoljon, vagy esetleg feljelentsen, de 
ha valaki rászolgál, akkor meg kell 
tenni. A körzeti megbízott azzal, hogy 
helyben van, az esetleges azonnali be-
avatkozást igénylő ügyekben nemcsak 
szolgálati időben, hanem szolgálaton 
kívül is el tud járni.

Mi volt a legizgalmasabb esemény, 
amelyben rendőrként részt vett?

A budapesti tévé székház ostroma 
utáni időben a megyei csapaterővel 
több ízben Budapesten kellett ellátni 
szolgálatot, melyek eseményei min-
den esetben más szituációt hoztak. 

Milyen rendőr szeretne lenni?
A munkaköröm feladatainak és a 

lakosok elvárásainak egyaránt szeret-
nék megfelelni. Jó lenne, ha a tele-
pülés lakói bizalommal fordulnának 
hozzám. Minden tudásommal segíte-
ni szeretnék nekik, de ehhez az kell, 
hogy időben jelezzék, ha problémájuk 
adódik.

Várjuk azon magánszemélyeket, 
családokat, csapatokat, baráti tár-
saságokat, akik szeretnék megmu-
tatni és megméretni pörköltfőző, 
tárcsán, grillen sütőtudományukat!

A verseny időpontja: 2010. 
augusztus 21.

Jelentkezés és helybiztosítás 
2010. augusztus 16-ig 

Tiszatáj Vendéglő: Kecső Ferenc 
(tel.sz.: 06-30-642-0339), Árpád 

Művelődési Ház: Bársony István 
(tel.sz.:06-20-2699-604).

Nevezni lehet: bármi-
lyen pörkölttel, a pörköltek 
fajtánként lesznek zsűrizve 
(marha, birka, vad, hal, stb..) ros-
ton, tárcsán, grillen elkészített étel-
lel.

A főzéshez, sütéshez szükséges 
eszközöket és alapanyagot minden 
jelentkezőnek magának kell bizto-

sítani. Bográcsonként egy asztalt 
és 4 széket a rendezők biztosítanak. 
Mindenkit szeretettel várunk!

TISZAALPÁRI NAPOK 2010
Sütõ- és fõzõverseny



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:
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!!

Akciós tűzifavásár!
akác 2100 Ft/q
bükk 1800 Ft/q

 

Kuglizva, hasítva,
méterben

kis és nagy tételben,
ingyenes

házhozszállítással.
 

alpár-Fa bt.
Tiszaalpár, ady E. u. 4.

06-20-912-1009
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ÉvFordulóK
935 évvel ezelőtt, a garamszentbenedeki ben-

cés apátság 1075. évi adománylevelében történik 
először említés Alpár helységről – innen számít-
juk fennállását. 

230 évvel ezelőtt 1780-ban emelték a halászok 
és a hajósok védőszentjének, Nepomuki Szent Já-
nosnak a szobrát.

Vihar tarolt Alpáron

Két héttel ezelőtt szombaton délután két alkalom-
mal is vihar pusztított Alpáron és környékén. A heves 
zivatarok erős széllel és jégesővel érkeztek. A diónyi 
nagyságú  jég károkat okozott a földeken és a családi 
házakban is; redőnyöket, terasztetőket szaggatott be, 
és áradatszerű víz zúdult a kertekbe. Az alacsonyab-
ban fekvő részeken (pl. az Esze Tamás utcában) két 
héttel a vihar után is áll a víz a pincékben és az alag-
sori helyiségekben.

vastagon állt a jég az udvarokban.

NYÁRI AKCIÓ AZ
ANGOL TURIBAN

(társasházak alatt a benzinkútnál)
Férfi ingek, pamut pólók, női divatos nyári felsők,

nadrágok 300.- Ft /db

Női alkalmi ruhák, selyem blúzok, szoknyák,
hosszú vászon nadrágok és farmerek 500.- Ft / db

Lakástextil, vegyes gyermek
és felnőtt ruha 100.- Ft / db

Nézzen be, érdemes!



2010. július                                                13. oldal



14. oldal                                             2010. július

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

aprók KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106, 06-20/2699-604
Teleház: tel.: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor: 06-20/5396-690
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

Tiszaalpáron a Tisza-parthoz 
közel, üdülési lehetőségekkel, 
csendes környezetben, családi 
ház eladó. Új nyílászárókkal 
felszerelve. Gázos, konvekto-
ros. 3 szoba, konyha, fürdő-
szoba, spejz, teraszos. Irányár: 
4500000 Ft. Érd.: 30/826-6866

Kettős könyvvitel, naplófő-
könyv-, pénztárkönyv-veze-
tés! Vállalkozások, Bt-k, Kft-k 
könyvelését, bérszámfejtését, 
beszámolóinak, adóbevallá-
sának elkészítését vállalom. 
Ignáczné Benkevári Anna 
regisztrált mérlegképes köny-
velő Tel.: 30/636-5081

Pincelejáróba való fedett 
kocsibeálló (garázs) eladó. 
Megnézhető: Tiszaalpár, 
Napsugár u. 18. sz. alatt. Tel.: 
424-468

Tiszaalpáron eladó családi 
ház, 300 négyszögöl telek. Két 
szoba, konyha, spejz, fürdőszo-
ba, melléképület. Irányár 3,6 

millió Ft. Tel.: 06/30/370-3276

Eladók fajtatiszta fehér és fekete 
puli kiskutyák. Tel.: 06/20/253-
4679

Idős személy gondozását vál-
lalnám. Tel.: 76/424-936 vagy 
06/30/570-3133

Eladó 1 ha (1188 m2) 29,15 Ak 
értékű szántóföld Borsihalom 
környékén. Hrsz.: 207/15. Érd.: 
06/70/633-5009

Eladó 2 db fotel, dohányzó-
asztal, fürdőszobai mosdó. Tel: 
424-138

Várom kedves vendégeimet! 
Manikűr-pedikűr-műköröm épí-
tés. Szepesi Balázsné 76/424-
233, 20/454-1610

Gyakorlattal rendelkező, mér-
legképes könyvelőt keresek 4-
8 órás állásra. Önéletrajzát a 
megadott e-mail címre várom: 
szaboszoft@gmail.com

Anyakönyvi hírek
Házasságott kötöttek: Gyuris Péter és Nagyapáti Mária, Mezei 
Gábor és Tóth Erika, Tóth Roland és Szabó Nikolett.
Akiktől elbúcsúztunk: Pál Mária (1960), Keskeny Józsefné 
Juhász Piroska (1919), Posztobányi Istvánné Viglási Anna 
(1942).

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: 30/362-4971


