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Boldog új évet!

Fotó: Barta Lajos
Kedves Tiszaalpáriak!
Elhagyván a 2010-es évet, új esztendőt kezdtünk, új
hajóba szálltunk, csak reméljük, hogy jó vizekre visz.
Visszatekintve a mögöttünk hagyott évre, ez a sikeresen befejezett beruházások időszaka volt. Új óvodával, megszépült templomdombbal és nagyobb részén
parkosított településközponttal gyarapodott településünk.
Elkészült és beadásra került a szennyvízberuházás pályázata. Reményeim szerint kora tavasszal elbírálásra kerül.
Köszönettel tartozom az előző képviselő-testületnek,
hiszen ezekben a munkákban az ő tevékenységük gyümölcse érett valósággá.
Az új, megfiatalodott képviselő-testületre új kihívások,
új feladatok várnak Tiszaalpár gyarapodásában és biztonságának megteremtésében.
Köszönetemet fejezem ki a civil szervezeteknek, kluboknak, sportkörnek, akik színessé tették, tevékenységükkel gazdagították településünket.
Köszönöm a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek,

hogy áldozatos munkájukkal biztosították a település
zavartalan működését, gyermekeink oktatását, nevelését.
Itt köszönöm meg vállalkozóinknak, hogy adóforintjaikkal hozzájárultak e zavartalan működéshez.
Egy erdélyi óévbúcsúztató és újévköszöntő verssel
kívánok valamennyiüknek minden jót és szépet a 2011-es
évre:
„Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, ezt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk.”
Tisztelettel: dr. Vancsura István polgármester
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Önkormányzati hírek
A 2010-es év utolsó önkormányzati
ülését december 15-én tartotta a képviselő-testület. Az évzárásra húsznál is több
napirendi pont jutott, igaz, több olyan is
volt, amelyben nem született döntés.
Költségvetés
Az előterjesztések között szerepelt
az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára szóló előterjesztés.
Az önkormányzat legfontosabb bevételei
továbbra is a központi költségvetésből
származó források, valamint az átengedett SZJA összege, amely idén is 40 %
lesz. Változások várhatók a közoktatás
normatív kötött és kiegészítő hozzájárulásaiban. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek
ingyenes étkeztetési hozzájárulása beolvad az óvodai, iskolai kedvezményes
étkeztetés normatívájába, annak összegét
növelve (65 eFt-ról 68 eFt-ra). A teljes
tanulói létszám alapján járó tankönyvellátási normatíva is megszűnik, előirányzata beépül az ingyenes tankönyvellátási normatívába 10 eFt-ról 12 eFtra növelve annak összegét. Kiegészítő
normatívaként jelentkezik idéntől a
szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása, amelynek összegét a
fenntartó saját igény szerint fordíthatja
majd taneszköz, felszerelés, berendezés
vagy informatikai célú fejlesztésekre.
A kötött támogatások közül a pedagógus szakvizsga és továbbképzés önálló
jogcímként szerepel majd az idéntől,
az osztályfőnöki és a gyógypedagógiai
pótlék igénylése pedig normatív alapon
történik.
A szociális ellátások közül a lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre
szélesedik. Az a személy lesz ellátásra
jogosult, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át.
Az ápolási díj alapösszege ezentúl
nem az öregségi nyugdíjminimum összegével áll összefüggésben, hanem a költségvetési törvénytervezetben meghatározott alapösszeg (2011-ben 29500 Ft) 80,
100 vagy 130 %-a lehet.
Az „Út a munkába” programot a
„Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja”
váltja fel. A munkaképes emberek RÁT
elnevezésű támogatását a bérpótló juttatás (BJP) váltja fel. Új a programban
az is, hogy a felajánlott munkát végzettségtől függetlenül el kell vállalni.

Aki viszont 2011-ben nem tud 30 napos
munkaviszonyt igazolni, az a következő
évben semmilyen támogatásra nem lesz
jogosult.
Az infláció üteme 2011-ben 3,5 %
körüli csökkenhet.
A közszféra keresettömege idén is
változatlan marad, se a köztisztviselői
illetményalap, sem a közalkalmazotti
bértábla nem változik.
Az önkormányzat várható bevételei
összesen: 773.667.731 Ft.
A várható működési és felhalmozási
kiadások összesen: 658.365.000 Ft.
Idegenforgalmi adó
2010. december 31-i hatállyal megszűnt az építmény utáni idegenforgalmi
adó. Ez Tiszaalpáron 95 db üdülőépületet
érint.
Iparűzési adó
2011. január 1-jétől kezdődően a
vásári és a piaci árusítás után az iparűzési
adót teljes egészében a székhely, illetve
a telephely szerinti adóhatóságnál kell
megfizetni.
Szilárdhulladék
A szilárdhulladék elszállításának
költsége 2011. január 1-től 8 %-kal emelkedik.
A lakossági szemétgyűjtők egyszeri
ürítési díjai idéntől így alakulnak (bruttó összeg): 70 l-es : 244,75 Ft, 80 l-es:
279,72 Ft, 110 l-es: 384,61 Ft, 120 l-es:
419,58 Ft.
Folyékony hulladék
A szennyvíz kezelésének legnagyobb
költségtétele a szállítási díj. Ennek csökkentésére az önkormányzat szállítási
árajánlatokat kért a környékbeli vállalkozóktól. Két árajánlat érkezett, melyek
közül a kedvezőbbet a Dénes-Sped Kft
adta, így a testület ezt az árajánlatot
fogadta el 2011. január 1-jei hatállyal.
A Dénes-Sped ajánlata lényegesen alacsonyabb az eddigi szállítóénál: 1600 Ft
/m3 + ÁFA (ebből: a szállítási díj: 1125
Ft /m3 + ÁFA, a fogadási díj: 452 Ft/m3
+ ÁFA, a vízterhelési díj: 23 Ft/m3 +
ÁFA).
Csapadékvíz-elvezetés
A Csokonai utca lakói kérelemmel
fordultak az önkormányzathoz egy a
Thököly u. és a Hétvezér u. szakaszán
történő vízelvezető csatorna kiépítése ügyében. A csapadékvíz-elvezetési
terv szerint erre a szakaszra nyílt árok
kialakítása van tervezve, kétféle keresztmetszetű gyephézagos rézsűvel és előre

gyártott fenékelemekkel. Ezek a munkák
nagyberuházásnak számítanak, továbbá csak szakirányítással végezhetők el,
ezért a döntést elhalasztotta a testület.
A döntés meghozatala előtt az érintett
ingatlantulajdonosokat összehívják majd
egyeztetés céljából.
Településgazdálkodási Kft.
A közszolgáltatások hatékonyabb
és színvonalasabb biztosítása miatt az
önkormányzat a településfejlesztés feladatait kft. keretei között tervezi ellátni.
Megvalósítása folyamatban van.
Külső szakértő
Az önkormányzat az idei év elején
gazdasági programot fog kidolgozni a
beruházások előkészítésének, a megvalósításukhoz szükséges külső fejlesztési
források igénylésének és a lebonyolításuknak ellátásához. A településfejlesztés
munkálatait külső szakértő bevonásával
látják el. A testület Németh Péter Istvánt
vállalkozói szerződés alapján bízta meg
a feladat ellátásával.
Tömegkommunikációs hálózat kiépítése
Az önkormányzat tervei között szerepel Tiszaalpár területére kiterjedő korszerű tájékoztatási struktúra kiépítése. Ez
magában foglalná egy kábeltelevízión és
antennás sugárzással egyaránt fogható
helyi televízió működtetését, a községi
honlap rendszeres frissítését és a helyi
újság működtetését. A televíziós sugárzás tartalmazná a testületi ülések teljes
anyagát, a helyi eseményekről készült
tudósításokat, magazin műsorokat havi
ót óra műsoridőben (többszöri ismétléssel). A fennmaradó időt képújság és
a hirdetések töltenék ki. Ajánlatok már
érkeztek környékbeli televízióktól, de
döntés még nem született.
Családi napközi
A képviselő-testület május 31ig továbbra is 12.000 Ft/hó/gyerek
önkormányzati támogatást biztosít az
Aprajafalva családi napközi számára.
Óvodabővítés
A december 27-i rendkívüli ülésen
döntés született az óvoda két új csoportszobával történő bővítéséről. A testület a
beérkező árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Horváth Építőmester Kft. bruttó 26 milliós ajánlatát fogadta el. Az Ady
Endre utcai szolgálati lakás átalakítása
rövidesen megkezdődik, és az új nevelési
évet már egy helyen, korszerű körülmények között töltheti minden óvodás.
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Szabó Istvánné emlékére

Szabó Istvánné Tóth Mária a
Polgármesteri Hivatal nyugalmazott
köztisztviselője 2010. december 30-án
elhunyt. 35 éves köztisztviselői munkáját szolgálatnak tekintette, amely
évtizedeken át szorosan összekapcsolódott a Polgármesteri Hivatal mindennapjaival, fejlődésével.
1955-ben született Alpáron. Az
általános iskola elvégzése után kiváló képzést kapott a Közgazdasági
Szakközépiskolában. A Polgármesteri
Hivatalban és jogelőd szervénél 1975–
től egészen nyugdíjazásáig dolgozott.
Pályakezdőként adóügyi feladatokat
látott el, majd a 90-es évektől a szociális ügyek intézését látta el nagy
türelemmel és segíteni akarással.
1974-ben ment férjhez, házasságából két gyermeke született. Lánya tragikus halálát szerető anyai szíve soha
nem tudta feldolgozni. Fájdalmára

enyhülést hozott, amikor István fia
által unokái születtek.
2007 novemberében kellett felvennie a harcot a legkegyetlenebb
betegséggel. Harcolt a kór ellen, még
közénk is visszatért, és örömmel, lelkesedéssel folytatta hivatását. Mi, kollégák biztattuk őt és Marika naprólnapra erősebb is lett. 2009 júliusában
tudta meg, hogy újabb hosszú csaták
várnak rá…
Mi, kollégák mindig tisztelettel és
szeretettel fogunk gondolni Rá.
Egészségi állapota különösen az
utóbbi hónapokban folyamatosan romlott, 2010. december 30-án hajnalban,
kórházban érte a halál. Halálával szerető feleség, gondos és példamutató
anya, büszke nagymama távozott a
családjából.
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Egyházi sorok
Ünnepek:
január 1. Szűz Mária, Isten anyja
január 2. Urunk megjelenés / Vízkereszt
január 9. Urunk megkeresztelkedése
– ezzel az ünneppel lezárult a karácsonyi idő. Elkezdődik a farsang.
január 18. Árpád-házi Szent Margit
szűz
január 21. Szent Ágnes szűz és vértanú
január 25. Szent Pál apostol megtérése
január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap, egyháztanító
január 31. Bosco Szent János áldozópap
Részletek az elmúlt év statisztikájából:

dr. Menyhárt Anett

Gyermekek karácsonya

Keresztelésre az előző évhez hasonlóan havonta két lehetőség van. Minden
hónap 2. szombatján az alpári templomban, a 3. szombaton pedig az újfalui templomban délelőtt 10 órakor.
Kéri Vencel plébános

Idősek
karácsonya

Színvonalas műsor várta azokat a
gyerekeket és szüleiket, akik elfogadták a képviselő-testület meghívását a
művelődési házban tartott karácsonyi
ünnepségre. A Cibere Meseszínház a
csillagszemű juhász meséjét adta elő
nagy sikerrel és a gyerekek aktív részvételével. A műsor után a Mikulás is

meglátogatta a kicsiket (és nagyobbakat) Lénárt András színész-bábszínésznek köszönhetően. Az immár
hagyománnyá vált rendezvényt idén
is a képviselő-testület tagjainak és a
jegyző asszonynak a felajánlásaiból
szervezték meg. A siker vitathatatlan
volt: zsúfolásig megtelt a nagyterem.

Az önkormányzat Idősek karácsonya
programja már évek óta alkalmat teremt
arra, hogy a nyugdíjasok, egyedülálló
idősek is érezzék, hogy tisztelik, szeretik őket. December 21-én a művelődési
ház karácsonyi díszbe öltöztetett nagytermének falai között ünnepi műsorral
köszöntötték őket. A meghitt hangulatot
az iskolások tánca, a színjátszó körösök
Karácsonyi mese című előadása, valamint Balla Tibornak és tanítványainak
tekerőműsora biztosította. A Bársony
Mihály népdalkör karácsonyi énekeket
adott elő, de közös éneklésre is hívta a
jelenlévőket. Többen saját versükkel járultak hozzá az ünnephez. A szervezők
remélik, hogy olyan ajándékot kaptak a
jelenlévők, amelynek örültek, hiszen a
szeretet darabjaiból készült.
A nap zárásaként rétes, bor és üdítő
várta a vendégeket.
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Advent az oviban

Az idei december gyermekeink számára különösen sok örömet hozott. A
Mikulás nem sajnálta tőlük a havat, gazdagon rázta szakállát, hogy nap mint nap
tudjanak szánkózni, hógolyózni, angyalkát rajzolni. Természetesen meg is látogatta őket. Minden gyermekhez volt néhány kedves, bátorító szava. Viszonzásul
előadtuk neki kis vers- és dalcsokrunkat,
melyet az előzőekben oly gondosan tanulgattuk. Elő is kerültek zsákjából a
várva várt csomagok is. Ez időben már
javában tartott az adventi készülődés, az
ünnepvárás családias, meleg légkörben.
A gyermekekkel adventi koszorút készítettünk, hetente eggyel több gyertyát
gyújtottunk. Számoltuk a napokat az adventi naptáron. Mi, óvónők gondoskodtunk arról is, hogy minden nap egy-egy
új, apró meglepetést hozzon a gyermekek számára. Környezetünk, csoportszobánk is ünnepi díszben pompázott. Már
csak az volt a kérdés, hogy kis szívünket
mikor öltöztethetjük már végre ünneplőbe.
A szülőkkel és testvérekkel való közös este gyertyát gyújtottunk. Halvány,
pislákoló fényében minden gyermek
megtalálta édesanyját. Ölükbe kucorodva, hozzájuk simulva, halkan énekeltünk, verseltünk, és boldog, békés karácsonyt kívántunk.
Ezt követte a karácsonyi babazsúr.
Az ünnepi asztalnál mindenki talált
helyet magának. Hókiflit, gyümölcsöt
eszegettünk, forró teát iszogattunk.
Ezt követően három kerek asztalnál,
három féle karácsonyi barkácsolási tevékenységet lehetett végezni. Szülők
gyermekeikkel közösen, egymást segítve. Kellemes, hangulatos és derűs légkörben zajlott a munka. Beszélgetéssel,
viccelődéssel és sok-sok kacagással, zenehallgatással gyorsan telt az idő. A kész
munkákat mindenki hazavihette, mellyel
otthonát díszíthette.
A varázslatos este szép álmokat hozott.
„Tente kicsim, tente, tente,
szél dúdol így kint telente.
Megrázza a fenyőfákat,
fenyőfákról álmok szálnak.
Jó gyermeknek elénekli,
mit hoz a Jézuska néki.
S a hó alatt alszik minden,
látod, ébren senki sincsen.”
(Karácsonyi bölcsődal)
Fodor Árpádné óvónő
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Fenyőünnep az iskolában

Az év utolsó tanítási napja a már
hagyományos karácsonyi ünnepséggel
zárult az általános iskola tornacsarnokában. A tanulók ünnepi műsorral köszöntötték a karácsonyt, és búcsúztak el
az iskolától a téli szünet idejére. A csodaszép, hatalmas fenyőfa, amelyet az
ügyes kezű gyerekek öltöztettek ünneplőbe, a polgármester úr ajándéka volt.
A változatos és színes műsorban
karácsonyhoz illő énekek, versek hangzottak el. Nagy siker volt az angolul tanulók vidám karácsonyi dalcsokra, amelyet természetesen angolul énekeltek el.
A pásztorjáték, amelyet az énekkar a

dalaival, Balla Tibor népművész pedig
tekerőjátékával színesített, ünnepi hangulatot varázsolt a közönség soraiba. A
színjátszó szakkörösök egy jelenettel,
az iskola volt tanulója, Novák Dóra egy
dallal járult hozzá az ünnep fényéhez.
A karácsonyi köszöntőt az igazgatónő, Gibárszki Sándorné mondta el. Dr.
Vancsura István polgármester úr kedves
versével kívánt az iskola közösségének
meghitt karácsonyt. A műsor zárásaként
az erre az alkalomra szerveződött pedagógus kórus lépett fel, amely idén is
– mint minden évben – hatalmas sikert
aratott.

Versenyeredmények

Német verseny

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor
Városi Könyvtár mesemondó versenyének második fordulójában Sebők
Barbara 5.a osztályos tanuló A pletykás asszony című népmesével 1. helyezést ért el.

Jól szerepeltek iskolánk tanulói
az országos német versenyen. A
7. és a 8. évfolyam tanulói vehettek részt megmérettetésen, és az
iskolánként két legjobb eredményt
elérő versenyző feladatait kellett
továbbküldeni. Így a verseny 1.
helyezettje a 7. évfolyamon Balla
Nikoletta 50/46 ponttal, míg a 8.
évfolyamon 2. helyezett Kálmán
Csilla 50/44 ponttal.
9-10. helyeken végzett Almási
Attila a 7.osztályosok közül és
Szabó Tibor 8.osztályosok versenyében.
Felkészítő tanár: Komár Pálné
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Kulturális
évadzáró
1999-ben a népdalkör kezdeményezte azt a már hagyománnyá vált
szokást, hogy karácsony előtt az éves
repertoárjukból műsort adjanak az érdeklődőknek. Ennek a műsornak a
keretében emlékeztek meg minden alkalommal Kodály Zoltán születésnapjáról is (december 16.). Az évek során
csatlakoztak hozzájuk a község olyan
szervezetei, csoportjai és magánszemélyei is, akik valamilyen módon a
kapcsolatban állnak a kultúrával, annak valamelyik válfaját művelik.
Az idei évadzáró is sokszínű volt. A
nyitótánc stílusosan palotás volt, melyet
a 8. osztályosok adtak elő. Az általános
iskolások a közelgő karácsony tiszteletére egy pásztorjátékot is bemutattak, és
a színjátszó szakkör is fellépett egy jelenettel. A legkisebbek, az óvodások is
szerepeltek a műsorban énekes-táncos
karácsonyi körjátékukkal.
A műsor oroszlánrészét a Bársony
Mihály Népdalkör vállalta magára.
Első műsorblokkjukban bemutatták
azokat a dalokat, amelyekkel a 2010-es
évben sikerrel szerepeltek falun kívül:
a Lakiteleki Népfőiskola Vass Lajos
megemlékezésén, illetve a kiskunfélegyházi kistérségi kulturális vetélkedőn, ahol 2. helyezést értek el.
Minden évben bemutatja legújabb
koreográfiáit a Jövőnkért Alapfokú
Művészeti Iskola tánccsoportja. Fergeteges táncukkal idén is nagy tapsot
zsebeltek be. A Nyugdíjas Baráti Kör
és a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub egyegy tréfás jelenetet mutatott be nagy
sikerrel. Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub pedig azt a műsorát adta
elő, amellyel a budapesti ki mit tud-on
szerzett elismerést.
A népdalkör második blokkjában
Kodályról emlékezett meg népdalok
előadásával. Elénekelték a település híres szülöttjének, Kádár Lajos népi írónak két kedvenc nótáját, meg azt a dalt
is, amelynek a szövegét ő írta. Tekerőlanton Balla Tibor működött közre.
A kulturális évadzárók szép és értékes színfoltjává váltak a község életének. A szervezők jövőre is várnak
mindenkit a rendezvényre.
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Horgász hírek

Az Alpári Tisza Horgász Egyesület
vezetősége beszámoló közgyűlést tart
2011. január 30-án a művelődési ház
nagytermében.
2011-ben egy nagyon fontos változás fog bekövetkezni a horgászengedélyek árusításával kapcsolatosan. Az
állami és a területi jegyeket 2011. február 1-től az Alkotmány utca 1-3. alatt a
Varázsbazárban lehet majd megvásárolni
Madla Jánosnétól. Ugyanitt lehet majd
februártól horgászvizsgára és a versenyeinkre jelentkezni. Rendkívül fontos
tudni minden horgásznak, hogy az értékesítés is, mint minden más vezetőségi
munka ellenszolgáltatás nélküli társadalmi munka! Az engedélyek kiadása
kizárólag hétfőn, szerdán és szombaton
délelőtt 9-től 11-ig történik! Kérjük, más
időpontban ne próbáljanak engedélyt váltani, illetve a bolt többi alkalmazottjától
horgászengedélyt kérni. Szíves megértésüket előre is köszönjük. Amennyiben az
új jegykiadási rendszerrel kapcsolatban
észrevételük van, úgy kérjük azt ne az
alkalmazottakkal vitassák meg, hanem
hívják Barta Lajos elnök urat a 06 20 214
1232-es telefonszámon.

A 2011. évi horgászvizsga időpontok: március 11., április 22., május 20. és
június 24. Jelentkezni a Varázsbazárban
lehet.
Az idén is szervezünk takarítási és szemétszedési napokat, melyek
időpontjai: május 21., június 25. és
augusztus 13. A takarításokon kérjük,
vegyenek részt minél többen, hiszen
nem csak a szemét összegyűjtéséről
szólnak ezek a napok. Lehetőségünk
van együtt tenni valamit a környezetünkért. Tavaly tapasztalhatták a tisztelt horgásztársak és minden tiszaalpári
lakos, aki járt a Tisza-parton, hogy
mekkora munkát képes elvégezni egy
tucat ember összehangolt munkával.
Minden természetet szerető embert szívesen látunk a takarításokon.
Mint azt mindenki tudja, a Tisza
ismét elöntötte az alpári öblözetet.
Ennek következtében a nagy hideg ellenére sem biztonságos a holtág jegére
menni, sem azon tartózkodni, mivel
teljesen kiszámíthatatlan a jég állaga a
vízszint állandó mozgása miatt!
Kővágó András
az Alpári Tisza HE titkára

Szennyvízszállítás

Évfordulók

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy
településünkön két vállalkozó jogosult elszállítani a folyékony hulladékot. Áraik megegyeznek: 1600
Ft/m3+ÁFA. Megrendelés: Horváth Dénes (Dénes Sped): 06-30327 9683, Kézsmárki László vállalkozó: 06-30-911 8304.

250 évvel ezelőtt, 1781-ben az „újonnan föl épült Csárdát” (Fekete csárda)
Nagy István alpári jobbágy árendálta ki
három esztendőre évi 125 forintért, amely
„idő alatt azon Urasság Csárdájában
mindennémű, és akár honnand szerzett
italt szabadon” árulhatott.
15 évvel ezelőtt, 1996. január 13-án a
központi iskola felvette Árpád fejedelem
nevét.
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Kék percek - Rendőrségi közlemények
Tisztelt Lakosság!
Az utóbbi időszakban egyre több hasznos bejelentés érkezett az Önök részéről,
amely – reményeink szerint – segítséget nyújthat a település közbiztonságnak
megerősítéséhez.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák
munkánkat információikkal személyesen,
illetőleg a 107 vagy a 76/562-200 telefonszámokon.
2011. január 1-jétől új körzeti megbízott kezdte meg szolgálatát a településen, Hideg Sándor rendőr. törzsőrmester
személyében. Vele kiegészülve az idei
évben már 4 fő körzeti megbízott teljesít
szolgálatot Tiszaalpáron, akik éjjel-nappal
folyamatosan rendőri jelenlétet fognak
biztosítani.
Emellett - amennyiben szükséges - további megerősítő erő kerül vezénylésre a
településre, a lakosság nyugalma, vagyonbiztonsága érdekében.
December hónapban az elkövetők ismételten több olyan ingatlanba hatoltak
be, ahol a lakók - ideiglenes jelleggel vagy
tartósan - nem tartózkodtak otthon. Kérjük
– saját érdekükben – jelezzék a közvetlen
szomszédoknak vagy a helyi körzeti megbízottaknak, ha az ingatlan felügyelet nél-

kül marad, hiszen kis óvatossággal ezek a
cselekmények megelőzhetők lennének.
Az év utolsó hónapjában az alábbi vagyon elleni bűncselekmények elkövetése
miatt indított eljárást a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság:
2010. december 1-jén hajnali 3 és 4
óra közötti időben ismeretlen tettes a kerítésen átmászva behatolt egy Petőfi utcai
családi ház udvarába, és az ott található,
lezáratlan állapotban lévő melléképületből különböző elektromos gépeket és kéziszerszámokat tulajdonított el. A lopással
okozott kár 500.000 Ft, rongálási kár nem
keletkezett.
December 7-én 19 óra és 8-án 6,30 közötti időben ismeretlen tettes a kerítésen
átmászva és az ablakot betörve bement
egy Thököly utcai üres lakásba, és onnan
eltulajdonított 1 db Siemens Amilo típusú
laptopot a hozzá tartozó táskával. A lopással okozott kár 80.000 Ft, a rongálási kár
50.000 Ft.
December 2-án 9 óra és december 9én 9 óra közötti időben ismeretlen tettes
ablakbenyomás módszerével behatolt egy
Dózsa Gy. utcai üresen álló lakásba, és
onnan eltulajdonított 1 db távcsövet, valamint 1 db startpisztolyt. A lopással okozott

kár 25.000 Ft, a rongálási kár
5.000 Ft.
December 10-én 14 és
15 óra között ismeretlen
tettes az ott lakó figyelmét
elterelve behatolt egy Esze
Tamás utcai lakásba, majd a szobában a
szekrényben lévő kabát zsebéből eltulajdonított 500.000 Ft készpénzt. A lopással
okozott kár 500.000 Ft.
December 20-án 8,30 és 9,30 óra között ismeretlen személy a Fókusz Takarékszövetkezet előtt parkoló lezáratlan
személygépjárműből eltulajdonított egy
darab mobiltelefont. A lopással okozott
kár 96.990 Ft.
December 23-án 20 óra és 24-én 8,25
óra között ismeretlen tettes az ablakot
betörve behatolt egy Kinizsi utcai üresen
álló családi házba, ott kutatást végzett, de
nem tulajdonított el semmit. A rongálással
okozott kár 15.000 Ft.
December 23-án 20 óra és 24-én 8 óra
között ismeretlen tettes a lakatot lefeszítve behatolt egy Hunyadi utcai családi ház
melléképületébe és egy motoros láncfűrészt tulajdonított el. A betöréses lopással okozott kár 60.000 Ft, a rongálási kár
1.500 Ft.

Rendőrségi közlemény

Lakossági
bejelentés alapján a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság munkatársa és a
Tiszaalpári Polgárőrség
tagja tetten érték a tolvajt,
aki több bűncselekmény elkövetésével is
gyanúsíthat.
2011. január 10-én 22 óra 10 perckor
lakossági bejelentés érkezett a tiszaalpári
körzeti megbízott Németh Sándor rendőr törzsőrmester szolgálati telefonjára. A
bejelentő elmondta, hogy Tiszaalpáron a
Szabadság utcában hangoskodik valaki.
Németh Sándor rendőr törzsőrmester
ifj. Kacziba Sándor polgárőrrel a saját
gépkocsijával végig gurult a Szabadság
utcában, ahol azt látták, hogy az egyik ingatlan udvarába állampolgárok zseblámpával bevilágítanak, mivel látnak valakit
az udvaron mozogni.
Többszöri felszólításnak eleget téve az
udvarról kijött a sötétben álló férfi, akiről
megállapítást nyert, hogy N. Zs. 32 éves
tiszaalpári lakos. N. Zs. ruházatának átvizsgálásakor a rajta lévő kabát zsebéből
előkerült egy IBUSZ emblémával ellátott

barna színű tárca,
benne 527.000.- Ft.
N.Zs. nem tudott életszerű választ adni arra, hogy
honnan van nála
ennyi pénz, azt felelte, hogy „megdolgozott érte”. N.Zs.
a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányságra került előállításra,
őrizetbe
vételéről
döntött a hatóság.
Megállapítást
nyert, hogy N. Zs.
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy A lefoglalt tárca és a készpénz
2011. január 09-én a
307.000,-Ft értékben, valamint eltulajdodélelőtti órákban egy tiszaalpári ingatnította a másik ott élő sértett tulajdonát
lanba szúnyogháló kivágás módszerével
képező 300.000,-Ft spórolt készpénzét és
behatolt, és a lakásban kutatást végzett.
100.000,-Ft értékben arany ékszereit, ös�Eltulajdonította az ott lakó egyik sértett
szesen 400.000,-Ft értékben.
300.000,-Ft készpénzét, pénztárcáját,
Köszönjük az állampolgári segítséget!
irattartóját a benne található nevére szóKiskunfélegyházi
ló személyi igazolvánnyal, lakcím kárRendőrkapitányság
tyával, adó és tb. kártyájával összesen
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Köztünk élnek

A gyűjtő
Berkes Sándort jól ismerik a településen – köszönhető ez az édesanyjának is, aki évtizedekig volt postás
Alpáron. Ő maga is társaságkedvelő
ember. Szívesen barátkozik, és aki
ismeri, azt is tudja róla, hogy arany
szíve van. Mégis leginkább a gyűjtőszenvedélye az, ami először eszébe jut
róla az embereknek.
- Honnan eredeztethető a gyűjtőszenvedélye?
- Húsz éves koromban kezdtem
a gyűjtögetést. Apai nagyanyám halála után én örököltem a házát, ami
teli volt régi bútorokkal, edényekkel,
eszközökkel. Ő nem volt gyűjtő, csak
azokban az időkben a szülőktől, nagyszülőktől örökölt tárgyakat tovább
használták, megőrizték. Nemcsak
tiszteletből, hanem mert nem is tellett
újra. Úgy mondanám, hogy beszülettem a régi dolgok közé. Aztán ezek a
dolgok elkezdtek szaporodni. Először
a padlásra kerültek, majd a műhelyemet alakítottam át erre a célra, mára
már a fészer is ezekkel van tele.
- Mit gyűjt tulajdonképpen?
- Mindent, ami régi. De igazán
azokat a néprajzi jellegű tárgyakat
szeretem legjobban, amik a munkával
kapcsolatosak, az alpári hagyományos
foglalkozásokkal: a kosárfonással, halászattal, szőlőtermesztéssel, állattenyésztéssel. Közel állnak a szívemhez
a háborús emlékek, régi fényképek,
könyvek, újságok. Ezeket ma is szívesen vásárolom, vagy akár fénymásolattal is megelégszem. De gyűjtök régi
pénzeket is.
- Rengeteg szép és értékes holmit
halmozott fel az évek során. Mi a terve
velük?
- Minden darab a szívemhez nőtt,
el sem tudom képzelni, hogy megváljak tőlük. Nagyon szeretnék egyszer
egy tájházat kialakítani, ahol minden
helyiség az oda illő tárgyakkal lenne
berendezve. A fészerben a gazdasági
eszközöket, szerszámokat rendezném
el, az udvaron pedig a nagyobb dolgoknak, szekereknek, ekéknek, kutaknak lenne a helyük. Sajnos ehhez
sok időre, és még több pénzre lenne
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szükség. Ezekben pedig
mostanában nem dúskálok,
úgyhogy ez a tervem egyre
távolabbinak tűnik. Sokan
segítettek ajándékozás, eladás vagy akár csak ötletadás révén abban, hogy ezt
a gyűjteményt létrehozzam.
Nekik itt a nyilvánosság
előtt szeretnék köszönetet
mondani a segítségükért.
- Vannak-e kedvenc darabjai?
- A régi könyvek és az
újságok. Nagyon büszke
vagyok az 1832-es Bibliára, aminek borítója eredetileg drágakövekkel volt kirakva, de már csak a helyük
látszik. Egy 1879-es Vasárnapi Újság és az eredeti
Tolnai világlexikon 4 kötete
is a gyűjteményemben van.
Ezeket nemcsak a polcon
tartom, hanem nagyon szeretem olvasgatni is őket.
- Egy gyűjtemény semmit nem ér, ha nem lehet
megosztani másokkal. Vannak látogatói?
- Rengetegen. Már az
összes iskolai osztály, az
óvodás csoportok nagy része, a nyugdíjas klubok is
megnézték. Szinte az ország A pengőgyűjtemény egy része
minden tájáról volt már lályet az Oncsa házak átadásakor (1939togatóm. Voltak, akik újabb darabot is ben vagy 40-ben) Horthy Miklós
hoztak, mert hallották, hogy gyűjtöm kormányzó fia adott át a családfőknek.
őket. Volt vendégem Németországból, Az Oncsa-telep valamennyi háza kaFranciaországból, Portugáliából, Ro- pott ilyen zászlót akkor. Az ünnepeken
mániából, Szerbiából, Ukrajnából is. ezeket a zászlókat a házak homlokzaSzakemberek is jártak már itt tájhá- tára ki kellett tűzni.
zaktól és a szegedi múzeumból.
Ezekről a dolgokról órákig tudok
- Előfordult-e, hogy valamit fel- beszélni vagy beszélgetni. Csak leajánlottak és nem fogadta el?
gyen, aki meghallgat…
- Nem nagyon. Olyan viszont elő- A családja hogyan viszonyul a
fordult, hogy felajánlottak megvételre hobbijához?
egy tárgyat, amit meg is vettem. Csak
- A feleségem eltűri, a gyerekek
amikor a feleségem meglátta, akkor még egyelőre segítenek. Jó lenne,
derült ki, hogy pár napja ő dobta ki.
ha utánam átvennék és gondoznák a
- Ismeri-e az összegyűjtött tárgy- gyűjteményt, de nem erőltetem. Ehnak a történetét is?
hez megszállottság kell, ezt kény- Majdnem mindegyikét. Van pél- szerből nem lehet csinálni. Erre szüdául két nemzeti színű zászlóm, ame- letni kell.
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A PR-TELECOM Zrt.
közleménye
Tisztelt Tiszaalpári Lakosok, Kedves Előfizetőnk!
Mint ismeretes Önök előtt, társaságunk megállapodást kötött a korábbi szolgáltatóval, mely eredményeként 2010. június 1-jétől társaságunk
nyújt hírközlési szolgáltatásokat Tiszaalpár területén. Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően a szolgáltatások változatlan tartalommal, a megszokott műsorokkal és előfizetési díjakkal érhetőek el. Célunk, hogy még
emberközelibb kiszolgálást, még tovább csökkenő árakat, még kiemelkedőbb minőséget és szolgáltatás-csomagokat nyújtsunk. Ennek megvalósulása első körben az internet- és telefon-szolgáltatásunkon keresztül
válik érezhetővé. Műszaki kollégáink mindezidáig azon dolgoztak, hogy
internet csomagjaink és telefon-szolgáltatásunk a lehető legrövidebb időn
belül elérhetővé váljanak a hálózaton.
Internet szolgáltatásunkat fix, előre kalkulálható havi díjért kínáljuk.
Nincs forgalmi korlát, illetve ha úgy tartja kedve, akár egyszerre telefonálhat, tévézhet, valamint internetezhet. E szolgáltatásunkat is különböző csomagokban kínáljuk az Önök részére, ugyancsak biztosítva a lehetőséget,
hogy mindenki a saját igényeinek legmegfelelőbbet vegye igénybe.

csomag
neve

havi
előfizetési
díja*
PR-trió
3 000 Ft
PR-qvantó 4 000 Ft
PR-qvintó 6 000 Ft
PR-qvintó+ 6 500 Ft
PR15
8 500 Ft
PR20
10 500 Ft

letöltési feltöltési garantált
sebesség sebesség le- és feltöltési
sebesség
3 Mbps 512 kbps 1024 / 196 kbps
6 Mbps 1 Mbps 2048 / 384 kbps
10 Mbps 1 Mbps 3584 / 384 kbps
12 Mbps 1 Mbps 3584 / 384 kbps
15 Mbps 2 Mbps 5120 / 768 kbps
20 Mbps 3 Mbps 7168 / 1024 kbps

* a feltüntetett árak árgaranciával és 2011. december 31-ig szóló
hűségnyilatkozat aláírásával érvényesek
Telefon-szolgáltatásunkkal is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy
Önök és családjuk minél kényelmesebben és gondtalanabbul tarthassa a
kapcsolatot rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal. Továbbra is kényelmesen telefonálhatnak, ahogy már eddig is megszokta, viszont mostantól
sokkal kevesebbért, hiszen hálózaton belül minden hívás 0 Ft/perc, a havidíj pedig mindössze 600 Ft/hó.

hálózaton helyi
távolsági mobil
belüli
hívások hívások hívások
hívások
csúcsidőben*
0 Ft
9,9 Ft
17,19 Ft 57,29 Ft
csúcsidőn kívül* 0 Ft
4,69 Ft 9,9 Ft
34,38 Ft
* csúcsidőszak: munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között; csúcsidőn kívül: minden egyéb időben
Fontos információk
Tájékoztatjuk, hogy 2011. január 1-jétől kizárólag a PR-Telecom
Zrt.-vel megkötött egyedi előfizetői szerződések alapján áll módunkban
szolgáltatást nyújtani. Azon előfizetőinknek, akik jelenleg is rendelkeznek kábeltévé és/vagy internet előfizetéssel, a szolgáltatás további
igénybevételéhez feltétlenül szükséges a jelenlegi szerződés módosítása.
Kábeltelevíziós szolgáltatás tekintetében a jelenlegi műsorkínálattal és
havi díjakkal történik a szerződésmódosítás, míg az internet szolgáltatás
tekintetében a fentebb bemutatott PR-Telecom által kínált szolgáltatási
csomagokra. Az adminisztrációs feladatokkal kapcsolatban ideiglenes
ügyfélszolgálatunkon (a művelődési ház emeleti termében 2011. január
5-21. között hétfőtől szombatig 9-19 óra között) állunk rendelkezésükre.
Bármely egyéb felmerülő kérdés esetén hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat az 1231-es kék számon, ahol munkatársaink készséggel adnak
felvilágosítást Önöknek.

Tiszaalpári sakk farsang
A verseny célja: a bajnoki cím és helyezések elnyerése mellett Tiszaalpár és vonzáskörzetében élők baráti kapcsolatainak
ápolása a sakk sporton keresztül.
A verseny helyszíne: Tiszaalpár, Árpád Művelődési Ház
A verseny ideje: 2011. február 05. 9,00
Nevezés: a helyszínen 8,30 és 9,00 óra között, előzetesen: Gálfi
Mihálynál (telefon: 06-20/528-4255)
A verseny rendezője és támogatók: Tiszaalpári SE, magánszemélyek, vállalatok.
A versenyen korra-, nemre-, minősítésre (stb.) való tekintet nélkül bárki indulhat.
Költségek: A rendezés költségeit a rendezők viselik. A részvétel
(utazás, étkezés, egyéb) a versenyzőket terheli.
Nevezési (regisztrációs) díj: 500 Ft (fánk jár mellé).
Versenybíróság: Seres László és a megnyitón választott három
versenyzőből álló zsűri.
A verseny lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszerben, számítógépes sorsolással. A játékidő 2x15 perc, RAPID szabályok
szerint. A nevezők létszámától függően az ifjúságiak külön csoportban versenyez(het)nek. A fordulókra. néhány perces párosítási és ültetési szünetekkel folyamatosan kerül sor, hosszabb pl.
ebédszünet nincs tervezve!
A helyezések megállapítása:
· Győz, ill. előbb végez a (leg) több pontot szerzett játékos.
Holtverseny esetén: (1) Bucholz-, (2) Berger-Sonneborg számítás, (3) Progresszív érték, (4) Egymás elleni eredmény
· a fentiek teljes egyezősége esetén a díjazott helyezéseket
villámparti(k)ban kell eldönteni.
Díjazás: A verseny legjobbja elnyeri a „Tiszaalpár Farsang
Sakk-bajnoka 2011” címet és egy évre a vándorserleget. Az IVI. helyezett oklevelet és tárgyjutalmat kap. Különdíjak elnyerése a nem díjazottak részére támogatás függvényében lehetséges, és a helyszínen kerül kihirdetésre (pl.: nemek, korosztályok,
régiók stb. legjobbjai tárgyjutalmat kaphatnak).
Egyéb: a versenyen az általános írott és íratlan sakk-szabályok érvényesek. Vitás kérdés felmerülésekor a zsűri döntése a
mérvadó.
Gálfi Mihály

Felhívás
…szülőkhöz, volt tanítványokhoz, az iskolát támogató polgárokhoz, szervezetekhez
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár magánszemélyek segítségével létrehozta a Pejtsik László
Alapítványt, amelynek fő célja az iskola nevelő és oktató
munkájának segítése a tanulók sokoldalú fejlesztésének érdekében.
Az iskola támogatása érdekében kérjük, hogy személyi
jövedelemadója 1 % - ának befizetésével csatlakozzon az
alapítványhoz, és legyen segítségünkre céljaink megvalósításában.
Befizetésüket a Pejtsik László Alapítvány alábbi adószámára tehetik meg: 18353963-1-03
Segítő támogatásukat előre is köszönjük.
dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának elnöke
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Akik nem szeretik az égett puskapor és a fegyverolaj szagát …
Az 1956-os zűrzavaros időkben sokféle ember vett részt a megmozdulásokban. A 2006 őszén lezajlott események
teljes mértékben párhuzamban állnak
az '56-ban történtekkel. Békésnek indult
tömegtüntetésen elhangzott, hogy a nyilatkozatukat be akarják olvastatni a TVben, ezért vonuljanak a Magyar Televízió
székháza elé. A karhatalom megpróbálja
megakadályozni a székházba való bejutást. Ekkor kiválik egy kb. 150-200 fős
focicsapatok színeit magán viselő (balhéra mindig kapható és erre az alkalmat
– hol egymással, hol békés járókelőkkel szemben alkalmazott agresszióval
– megteremtő) csoport, akik a karhatalmi
erőszakos fellépésre azzal válaszolnak,
hogy megostromolják a kb. 2000 békés
bámészkodó és több millió tv-néző szeme láttára a székházat. Majd amikor végül sikerül bejutni az épületbe, már el is
felejtik a számukra nem is annyira fontos
eredeti célt. Végigfosztogatják a büfét és
az irodákat, ami mozdítható és értékes,
azt elviszik, illetve elfogyasztják, majd
dolguk végezetlenül hazamennek. Szerencsére emberi élet kioltására nem kerül
sor.
Az 1956 októberében kezdődő forradalom eszméit elismerjük és tiszteletben tartjuk. Sokan a résztvevők közül
meggyőződésből áldozták az életüket.
Békés, fegyvertelen tüntetéssel kezdődött, amikor azonban a tömeg a Magyar
Rádió székháza elé vonult, a karhatalom
belelőtt a tüntetők közé. A felbőszített
tömegből kivált szűk, balhéra kapható
csoport végül fegyvert szerzett, megostromolta a székházat és felkoncolta a karhatalom embereit. Csak éppen az eredeti
cél merült feledésbe, hogy miért is mentek a székházhoz eredetileg. A következő
napokban ezekből, valamint a hozzájuk
csatlakozott szintén ideológiailag letisztult alapokon álló, forradalom magasztos
céljaiért mélységes meggyőződéssel küzdő tizenéves suhancokból alakult fegyveres csapatok „harcoltak” (ha mással nem,
a fegyverropogás átmeneti szünetében a
rommá lőtt épületekből kimerészkedő,
kezében kannával ivóvízért botorkáló
kislánnyal, akit többszöri célt tévesztett
próbálkozás után – a szemtanúk állítása
szerint - végül le is lőttek).
Hofi Géza, a még most is igen népszerű humorista mesélte ezt a történetet
több alkalommal is:
Két „amerikás” magyar találkozik.

Az egyik megkérdezi: – Szevasz! Hát nem
ismersz meg?
– Nem! - válaszolja a másik.
– Hát nem emlékszel?! Együtt lőttük a
pártházat!
– Mikor? Melyiket? - kérdezi a másik.
– Hát mikor éppen melyiket! - érkezik az
egyértelmű válasz.
Ennek a rövid párbeszédnek a lényege az, hogy minden rendszer, illetve minden politikai irányzat megtalálja azokat,
akik kaphatók egy is „balhéra”. Az egymást követő rendszerekben pedig ezek
a mindenre kapható személyek legtöbbször ugyanazok, csak más szerepkörben
(például sok nyilas lett később ÁVO-s,
vagy III/III-as). Itt szintén hivatkozni
lehet A tanú című filmre, ahol a háború
idején ellenállóként elfogott Pelikán József fogát kirugdosó „nyilas pribék” lett
a„koronatanú” a Dániel Zoltán miniszter
elvtárs elleni koncepciós perben.
A 2010. decemberi Tiszaalpári Hírmondóban megjelent Megszólítattunk!
(helyesen: megszólíttattunk) cikk szerint
a tiszaalpári október 23-i ünnepséget az
előbbiekben körülírt „forradalmárokat
felidéző őrt állók tették színvonalassá”.
Természetesen mindenkinek az egyéni
ízlése dönti el, hogy kit választ magának
példaképül, az is rá van bízva, hogy a
példaképéből milyen külső jegyeket vesz
magára, de az már a másik ízlésére van
bízva, hogy akár a példakép-választás,
akár annak megjelenítési módja tetszike, vagy sem.
Természetesen a cikk írója, aki korábban maga is önkormányzati képviselő volt, jól tudja, hogy a testületi
és bizottsági ülésekről jegyzőkönyv
készül. A modern kor vívmányainak
köszönhetően ezek a jegyzőkönyvek
Tiszaalpár honlapján is olvashatók, de
elolvashatók a Polgármesteri Hivatalban is nyomtatott formában. A jegyzőkönyvekben rögzítésre kerül a nyilatkozó neve és mondandójának lényege
is. Bár ettől függetlenül is biztos, hogy
„kimerítő és tárgyilagos” tájékoztatást
kapott a hírvivőktől, akik feltehetően
arról is beszámoltak, hogy ezen cikk
aláírói mellett a polgármester úr sem értett maradéktalanul egyet az „őrt állók”,
előzetesen be nem jelentett és le nem
egyeztetett szereplésével. Ezzel talán a
„neveket szeretnénk hallani” felhívás ki
is lett teljes körűen elégítve.
Emellett fontos annak megemlítése

is, hogy „a kor viseletét” magán hordozó, géppisztolyos (!) „őrt állók” komoly
képzavarban szenvedtek. Az 1956-os
Forradalom és Népfelkelés fegyvertelen
tömege éppen az ellen a zsarnokság és
személyi kultusz ellen emelt szót, melynek az egyik jellemzője volt, hogy „szeretett vezetőink” lába, vagy még életében
emelt szobra elé virágokat helyeztek. A
demokratikus elvek mentén a géppisztolyos „őrt állók”-tól (tehát a cikk írója
szerint sem például: „koszorúzandók”)
elvárható lett volna, hogy az ünnepség
koszorúzási része alatt nem az emlékoszlop előtt állva fogadják megdicsőülten a
lábaikhoz helyezett virágokat, hanem az
emlékmű mellett a tisztelgőkkel együtt
róják le együttérző kegyeletüket forradalmártársaik emléke előtt.
A cikket írója egy helyi egyesület tagjaként jegyezte, mely egyesület elnökségének aláírásával az ünnepeket megelőzően szórólap jelent meg és jutott el
igen sok tiszaalpári háztartásba. Fontos
a szórólapban foglaltakkal kapcsolatban
elmondani, hogy a személyeskedés és lövészárokásás helyett pontosan arra lenne
szükség, hogy a közös feladatokra koncentráljunk. Leszögezhetjük, hogy minden tiszaalpári önkormányzati képviselőt
jobbító és a lakosság érdekeit szolgáló
szándék vezérli. Lehet természetesen
ötletelésről és programokról beszélni, de
a testületi munkában gyakorlattal rendelkezők számára nyilvánvaló, hogy a vágyakat jelentős mértékben befolyásolja
a pénzügyi keret rideg valósága. Mint
ahogy eddig is, úgy ezután is minden
fontos és szükséges kezdeményezés – a
megfelelő gyakorlati megvalósításhoz
szükséges módosításokkal kiegészítve
– megkapja az önkormányzati testület
valamennyi tagjának támogatását.
Mindezek szem előtt tartásával kívánunk minden tiszaalpári lakos számára
lövészárokmentes megbékélést, kitartást
a közös céljaink eléréséhez és sikerekben
gazdag szebb jövőt a 2011-es évre.
Kacziba Sándor, ifj. Barna Sándor,
dr. Csernus Tibor
önkormányzati képviselők
(A községi 56-os ünnepséggel kapcsolatban az érdekelt felek lehetőséget
kaptak véleményük kifejtésére. Ebben a
témában a Tiszaalpári Hírmondó több
írást nem közöl.)
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Új év – új törvények
Január 1-jén számos új törvény lépett
életbe. A hely kevés arra, hogy valamen�nyit részletesen ismertessük, ezért azok
közül válogattunk, amelyre véleményünk
szerint a legtöbben kíváncsiak:
Egykulcsos, arányos, családi adórendszer
A legfontosabb és mindenkit érintő változás, hogy 2011. január 1-jével egységesen
16%-os egykulcsos adórendszer lépett
életbe.
A családi adórendszer bevezetése – a
bruttó keresettől és a gyermekek számától
függően - havi több ezer, de akár több tízezer forint pluszt is jelenthet a családoknak. A családi adólap-kedvezmény – az
eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy és kettő eltartott
esetén 62. 500 forint, három és minden
további eltartott esetén 206 250 forint.
Csökken a kamatadó mértéke
A kamatjövedelemre háruló adó kulcsa
20%-ról 16%-ra csökken. Ezzel egyidejűleg a nyitott „adózási kiskapuk” bezárulnak: jövőre kamatadót kell fizetni a
nyitott kamatperiódusú, 2006. szeptember 1-je előtt kötött betét-, folyószámla-,
bankkártya- és takarékbetét-konstrukciók
kamatára, valamint a 2006. szeptember 1jét megelőzően kötött életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó befizetés hozamára
is.
A rendelkezés a számlákon lévő teljes
összeget érinti, azonban a befizetések idejétől függetlenül csak a 2010. december
31-ét követő időszakra járó hozamból kell
levonni a kamatadót.
Nő a minimálbér
A minimálbér havi 78000 Ft, a garantált
bérminimum havi 94000 Ft. A munkáltatók és a munkavállalók megállapodása
szerint 2011-ben 4-6%-os az ajánlott béremelés mértéke.
Bérkompenzáció
Bérkompenzációval szeretné elérni a
kormány, hogy a közszférában dolgozók
egyikének se csökkenjen idén a rendszeres nettó jövedelme. A közszférában az
állami takarékosság jegyében nem lesz
béremelés.
A kormány az alacsony és közepes keresetű, gyermekek utáni családi kedvezményre nem jogosult dolgozók fizetését egy
rendszeres havi kompenzációs összeggel
egészíti ki, aminek hatására senkinek sem
fog csökkeni a kézhez kapott nettó rendszeres jövedelme.
A kompenzáció a költségvetési szerveknél

bármely érintett (közalkalmazotti, köz- és
kormánytisztviselői, fegyveres vagy igazságügyi) jogviszonyban foglalkoztatottra
kiterjed.
Egyszerűsödik a személyi jövedelemadó bevallás
A magánszemélyek a 2011. évi jövedelmeikről bevallás helyett adónyilatkozatot
tehetnek. Ezzel az intézkedéssel mintegy
3 millió magánszemélynek elegendő lesz
egy 1 oldalas adónyilatkozatot beadnia,
amelyben elismeri, hogy a munkáltatója
megfelelően vonta le a közterheket, és
kérheti, hogy a nyilatkozatot a hatóság
adóbevallásként dolgozza fel.
Családtámogatások
2 évről 3 évre emelkedett a GYES időtartama. Lehetőség van örökbefogadói
GYES igénybe vételére, amelyet a gyermek 10 éves koráig 6 hónap időtartamra
vehetnek igénybe az örökbefogadó szülők. Visszaállt az a gyakorlat, hogy ha
az édesanya visszamegy dolgozni, akkor
csak a részmunkaidős, heti 30 órás munkaidő mellett kapja meg a GYES-t, a
nyolcórás munkaidő mellett már nem.
Kedvezményes a nők részmunkaidős
foglalkoztatása
Azoknak a munkaadóknak, akik készek
részmunkaidőben foglalkoztatni a nőket, az eddigi 27%-os TB járulék helyett
mindössze 20%-os járulékot kell fizetniük.
Nyugdíjemelés
3,8%-kal emelkednek a nyugdíjak.
Nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazása
40 év munkaviszony után minden nő
nyugdíjba mehet. Az öregségi teljes
nyugdíjra lesz jogosult - az életkortól függetlenül - az a nő is, aki legalább 40 év
jogosultsági idővel rendelkezik.
A jogosultsági időbe beleszámít a kereső
tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal
egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett
szolgálati idő, valamint a gyermekneveléssel szerzett szolgálati idő legfeljebb 8
évig (a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban eltöltött időszak). Öt gyermek felnevelése esetén viszont egy évvel,
minden további gyermek esetén pedig
újabb egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken a nyugdíjjogosultság ideje.
Azok az édesanyák, akiknek súlyosan fogyatékos, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat

állapítottak meg, elegendő a 40 év helyett
30 év jogosultsági időt igazolni.
A jogosultsági időbe nem számít a tanulmányi idő, a munkanélküli ellátás, és a
megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot a kedvezményre való jogosultság
szempontjából nem veszi figyelembe.
Nyugdíjrendszer átalakítása
Megszűnt a kötelező magánnyugdíj-pénztári tagság, és ezzel együtt a kormány
megszüntette a magánnyugdíj-pénztárakba történő átutalásokat. A munkavállaló
választhat, hogy az állami nyugdíjrendszer tagja lesz, vagy önkéntes alapon magánnyugdíj-pénztárba teljesít nyugdíjcélú
befizetéseket. Ezeket kiegészítheti még
önkéntes megtakarításokkal.
Annak a munkavállalónak, aki önkéntes
magánnyugdíj-pénztári tag szeretne maradni, 2011. január 31-ig kell nyilatkoznia erről és munkáltatójukat is értesíteni.
Az állami nyugdíjrendszerbe visszalépők
számára az állam garantálja az egyéni
számlavezetést, az esetleges reálhozam
adómentességét, és a magánnyugdíjpénztárnál keletkezett veszteség kompenzálását.
Új gázár-szabályozás: nem lesz gázáremelés a lakosság kétharmadánál
1200 köbméteres fogyasztásig a kormány
fenntartja az ármoratóriumot.
A fogyasztók 57%-ánál (1200 köbméter
fogyasztásig) egyáltalán nem változik
a gáz ára. A fogyasztók 9%-ánál (12001500 köbméter között) is csupán minimális 0,7%-os növekedés várható. Ebbe a két
kategóriába (tehát a fogyasztók összesen
66%-ba) esik a nyugdíjasok és az átlagos
lakást fenntartó családok tetemes része. A
többi (1500 köbméter fölötti) fogyasztó
esetében sem éri el sehol az árnövekedés
a kétszámjegyű mértéket.
Ezzel kapcsolatban fontos azt is tudni,
hogy 2011. április 30-ig nem változik a
jelenlegi gáz- és távhő ártámogatási rendszer. Azok a szociálisan rászorultak, akik
2010-ben jogosultak voltak az energiaár
támogatásra 2011. április 30-ig automatikusan jogosultak maradnak, vagyis nekik januárban ez ügyben nincs szükség
ügyintézésre. 2011 szeptemberétől azonban megváltozik az energia-ártámogatási
rendszer, beépül a lakásfenntartási támogatásba, és hagyományos fűtésre (pl. szén
és fatüzelésre) is igénybe vehető lesz, áprilist követően új kérelmek beadására lesz
szükség, amelyeket az eddigi gyakorlattól
eltérően az önkormányzatok fognak elbírálni.
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Könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
A tudományok nagykönyve (helyben
olvasható)
Adóirány 2011 (helyben olvasható)
Vámbéry Ármin: A magyarság bölcsőjénél
Karádi Ilona (szerk.) : Sütő András világa
Peter Murray: A zene, amely megrengette a világot
Régi Tamás: Egyiptom (útikönyv)
Öveges József: Élő fizika I-II.
Török Tünde: Kutyák (100 állomás
– 100 kaland)
Szépirodalom:
Kádár Lajos: Lidérc-sziget (helyben
olvasható)
Roger Martin du Gard: Vén Európa
Wass Albert: Az Antikrisztus és a pásztorok
Michelle Knudsen: Oroszlán a könyvtárban
Thomas Brezina: Imádni való kismalac
Geronimo Stilton: Ajjaj, micsoda baj!
Meg Cabot: Váltságdíj a szívemért
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Új nyílászárók
a gyermekrendelőben

Új portált kapott a gyermekorvosi rendelő. A több mint 600.000 Ft-os
beruházástól a betegek és a dolgozók jobb hőszigetelést, melegebb váróhelyiséget, az önkormányzat kevesebb fűtési számlát vár.

Régi, új felületek
festése, mázolás,
tapétázása

Hőszigetelés,
falfelület színezése
Keressen meg és megoldom
festéssel kapcsolatos
bármely gondját rövid
határidővel!
Egyénre szabott
ajánlatokkal várja
Balla Zsolt szobafestő mester
Tel: 30/362-4971
Minden kedves megrendelőmnek
békés, boldog új esztendőt kívánok.

Könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes
körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel.
Havonta tájékoztatást kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, így pontosan
tudja követni.
Igény szerint a könyvelési anyagért elmegyek.
Az iroda nyitva tartása
hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem,
válasszon engem, ha családias környezetet és
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.
A tiszaalpári művelődési házban
fogadóórát tartok
Időpontok: február 7., március 7., április 7.,
május 6., június 7., július 7., augusztus 8.,
szeptember 7., október 7., november 7.,
december 7. 14-15 óráig
Érdeklődni: 06/30/266-8536

12. oldal

2011. január

APRÓK
* 1 db 300 l-es fagyasztó
szekrény és 1 db 160x200ac franciaágy eladó. Érd.:
06/30/360-1317
* Kiváló minőségű lucerna eladó. Tiszaalpár, Esze
Tamás u. 69.
* Kettős könyvvitel, naplófőkönyv-, pénztárkönyvvezetés!
Vállalkozások,
Bt-k, Kft-k könyvelését,
bérszámfejtését, beszámolóinak, adóbevallásának elkészítését vállalom. Ignáczné
Benkevári Anna regisztrált
mérlegképes könyvelő. Tel.:
06/30/6365081

* Tanya eladó a félegyházi
útban. Köves út közel, gáz,
víz, ipari áram van. Érd.:
06630/291-7830
* Eladó Tiszaalpár, Dózsa
György u. 68/d szám alatti 87
m2-es lakás – négylakásos társasházban. Érd.: 06/30/3009996, vagy 76/424-092
* Tiszaalpáron két szobás családi ház eladó 300-as
telekkel. Irányár: 3,3 millió
Ft. Tel: 06/30-370-3276 v.
06/76-424-412
* Tiszaalpár belterületén
építésre alkalmas telket vásárolnék. Tel: 06/30-861-3293

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Mányi Viktor (Gál Anikó),
Kürti Zsombor (Kürti Éva), Kürti Barnabás (Kürti Éva),
Dobák Flórián (Dobák Éva).
Akiktől elbúcsúztunk: Kovács Etel (1923), Túri
László (1925), Túri Kiss Józsefné Szatmári Margit (1923),
Szabó Istvánné Tóth Mária (1955).

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:
6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

Kínálatunkból:

háztartási műanyagáru, illatszer,
élelmiszer, üvegáru, papír, játék,
bizsu, sok apróság.
Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk
kedves vásárlóinkat.
ÜZLETÜNK NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00
13.00-17.00 óráig,
szombaton: 8.00-12.00 óráig.
Tel/Fax: 76/424-504.
Mobil: 06-20/4789-008

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel.: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
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
Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet dr. Vancsura Zoltán háziorvosnak, Kovács Anikó hospice nővérnek, Novák Anitának, dr. Vancsura István és dr. Varga Zoltán gyógyszerész
uraknak, a gyógyszertár dolgozóinak, hogy szeretett hozzátartozónk, Fejes Gyula ápolásában önzetlenül segítségünkre
voltak. Együttérzésükért köszönetet mondunk a temetésen
részt vevő rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek.
Tisztelettel: a Fejes család

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________
_________________________________________
_________________________________________

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen
kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi
felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket
fogadunk el.

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja
Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.

Felelős kiadó: Maróti Pál
Felelős szerkesztő: Sztakó Ildikó
A szerkesztőség telefonszáma: 424-106
E-mail címe: alparbibl@gmail.com
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

