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Február 5-én szombaton a művelő-
dési házban lezajlott a Tiszaalpári Sakk 
Farsang elnevezésű torna. A szervező, 
Gálfi Mihály, az alpári sakkszakosztály 
vezetője, egyben a helyi sakkélet hajtó-
motorja elmondta, hogy idéntől minden 
február elején szeretnék megrendezni ezt 
a versenyt, amelynek győztese egy évig 
birtokolhatja az Alpári Sportegyesület 
vándorserlegét. A szervező úgy látja, 
hogy a sakk hagyományait ápolni kell, 
és erre egy ilyen esemény nagyszerű 
lehetőséget nyújt. A felnőttek kategóriá-
jában Makó, Szentes, Kiskunfélegyháza 
és Lakitelek képviseltette magát a helyi-
ek mellett. Az eredmény a papírforma 
szerint alakult. Az első helyen holtver-
seny született Volosin Vladimir (Makó) 
és Varga Béla (Tiszaalpár) között. A 
sorrendet végül 2x5 perces villámpar-
tival döntötték el. Győzött a nagyobb 

rutin és a jobb összpontosítás: a vándor-
serleget idén a makói Volosin Vladimir 
vihette haza. A további sorrend: Varga 
Béla (Tiszaalpár), Kemény Csaba 
(Kiskunfélegyháza), Lantos István 
(Szentes), Gálfi Mihály (Tiszaalpár), 
Bársony András (Tiszaalpár), Samu 
Richárd (Kiskunfélegyháza), Reidl 
Richárd (Lakitelek).

Az általános iskolás korosztály 
mezőnyében egy leányversenyző is 
akadt, a szentesi Lantos Alexandra, aki 
100 %-os győzelmet aratott, azaz min-
den játszmát megnyert az alpári ifjakkal 
szemben. A fiúk azonban egyáltalán nem 
keseredtek el, készülnek a visszavágó-
ra. További helyezések: 2. Danis Patrik, 
3. Almási Attila, 4. Molnár Döme, 5. 
Molnár Detre, 6. Herczeg Koppány. 
Gálfi Mihály, a fiúk oktatója elége-
dett a teljesítményükkel. Bízik abban, 

hogy jó sakkozók lesznek, hiszen közü-
lük többen a Kiskunsági Regionális 
Sakkiskolába is átjárnak Kecskemétre. 
Szíve mélyén azért reménykedett, hogy 
a serleg itthon marad, de így sincs baj, 
hiszen a visszaszerzése jó motiváció 
lesz a gyerekek számára a jövő évi 
tornáig.

A rendezvény szponzorai: 
Alpári Sportegyesület, Fókusz 
Takarékszövetkezet, Pici ABC, 4x-Ko 
Kft., Pejtsik László Közalapítvány, 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár, Iparcikk bolt, művelődési ház, 
Juhász Imre, Kelemen István, Kopjás 
Ferenc, Magyar Imre, ifj. Papp József.

A farsangi fánkról, a szendvicsekről 
és az üdítőről az anyukák gondoskod-
tak: Czakóné Borvák Erzsébet, Molnár 
Bea, Sztakóné Erzsike és Herczegné 
Kati. Köszönet valamennyiüknek.

Farsang Fekete-Fehérben



Január 20-án tartotta soros 
ülését Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete.

Még a napirendi pontok előtt dr. 
Vancsura István polgármester beszá-
molt az előző ülés óta eltelt időszak 
fontos eseményéről, mely a megye 
polgármestereinek tájékoztatása volt 
a kecskeméti kormányablak működé-
séről. Az Izsáki úton működő hiva-
tal célja elsősorban az, hogy jobban 
működjenek az államigazgatás intéz-
ményei. 

Az előző évi munka értékelése
A képviselő-testület a munkaprog-

ramjában szereplő valamennyi ülését 
megtartotta, több alkalommal rendkí-
vüli ülésre is sor került.

A tavalyi év kiemelt beruházá-
sai a szennyvíz projekt, az új óvoda 
építése, illetve az ahhoz kapcsoló-
dó oktatási jellegű pályázatok voltak. 
Tovább folytatódott az önerős járda-
építés, melynek keretében 91 m járda 
készült el. Az önkormányzat az Ady 
Endre utcában épített járdát közel 250 
m hosszúságban.

Kimutatás készült a képviselő-tes-
tület 2010. évi munkájáról. A 23 tes-
tületi ülésen 178 napirendi pontot tár-
gyaltak meg a képviselők, 216 hatá-

rozatot, 19 rendeletet alkottak meg. 
Az ülésekről készült jegyzőkönyvek 
és mellékleteik összesen 2292 oldalt 
tesznek ki. A bizottságok átlagosan 
10 alkalommal ültek össze, kivéve 
az Előkészítő Bizottságot, amelynek 
csupán egy alkalommal volt feladata 
az elmúlt évben.

Munkaprogram
A képviselő-testület 2011. évi első 

félévi munkaprogramjának elfogadása 
is a napirendek között volt. A testület 
az alábbi program szerint dolgozik az 
időszakban:

Február: előterjesztés az önkor-
mányzat 2011. évi költségvetési ren-
delet-tervezetére, a 2011. évi támoga-
tási kérelmek; javaslat a község zöld-
felület fejlesztési, fenntartási tervére; 
piaclehetőségek; kerékpárút

Március: javaslat a kátyúzási mun-
kák elvégzésére, külterületi utak javí-
tására, javaslat a május 1-jei kulturális 
programokra és a járdaépítési mun-
kákra, polgárőrség, rendőrség beszá-
molója

Április: a 2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendelet tervezete, a falugazdász tájé-
koztatója a település mezőgazdaságá-
ról, az SZMSZ felülvizsgálata

Május: tájékoztató a vállalkozók 
számának alakulásáról, a foglalkozta-
tottság helyzetéről, a településen élő 
munkanélküliekről; a tömegközleke-
dés helyzete és menetrendjének felül-
vizsgálata; tájékoztató a család- és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Június: az önkormányzat I. féléves 
munkájának értékelése; javaslat a II. 
félév munkaprogramjára.

Óvodabővítés
Továbbra is napirenden van az 

új óvoda két csoportszobával törté-
nő bővítése. Ahhoz azonban, hogy a 
kivitelezés elkezdődhessen, műszaki 
ellenőrt kellett az önkormányzatnak 
megbíznia. A beérkező árajánlatok 
közül a kecskeméti székhelyű VIA 
NOUVE Építőipari, Kereskedelmi 
Szolgáltató Bt. tette a legkedvezőbb 
ajánlatot, így az ő pályázatukat fogad-
ta el a testület.

Március 15.
2011-ben az 1848/49-es forrada-

lom és szabadságharc évfordulóján az 
általános iskola ad műsort a Petőfi-
szobornál. A munkarend változására 
és a gyerekekre való tekintettel az 
ünnepi műsor  március 11-én pénte-
ken 14 órakor kezdődik.
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Önkormányzati hírek

Kié lesz a Holt-Tisza?
A Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Földművelésügyi Igazgató-
sága határozatban értesítette az ön-
kormányzatot arról, hogy az alpári 
Holt-Tisza halászati vízterületét 79 
ha állami vízterülettel megnöve-
li, mely területen korlátozva marad 
a horgászat, illetve a halászati jog. 
A területen a tulajdonosi jogkört je-
lenleg a Tiszaalpári Holt-Tisza Tu-
lajdonosi Közössége gyakorolja az 
alábbi megoszlásban: 40 % (55,2 ha) 
Tiszaalpár, 38 % (52,44 ha) Magyar 
Állam,  22 % (30,36 ha) Tiszasas. 
Mind a három terület önálló helyraj-
zi számmal, térképhatárral rendelke-
zik, de mivel természetben egységes 
vízfelületet képez, ezért halászati jog 

szempontjából egységesen kezelendő 
ún. polgárjogi társaság. Az ilyen típu-
sú közösségekben a tulajdoni hányad 
alapján szavaznak. A határozattal az 
állami tulajdoni rész 60,6 % -ra emel-
kedett (131 ha), így a Magyar Állam 
ezen a területen önálló döntési jogot 
szerzett. A két település a későbbiek 
során esetleges akaratát ilyen feltéte-
lek mellett nem tudná érvényesíteni.

A határozat miatt rendkívüli testü-
leti ülést tartott a képviselő-testület. 
Dr. Vancsura István polgármester az 
előterjesztésben elmondta, hogy a ha-
lászati jog ilyen mértékű kiterjesztése 
hátrányos helyzetbe hozná Tiszaalpárt 
és a társtelepülést, Tiszasast is, hiszen 
egyik fél sem gyakorolhatná tovább a 

halászati jogát. A határozatot ellenté-
tesnek tartja mindkét község érdekei-
vel, ezért javasolta a fellebbezést.

A képviselők egyhangúlag egyet 
értettek a javaslattal, csupán abban 
volt egy kis nézeteltérés, hogy ki jo-
gosult fellebbezni. A tulajdonosi jo-
gokat ugyanis nem a község, hanem 
a tulajdonosi közösség gyakorolja. 
Az ügy fontosságára való tekintettel 
úgy határoztak, hogy több oldalról is 
benyújtják a fellebbezést. Az, hogy 
Tiszaalpár és Tiszasas önkormányza-
tai jogorvoslati útra terelik az ügyet 
nem zárja ki azt, hogy a tulajdonosi 
közösség is megtegye ugyanezt. A 
jogi képviselettel külsős ügyvédi iro-
dát bíztak meg.
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A Népegészségügyi Intézet 
Kiskunfélegyházi Kirendeltsége 
tájékoztatója: Bács-Kiskun megyé-
ben a nagy mennyiségű csapadék 
következtében a települések jelen-
tős része érintett belvízzel.

A katasztrófavédelem tájékoz-
tatása szerint a megye területén 
meghaladja a 90%-ot a talaj telí-
tettsége és sok helyen a talajvíz a 
lakóingatlanokat is veszélyezteti.

A belvíz, ill. a magas talajvíz-
állás, és az esetleges bemosódások 

(árnyékszék, szennyvízgyűjtő akna, 
trágya stb.) miatt valószínűsíthető 
a kismélységű kutak bakteriológia 
szennyezettsége, ezért nagyfokú az 
enterális (bél – a szerk.) fertőzés 
veszély kialakulásának lehetősége. 
A fertőző megbetegedések megelő-
zéséhez a lakosság helyes magatar-
tása nagymértékben hozzájárulhat. 

A fentiekre való tekintettel 
szükségesnek tartjuk a lakosság 
figyelmét felhívni a kismélységű 
kutakból származó víz fogyasztá-

sának veszélyére/tilalmára, illetve 
kizárólag fertőtlenítésüket követő 
használatra.

Az ásott kutak és a kismélysé-
gű kutak vizét a belvízzel érintett 
területeken ivóvízként használ-
ni tilos! Újra használatuk csak 
fertőtlenítés, ill. laboratóriumi 
vizsgálat elvégzését követően 
javasolt!

Dr. Hell Gizella
kistérségi tiszti főorvos

A belvíz az egészségre is veszélyes lehet

Megnyitottak a korMányablakok
Január elején országszerte meg-

nyíltak az integrált ügyfélkapuk, 
közkeletű nevükön kormányabla-
kok. A fővárosi és a megyei köz-
igazgatási hivatalok jogutódaiként 
létrejött hivatalokban a területi ál-
lamigazgatási szervek egy részét 
integrálták. A kormányablakok az 
első lépései annak az egyablakos 
ügyintézési rendszernek, amelyet 
2013 végére szeretne a kormány 
bevezetni. Ekkorra - az elképzelé-
sek szerint - az állammal kapcso-
latos minden hatósági ügyet egy 
helyen intézhetünk majd.

A kormányablakok alkalmaz-
kodnak az ügyfelek munkarendjé-

hez, 12 órás nyitva tartással mű-
ködnek: hétfőtől péntekig 8 órától 
20 óráig fogadják az ügyfeleket.

Bács-Kiskun megyében Kecs-
keméten, az Izsáki út 8. szám alatt 
található a kormányablak.  Jelenleg 
huszonkilencféle ügyet lehet itt in-
tézni. Például a vállalkozással kap-
csolatos adatváltozás bejelentését, a 
vállalkozások megszűnését, a gyes 
és az anyasági támogatás igénylé-
sét, szabálysértési méltányossági 
eljárást indítását, tulajdoni lap má-
solat lekérdezést, valamint ügyfél-
kaput lehet nyitni. 

A kormányablak munkatársai 
teljes körű tájékoztatást adnak ar-

ról, hogy hol, milyen ügyfélszol-
gálattal kell felvenni a kapcsolatot, 
milyen okmányokra van szükség 
az ügyintézéshez, és segítenek a 
nyomtatványok kitöltésében is.

Felgyorsul a közigazgatási eljá-
rások ügyintézése is. Az év elejétől 
ugyanis naptári napokban, és nem 
munkanapokban számítják a köz-
igazgatósági hatósági eljárásokban 
a határidőket.

A kormányhivatalokba integrált 
szakigazgatási szerveknél - többek 
között a munkaügyi központnál, a 
földhivatalnál, az ÁNTSZ-nél - to-
vábbra is működnek az ügyfélszol-
gálatok.

Tájékoztató
Február 20-tól felújítási munkák miatt bezár a Szent Imre téri 

Integrál ABC. Szalkai Edit, gazdasági igazgató tájékoztatója sze-
rint február 19-én szombaton még a rendes nyitva tartással üzemel 
az egység. Vasárnaptól azonban megindul egy viszonylag nagy-
szabású átépítés és felújítás, melynek során mintegy 60-80 m2-rel 
bővül a bolt alapterülete. Teljesen megújul az árutér is. Kicserélik 
a polcokat és a taposót, igényesebb álmennyezetet alakítanak ki. 
Korszerű és energiatakarékos világítási rendszer építenek ki. A ter-
vek szerint február 28-án megkezdik az árukészlet feltöltését. Re-
mélhetőleg március legelején megszépülve, kibővült árukészlettel 
újra megnyílik az ABC a vásárlók előtt.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mon-
dani mindazon rokonoknak, 
ismerősöknek, minden részt-
vevőnek, külön köszönöm az 
Árpád Nyugdíjas Klubnak és 
a Bársony Mihály Népdal-
körnek, hogy édesapám, Túri 
László temetésén részt vet-
tek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek.

Lánya, Erika



4. oldal                                              2011. febuár

Ünnepélyes keretek között lezajlott az ÚMVP III. tengelyes, a 
„Falumegújítás és fejlesztés” jogcím keretében megvalósuló 

„Tiszaalpár Faluközpont megújítás” elnevezésű beruházás átadása
2010. december 10. 14.00 óra

Kedvezményezett: Tiszaalpár Faluvé-
dő és Szépítő Egyesület
Kivitelezés kezdete: 2010. 08. 04.
Kivitelezés befejezésének ideje: 2010. 
12. 10.

Az Európai Unió és a Magyar Köztár-
saság Kormánya által az Új Magyar-
ország
Vidékfejlesztési Program kereté-
ben nyújtott támogatás összege: 
33.967.096 Ft

2010. december 10-én ünnepélyes 
keretek között zajlott a „Tiszaalpári Fa-
luközpont megújítás" elnevezésű projekt 
átadása. Az ünnepséget dr. Vancsura Ist-
ván, Tiszaalpár polgármestere nyitotta 
meg. Majd Vajda Márta kertészmérnök, 
a Tiszaalpár Faluvédő és Szépítő Egye-
sület elnöke mondott köszönetet mind-
azoknak, akik részt vettek a projekt si-
keres megvalósításában. Németh Péter, 
a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérsé-
gi Önkormányzati Társulás vezetője és 
Horváth Tamás, a Kiskunok Vidékéért 
Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 
Munkaszervezet vezetőjének ünnepi be-
széde következett. Kéri Vencel plébános 
úr a sajtó képviselőinek érdeklődésével 
kísért átadó ünnepség keretében meg-
szentelte a beruházást. A megnyitó után 

az iskolások kis csoportja és a Bársony 
Mihály Népdalkör emlékezetes műsort 
adott.
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
Tervező: Archinemus Tervező és Szol-
gáltató Kft.,1112 Budapest, Hetény u. 
12, Győri András tájépítész mérnök

Tiszaalpár Nagyközség „Tiszaalpár 
Faluközpont megújítás” c. projektje 

az Európai Unió és a Magyar 
Köztársaság Kormánya által az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében valósult meg.

A „Tiszaalpári Faluközpont megújítása” elnevezésű beruházás átadása

Kék percek  - Rendőrségi közlemény
Tisztelt lakosság!
Az év első hónapjában az aláb-

bi vagyon elleni bűncselekmények 
elkövetése miatt indított eljárást a 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány-
ság:

Január 6-án 10 és 10,30 óra kö-
zötti időben ismeretlen tettesek egy 
felmérésre hivatkozva kicsalták 
Móricz Zsigmond utcai lakásából 
a tulajdonost, majd ezt követően 
az egyik ismeretlen személy visz-
szament, és a lakást átkutatva kész-
pénzt tulajdonított el. A lopással 
okozott kár: 1.330.000 Ft.

Január 6-án 2,30 és 8 óra közötti 

időben ajtóbefeszítés módszerével 
bement egy Újmajor körzeti lakás-
ba, és onnan készpénzt, illetve egy 
Husqvarna típusú láncfűrészt tulaj-
donított el. A lopással okozott kár: 
58.000 Ft, a rongálási kár: 40.000 
Ft.

Január 9-én 8 és 10,10 óra közötti 
időben ismeretlen tettes a szúnyog-
hálót kivágva behatolt egy Dózsa 
György utcai családi házba és arany 
ékszereket, valamint készpénzt tu-
lajdonított el. A lopással okozott 
kár kb. 700.000 Ft, a rongálási kár: 
4.000 Ft.

Január 15-én 21 és 22 óra között 

ismeretlen tettes egy 
Rákóczi utcai szórako-
zóhelyen eltulajdoní-
tott egy  mobiltelefont. 
A lopással okozott kár: 
24.990 Ft.

Január 16-án 0,20 és 01 óra kö-
zött ismeretlen tettes a Hunyadi Já-
nos utcában eltulajdonított egy  mo-
biltelefont. A lopással okozott kár: 
22.000 Ft.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
továbbra is támogassák munkánkat 
információikkal személyesen, ille-
tőleg a 107 vagy a 76/562-200 tele-
fonszámokon. 



A négy őselem közül a január hónap 
már a víz jegyében telt. Gyermekeink 
sok hasznos ismeretanyagot gyűjtöttek. 
Megismerték a téli csapadékformák 
halmazállapotait. A jég, a hó hevítés 
hatására hogyan alakul vízzé, majd 
levegővé. Mindezt a csoportszobában 
végzett egyszerű kísérlet tette szá-
mukra élményszerűvé, érdekfeszítővé. 
Folyamatos megfigyelés, és a nagy 
rácsodálkozás volt részükről, amikor a 
víznek „hűlt helye” nem maradt. 

A zimankós napokon azért mégsem 
gubbasztottunk a meleg szobában. Jól 
felöltöztünk tetőtől talpig és lesétál-
tunk a Tisza partjára. Figyeltük a víz 
állapotát, a természetet. A gyermekek 
számára különösen érdekfeszítő volt 
a jégbe fagyott csónakok látványa. 
Ehhez kapcsolódóan a csoportszo-
bában homok-víz asztalt állítottunk. 
Kis vödörben homokot hordták, majd 
vizet. Főleg a kicsik örültek a pan-
csolásnak, sarazásnak. Másnap reggel 
megdöbbenve tapasztalták, hogy a víz 

kitisztult, a homok pedig leült az aljá-
ra. Íme, egy újabb kísérlet! Be is népe-
sítették a kis állóvizet élőlényekkel: 
aranyhalakkal, kagylókkal, csigákkal. 
Horgászbotot barkácsoltunk hurkapál-
cából, zsinórból, a horog pedig haj-
lított színes gémkapocs volt. Nagy 
örömujjongás volt, mikor a hosszú 
türelemjáték után végre-végre kifogták 
az arany halacskát. Kívántak is tőle 
okos dolgokat, nem úgy, mint az öreg 
halász nagyravágyó felesége.

Mindezek a tevékenységek játékok 
ugyan, de a legsokoldalúbban fejlesztik 
gyermekeinket: elősegítik ismereteik 
bővítését, figyelem koncentrációjukat, 
társas magatartásukat, pozitív erkölcsi 
érzelmeiket, szókincsük és kifejezőkés-
zségük fejlődését, hogy csak néhányat 
ragadjak ki a számtalan fejlesztési lehe-
tőségből. Mindez az óvó nénik részéről 
előre megtervezett és szervezett egy-
másra épülő gondos munka eredmé-
nye.

Fodor Árpádné óvónő 
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Jégen járó januárEgyházi sorok
Ünnepek:
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony – Urunk bemutatása
február 10. Szent Skolasztika szűz
február 14. Szent Cirill és Szent Metód 
Európa társvédőszentjei
február 22. Szent Péter apostol székfog-
lalása
február 24. Szent Mátyás apostol

Február 26-án szombaton lesz a hit-
tanos diákok farsangja Alpáron, a műve-
lődési házban.

Február 27-én vasárnap a szentmisé-
ken a katolikus iskolák javára lesz or-
szágos gyűjtés.

A jegyesek minél hamarabb, de leg-
később esküvőjük előtt 3 hónappal jelez-
zék házasságkötési szándékukat. Akik 
ebben az évben szeretnének templom-
ban házasságot kötni, azoknak a lelki 
előkészítő első időpontja március 2-án 
19,00 órakor az alpári plébánián lesz.

Biztonságosabb 
iskola

A tiszaalpári Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola és Könyvtár 200.000 Ft 
támogatást nyert a Generali a Bizton-
ságért Alapítvány Szimba intézményi 
pályázatán „Baleset-megelőzés az in-
tézményben” címmel 2010 novemberé-
ben, arra a célra, hogy biztonságosabbá 
tegyük az iskolai környezetet a tanulók 
számára.

Pályázatunk célja az volt, hogy né-
hány padot felállítsunk az udvaron, ill. 
a meglévő padokat festéssel felújítsuk. 
Így szerettük volna biztonságosabbá 
tenni tanulóink számára a szüneteket. A 
nagyobbak le tudnak ülni, ezáltal több 
hely jut a kicsik mozgásigényének ki-
elégítésére.

A napközis foglalkozások ideje alatt 
is differenciáltabban tudják a tanulók 
elfoglalni magukat, társasjátékra, be-
szélgetésre van módjuk azoknak, akik-
nek kevesebb a mozgásigényük.

A háttámlás kerti padokat kedvez-
ményes áron tudtuk megszerezni, így a 
tervezett 5 pad helyett 10 padhoz jutot-
tunk hozzá. A már meglévő padok ré-
szeit a karbantartó műhelyben festéssel 
újítottuk fel.

Bondár Enikő

Zöldhírek aZ 
iskolából

Ilyenkor télen minden alszik a 
természetben, de a vadak és a ma-
darak az életükért küzdenek a táp-
lálékhiány miatt.

A természetbarát szakkörösök 
már évek óta készítenek a kör-
nyék madarainak odúkat, etetőket. 
Ezeket a falu parkjaiban helyez-
ték el. Az etetőket élelemmel is 
ellátják folyamatosan, s közben 
megtanulják a gyerekek a madár-
eleségek készítését is. Ez mindig 
nagy érdeklődést vált ki, és külön 
öröm, hogy otthon is készítenek a 
kerti madaraiknak élelmet. A fele-
lősségteljes gondoskodást nyáron 
meghálálják majd a hasznos ro-
varpusztítók!

Talán ezzel is segítjük a hasz-
nos segítőtársainknak a kemény 
tél átvészelését!

Dr. Halász Mátyásné

Ajánló a könyvtár 
új könyveiből

Ismeretterjesztő irodalom:
Pásti Csaba: Csodálatos Magyaror-
szág
T. D. Wilson: Ismeretlen önmagunk
Caroline Gibert: Textil-kiegészítők
Boldog Gizella: Étkezési javaslatok 
candida betegek számára
Nancy Piel: Linómetszés
Keszthelyi Józsefné: Világító képek

Szépirodalom:
Lőrincz L. László: Teaültetvény I-
II.
Michael Robotham: Eltűntnek nyil-
vánítva
Mary Jo Putney: Elveszett szerelem
David Baldacci: A gyűjtők
Susanne Brockmann: Második 
esély

Vörös pöttyös könyv:
Polly Shulman: Rajongás
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HorgászHírek

2011. január 30-án délelőtt tartot-
ta az Alpári Tisza Horgász Egyesület 
a szokásos éves  beszámoló közgyű-
lését. Az érdeklődés a korábbi évek-
hez hasonlítva átlagosnak mondha-
tó. Sajnos még mindig csak a helyi 
horgászok mintegy egynegyede aktív 
résztvevője az egyesületi életnek.

A közgyűlést Barta Lajos elnök 
úr nyitotta meg. Elnök úr köszöntötte 
a tisztelt tagságot majd a meghívott 
vendégeket, Kovács Sándor ügyveze-
tő elnököt és Juhász János halőrzési 
csoportvezetőt a Bács-Hosz részéről. 
Török Roland főtörzsőrmester urat 
a tiszaalpári rendőrség részéről. Ezt 
követően egyperces néma felállással 
adóztunk 2010-ben elhunyt horgász-
társaink, Bársony István, Szabó János 
és Fekete István emlékének.

Barta Lajos beszámolója követ-
kezett a vezetőség és az egyesület 
tavalyi munkájáról. 2010-ben hat al-
kalommal tartottunk vezetőségi ülést, 
négy alkalommal sikeres horgász-
vizsgát. Ezeken a vizsgákon 36 sze-
mély sikeresen számolt be a horgász-
tudományból. Utólag is gratulálunk 
nekik! A fogási naplók vezetésével és 
azok leadásával kapcsolatban rendkí-
vül lesújtóak a tapasztalataink, sokan 
az alpári holtágon fogott zsákmányt 
helytelenül saját vízterületen fogott-
ként vezetik. Valamint az összesítés 

hiánya is általá-
nos probléma. 
Mindezek mel-
lett a leadási 
százalék is csu-
pán 75%. 2010. 
évi taglétszám 
alakulása 461 
felnőtt, 20 ifi 
és 152 gyermek 
horgász. Ez azt 
jelenti, hogy 
633 fős lét-
számmal büsz-
kélkedhetünk. 
H o rg á s z a i n k 
számára egyik 
legfontosabb 
kérdés, hogy 
milyen költsé-

gei lesznek idén a horgászatnak. A 
szövetségi tagdíj felnőtteknek 1600, 
ifiknek 650 Ft lesz, az  állami jegyet 
1000 Ft-ért vásárolhatjuk 2011-ben. 
Az egyesületi tagság díja idén nem 
változik, marad 1000 Ft a felnőttek-
nek és az ifi horgászok 600 Ft-os 
tagsága sem változik. A Bács-Hosz 
a területi engedélyek árát az infláció 
mértékével emelte, így az éves fel-
nőtt területi engedély ára 20.300 Ft 
lesz.  A közgyűlés hosszas vita után 
elfogadta a tagdíj 2012 januártól tör-
ténő emelését felnőtteknél 1500 Ft-
ra, ifjúsági tagoknál pedig 900 Ft-ra. 
Az emelést a növekvő költségeink 
indokolják. A tagságból évről évre 
heves érzelmeket vált ki a szemetelés 
és a környezet terhelési díj kérdése. 
Így volt ez most is. Sokan szeretnék, 
ha a napijeggyel horgászókat is va-
lahogyan érdekeltté lehetne tenni a 
szemét összeszedésében. A kérdés 
sajnos nem oldódott meg és az 500 
Ft összegű takarítási díjat továbbra is 
beszedjük azoktól, akik nem vesznek 
részt a társadalmi munkában végzett 
szemétszedő akcióinkban. Az egye-
sület alapszabálya alapján a tagság 
egyhangúlag elfogadta az egyszeri 
2000 Ft-os belépési díjat. Aki egy 
évig nem tagja az egyesületünknek 
az új belépőként kezeljük. Ezt a fo-

lyamatos tagvándorlás indokolta, 
melyet anyagi okokból elsősorban 
a vidéki tagjaink alkalmaztak évről 
évre.

2010-ben 50.000 Ft támogatást 
kaptunk az önkormányzattól, vala-
mint a megyei szövetség 150.000 
Ft-tal járult hozzá a tavalyi költség-
vetésünkhöz. Köszönjük a tagság 
nevében is, hogy ilyen nehéz gaz-
dasági helyzetben sem feledkeztek 
meg a több száz horgászról. Ezeket 
a forrásokat teljes egészében a má-
jusi jubileumi és az augusztusi házi 
horgászversenyre fordítottuk. Elnök 
úr ismertette a tavalyi versenyeink 
dobogós helyezettjeit, és elmondta, 
idén is hasonló volumenű rendez-
vényeket szeretnénk tartani. Idén is 
tervezzük a Falunapok keretén belül 
megrendezni a szokásos augusztus 
20-i versenyünket, valamint a tag-
ság elfogadta a horgászbál rende-
zésének tervét is. 2011 legnagyobb 
horgász megmozdulása a gyermek-
napi horgászverseny, amely terve-
ink szerint az érvényes állami jegy-
gyel rendelkező gyermek tagjaink 
számára teljesen ingyenes lenne. 
Ezt a rendezvényünket nem csupán 
egy hagyományos versenyként kép-
zeljük. Szeretnénk egy egész napos 
elfoglaltságot biztosító programot a 
jövő nemzedék horgászainak. Szán-
dékunkban áll egy olyan természet-
ben eltöltött napot összehozni a 
gyerekeknek, ahol segítenénk nekik 
a felszerelések összeszerelésében, 
helyes beállításában, az etetőanyag 
készítésben és kipróbálhatják ma-
gukat egy rövid versenyben. Termé-
szetesen a tagság elé terjesztettük a 
kérdést miszerint akarják-e, hogy 
egy ilyen lehetőséget adjunk a gyer-
mekeknek. Nagyon jó érzés volt 
látni, ahogy a tagság egy emberként 
állt a kezdeményezésünk mellé. Hi-
szen mi alternatívát kínálunk, az ér-
telmes szórakozás lehetőségét adjuk 
a négy fal közé szorult, a természe-
tet olykor csak az ismeretterjesztő 
csatornák műsoraiból ismerő ifjak 
számára.
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Az általános iskolával Barta Lajos 
hamarosan felveszi a kapcsolatot és 
megkezdi az egyeztetést. Sok munka 
vár a vezetőségre, de számítunk a ta-
gok segítségére is, akik közül már né-
hányan jelezték is segítő szándékukat.

Pályáztunk önkormányzati forrás-
ra és a Bács-Hosznál is fogunk pénz-
beli segítséget kérni, valamint saját 
költségvetésünkben is kiemelt jelen-
tőséggel kezeltük a gyermekeknek 
tervezett eseményt. Néhány gondolat 
a 2010-es versenyeinkről. Nem volt 
szerencsénk az időjárással a májusi 
versenyen, szinte végig szél borzol-
ta a vizet, majd esőre váltott, amely 
utána végig bírta. Minden nehezítő 
körülmény ellenére jól sikerült a ju-
bileumi verseny. Az augusztusi házi 
versenyt pedig a bennrekedt víz mi-
atti magas vízállás és a felszaporodott 
renc nehezítette.

Fontos kérdés a Halászcsárda alat-
ti partszakasz állapota. Barta Lajos 
elmondta, hogy a jubileumi verseny-
re tettük horgászhatóvá ezt a részt és 
megértjük a fák kivágásának okait, 
de ugyanakkor elvárjuk a part állapo-
tának helyreállítását! Információink 
szerint a fakitermelést végző cég vál-
lalta a partrendezést. Kovács Sándor 
úr ígéretet tett, hogy a szövetség meg-
próbál tenni a mielőbbi partrendezé-
sért. Sajnos településünk vezetői nem 
képviseltették magukat, így ebben a 
kérdésben sem tudtak állást foglalni.

2010 az egyesület új vezetésé-
nek sem volt problémamentes, ezért 
elnök úr a vezetőség nevében kért 
elnézést azoktól a horgásztársaktól, 
akiket bármilyen sérelem ért. Egye-
sületünk vezetőinek célja továbbra is 
a jó együttműködés a víz kezelőjével 
és a tulajdonosával egyaránt.

Ezt követően Nagyné Nagy Eri-
ka számolt be az egyesület vagyon-
mérlegéről, valamint a 2011. évi 
költségvetésről. Gazdasági vezetőnk 
beszámolója alapján a közgyűlés 
megismerhette számokban is, milyen 
az egyesület anyagi helyzete, és miért 
tartjuk indokoltnak a tagdíj emelését. 
Következett az ellenőrző bizottság 
elnökének beszámolója. Barna Vince 
elmondta, 2010-ben kétszer végez-

tek ellenőrzést, melyek során eltérést 
nem találtak. Papp József, a fegyel-
mi bizottság elnöke következett, aki 
elmondta: nem volt fegyelmi vétség, 
amelyet tárgyalniuk kellett volna. 
Ettől függetlenül sokan követnek el 
kisebb nagyobb fegyelmi kihágást, 
amit a többi horgásztárs szótlanul el-
néz. Papp úr azt kérte, ha valaki ha-
sonlót tapasztal, akkor bátran keresse 
őt és a fegyelmi bizottság megteszi a 
szükséges lépéseket.

Mindezek után Szemerédi Zoltán 
alelnök kapott szót. Az ő feladata 
volt, hogy tájékoztassa a tagságot, 
miért is van szükség választásra, mi-
ért kell ifjúsági felelős? Az elmúlt év 
során Nagyné Nagy Erika egyedül 
vitte a gazdasági ügyeinket és árusí-
totta az engedélyeket. Sajnos a hely-
hiány miatt nem vállalta tovább sem 
az árusítást sem a gazdasági vezetői 
munkát. Komoly fejtörést okozott, 
vajon hogyan tudjuk megoldani a ki-
alakult helyzetet. Nem találtunk olyan 
személyt, aki mindkét feladatot elvál-
lalta volna, ezért a két pozíció mos-
tantól külön életet él. Barna Vincéné, 
aki eddig is segítette az egyesületi 
munkát vállalta a könyvelési és el-
számolási részt. Madla Jánosné mint 
az egyesület ifjúsági felelőse pedig 
a horgászengedélyek kiadását végzi 
2011. február 1-től a Varázsbazárban, 
az Alkotmány utca 1-3 alatt hétfőn és 
szerdán 9-11 óráig, valamint a párat-
lan szombatokon szintén 9-11 óráig. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
Nagyné lelkiismeretes munkáját és 
sajnálattal, de megértéssel fogadjuk 
döntését.

A választást követően kezdetét 
vette az addig hallottak megvitatása. 
A sort a Bács-Hosz képviseletében 
Kovács Sándor nyitotta meg. 2010 a 
katasztrófák éve volt, belvíz és árvíz 
sújtotta az ország jelentős területét. 
Jelentős halpusztulás volt a DVCS-n 
és a Sárközben, ennél lényegesen ke-
vesebb hal esett áldozatul a nyáron az 
alpári öblözetben kialakult körülmé-
nyeknek. A kedvező tavaszi vízállás 
és a meleg a halállomány túlszaporo-
dásához vezetett amit a próbahalásza-
tok és a szakértői vélemények is alá-

támasztottak. Az óriási halszaporulat 
és az oxigénhiány katasztrófa helyze-
tet teremthetett volna, ezért ősszel a 
pontyok méretkorlátozásának felol-
dásával és a törpeharcsák szelektáló 
halászatával kísérelték meg menteni 
a helyzetet. A 2011. évi telepítések 
kapcsán elhangzott, hogy amíg a víz-
szint szabályzása nem oldódik meg és 
ilyen kiszámíthatatlan marad a hely-
zet nem terveznek semmilyen intéz-
kedést. Elnök úr elmondta, szükséges 
lenne a Duna-Tisza közének „vízkor-
mányzása”.

A szavazatok számlálása után 
megállapítást nyert, hogy az Alpári 
Tisza Horgász Egyesület új gazdasá-
gi vezetője Barna Vincéné, ifjúsági 
felelősünk pedig Madla Jánosné lett. 
Számos kérdés maradt még nyitva a 
hosszas vita ellenére. Nem találtunk 
megoldást az évek óta gazdátlanul há-
nyódó elsüllyedt csónakok kérdésére. 
Szintén megoldatlan maradt a „behú-
zós horgászat” és a horgászhelyekre 
autóval beálló horgászok szankcioná-
lásának problémája, valamint a tagság 
igénye az esetleges időszakos területi 
engedélyre. Ezúton is felhívom a tag-
ság figyelmét arra, hogy ne utólag bí-
rálják a közgyűlés munkáját, hanem 
vegyenek részt abban.

Kővágó András
Alpári Tisza HE titkár

Madla Jánosnél a Varázsbazárban le-
het megváltani a hogászengedélyeket
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Újra PaTTog a Labda
A hosszú téli holtszezon után el-

kezdte az alapozó edzéseket a labda-
rúgócsapat. Kádár Tibor edző vezeté-
sével január 10-től heti három, majd 
később heti két alkalommal lesznek 
edzések. A játékos értekezleten az 
edző azt hangsúlyozta, hogy sokat 
kell futniuk a játékosoknak a jó erőn-
lét érdekében, továbbá, hogy a baj-
nokságban az elöl álló csapatok mind 
a futásnak köszönhetik a jó helyezést. 
Tehát futás, futás, utána majd jöhetnek 
a technikai elemek. Erre a jelenlévő 
elnökségi tagok is rábólintottak.

A csapatnál kevés változás történt 
az őszi játékos kerethez viszonyítva. 
Borsi Sanyi Tiszakécskére igazolt, 
úgymond kipróbálni magát egy másik 
közegben (Kécskének feljutási elkép-
zelései vannak). Kívánjuk neki, hogy 
legyen sikeres. Régi csapattársai jó 
szívvel gondolnak rá és visszavárják.

A kerethez érkezett Hürkecz Robi 
(Gyapi), akitől nagyon sokat várunk. 
Ő a KTE-Ereco korosztályos csapatá-
ban futballozott, de fogalmazhatunk 
úgy most visszatért az anyaegyesü-
letéhez. Korábban a serdülő, majd az 
ifjúsági csapatban ontotta a gólokat 
számolatlanul. Ő az a játékos, aki 
nemcsak szeret futballozni, hanem tud 

is. A legutóbbi Tiszasas elleni mérkő-
zésen szinte csomót kötött az ellenfél 
védőinak lábára. Az egyetlen gólunkat 
is ő szerezte.

Álljon itt a keret, akikkel a felnőtt 
csapat nekivág a tavaszi pontvadászat-
nak. Egy jó rajttal a csapat a 6-8. hely 
megszerzésére is alkalmas.

A keret: Magyar Attila, Magyar 
Imre, Fábián Róbert, Fábián Zsolt, 
Dévai Sándor, Hekkel Zsolt, Németh 
Sándor, Pásztor Gyula, Tamási János, 
Kovács József, Kovács Ferenc, László 
Zsolt, Baranyi József (Dagi), Hürkecz 
Róbert, Barcsa Alex, Túri Imre, 
Magony Ottó, Pallós Nándor.
Az előkészületi mérkőzések várható 
időpontjai a következők:
- február 12. szombat 10 óra Tiszaalpár 
– Kiskunfélegyházi Vasutas
- február 19. szombat 10 óra Tiszaalpár 
– Tiszakécske
- február 26. szombat 10 óra Tiszasas 
– Tiszaalpár.
A bajnoki nyitány várhatóan március 
6-án lesz, és Jakabszállás csapatait fo-
gadjuk mindkét fronton: 12,30-kor az 
ifjúsági, 14,30-kor a felnőtt csapat ve-
szi fel a küzdelmet a pontokért.

Kérem a labdarúgást szerető kedves 
tiszaalpáriakat, hogy minél nagyobb 

számban jöjjenek ki a mérkőzésekre, 
és buzdítsuk együtt csapatainkat.

Az ifjúsági csapat is megkezd-
te az alapozást a tavaszi idényre heti 
két edzéssel. Ifj. Bakos István edző 
irányításával a következő játékosok 
küzdenek majd a játéktéren: Magyar 
Imre, Túri Zsolt, Kádár Attila, Kiss 
Andor, Lövei Attila, Pallós Nándor, 
Király Róbert, Laczkó Balázs, Nagy 
Gál Róbert, Szabó Sándor, Bárdos 
Bence, Palásti András, Gálfi Mihály, 
Dukai Richárd.

Az ifjúsági csapat az első helyen 
zárta az őszi versenyfutást. Az első hely 
megtartásáról nem is tettek le a játéko-
sok, bajnokok szeretnének lenni, és az 
eddigiek ismeretében lesznek is.

Serdülő csapat:
A serdülő csapatot is Bakos István 

edző készíti fel a mérkőzésekre. A já-
tékosok névsora a következő:

Réczi Ákos, Dömötör Dániel, Ki-
rály Bence, Kádár Dániel, Fái István, 
Nemes István, Dobos Richárd, Nemes 
János, Nagy Dániel, Király Róbert, 
Laczkó Balázs, Patai Ervin.

Kellemes tavaszt és minden jót kí-
vánok a tiszaalpáriaknak.

Az elnökség nevében:
Martus Pál elnök 

Köszönőlevél
2010. dec. 20. hétfő

Elindultam sétálva a háziorvosom-
hoz, dr. Taricska Tiborhoz, hogy meg-
újíttassam a jogosítványomat és táp-
pénzre írassam magam. Hat hónapos 
ikerterhesen már nem akartam tovább 
dolgozni (amit szívvel, lélekkel végez-
tem és jó sorom volt), most már kell a 
pihenés. A doktor úr vérnyomást mért, 
vizeletet nézett és az eredményem nem 
éppen a legjobb volt. Ennek ellenére 
én nagyon jól éreztem magam. Feltette 
a kérdést: - Hívhatom a mentőt, vagy 
valaki be tudja vinni a kórházba? 

Hirtelen összeomlott a világ előt-
tem. A szörnyű napjaim innen kezdőd-
tek. Köszönettel tartozom neki, hisz ha 
ő nem diagnosztizálja, hogy baj van, 
akkor nem biztos, hogy újra a párom 

és családom mellett lehetek, akiket na-
gyon szeretek. Egyszóval egy életen át 
hálával tartozom neki. Köszönöm Ön-
nek, hogy újra élhetek! 

A családom odaadóan járt hozzám 
látogatni még akkor is, amikor négy 
napig altattak és a legrosszabbra készí-
tették fel őket. Az idegességbe minden-
ki lefogyott. Drága anyukám állandó-
an sírt és mindenki a családban. Talán 
akkor volt a legnehezebb nekik, ami-
kor az intenzív osztályon azt mondták, 
hogy „kezdjenek el imádkozni, mert 
nem biztos, hogy megérem a reggelt, 
mivel pengeélen táncol az életem.” 
Drága anyukám és Misi bácsi, köszö-
nök mindent, amit értem tettek, nem 
hiába szokták mondani ”anya csak egy 
van”- ez így igaz. A nővéreimnek is 
köszönök mindent, akik felkészültek, 
hogy donorok legyenek, szerencsé-
re erre nem került sor.  És végezetül 

köszönöm annak az embernek, akit a 
világon mindennél jobban szeretek, a 
páromnak, Pistinek, aki teljesen maga 
alatt volt és nem értette, miért velem 
történik mindez. Köszönöm, hogy 
kitartott mellettem és hogy minden-
ben helyt állt. Eddig is éreztem, hogy 
szeret, de ennyi gondoskodással, oda-
figyeléssel ez az érzés még erősebb. 
Köszönöm a faluban élőknek, akik iz-
gultak és imádkoztak értem. De higy-
gyétek el, minden szenvedést megért, 
hisz két gyönyörű fiúnak adtam életet, 
és mindig erről álmodtunk, hogy csa-
ládunk legyen. Igaz ők (Zsombor és 
Barnabás, akik már apukájuk nevén 
vannak) még távol vannak tőlünk, de 
hamarosan itthon lesznek, és a ház 
megtelik a szívük melegével.

Mindenkinek köszönöm!
Tisztelettel: Kürti Éva
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az alpári sakkozó gyerekek

Az általános iskola által felajánlott díjakkal. Molnár Döme, Molnár 
Detre, Almási Attila.

Sakkolimpia
A Bács-Kiskun Megyei Sakk-

szövetség és a Tiszaalpári SE 
2011. március 12-én diák sakk-
olimpiát hirdet Tiszaalpáron a 
művelődési házban. A versenyen 
a nevelési-oktatási intézmények 
által benevezett, a tanév kezdetéig 
beiratkozott és a verseny időpont-
jában is oda járó tanulók vehetnek 
részt.

Korcsoportok:
I. 2002-2003-ban születettek 
II. 2000-2001-ben születettek 
III. 1998-1999-ben születettek 
IV. 1996-1997-ben születettek 
V. 1994-1995-ben születettek 
VI. 1992-1993-ban születettek 

A nevezéseket 2011. március 
1-ig a Bács-Kiskun Megyei Sakk-
szövetség részére (6000 Kecske-
mét, Deák tér 3. Pf. 132.), vagy e-
mail-ben sarosi.zoltan@freemail.
hu címre kell megküldeni.
A nevezésnek tartalmaznia kell:
- az iskola és az ügyintéző (kísérő) 
nevét, címét és lehetőleg e-mail el-
érhetőségét, esetleg telefonszámát
- a versenyző(k) nevét, születési 
adatait (év, hó, nap), amennyiben 
sakkminősítéssel rendelkezik, az 
azonosítóját és legfrissebb érték-
számát.

Nevezési határidő utáni (hely-
színi) nevezés csak külön elbírálás 
alapján, dupla regisztrációs díj be-
fizetése után fogadható el.

Felhívás
…szülőkhöz, volt tanítványokhoz, az iskolát támogató polgárok-

hoz, 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 jövedelem-
adója 1 % - ának befizetésével csatlakozzon az alapítványhoz, és le-
gyen 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

Tisztelt adózók!
A Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület köszönetet mond 

mindazoknak, akik támogatták szervezetünket 2010-ben. A továbbiak-
ban is szeretnénk folytatni a falu fásítását, virágosítását, helytörténeti 
kiadványok megjelentetését.

2011-ben is köszönettel vesszük, ha adóbevalláskor személyi jöve-
delemadójának 1%-át egyesületünknek felajánlja.

Adószámunk: 18356351-1-03 Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő 
Egyesület

Vezetőség
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Lemondások a polgárőrségnél

Figyelem!
minden 5000 Ft feletti

vásárlás esetén ajándékot 
adunk a „laura”

ruházati és cipőboltban.
Az akció március végéig tart.

A vezetőség lemondása volt az oka 
annak a közgyűlésnek, melyet január 
23-án tartott a helyi polgárőr szervezet. 
A tagokon kívül Szabó Mihály megyei 
polgárőr elnök, Szentirmay Tamás, a 
megyei elnökség tagja és dr. Vancsura 
István polgármester is részt vett a ren-
dezvényen.

Patai Ferenc, a polgárőrök lekö-
szönő elnöke rendben adta át négy éve 
betöltött helyét. Beszámolójában is-
mertette a vezetése alatti időszak főbb 
eseményeit, valamint tájékoztatót adott 
a 2010. év történéseiről.

Elmondta, hogy kaotikus állapo-
tokat örökölt az új elnökség négy év-
vel ezelőtt. Az előző vezetés rosszul 
gazdálkodott, közel negyedmilliós 
tartozást hagytak hátra. Nem volt kon-
cepciójuk, nem törekedtek a közösség 
szolgálatára. Az általuk kidolgozott 
fejlesztési programnak köszönhető-
en az adósságot rendezték, az ellátott 
szolgálatok hasznosabbá és eredmé-
nyesebbé váltak. Szolgálati járművel 
fejlesztették az egyesületi vagyont, és 
a pályázatok, valamint a támogatók se-
gítségével további eszközöket, bútoro-
kat szereztek be. Most is folyamatban 
van egy 800.000 Ft-os pályázati támo-
gatás, amelyet szintén az egyesület cél-
jait szolgáló felszerelésekre lehet majd 
fordítani. Jelenleg közel másfél millió 
Ft-os vagyont, stabil állapotokat ad át a 
következő vezetésnek.

Az 50 főssé bővült csapat ön-
kéntesen mindenféle juttatás nél-
kül látta el feladatát, ami ugyancsak 

megnövekedett az 
utóbbi időszakban. 
A válság velejárója-
ként a településün-
kön is elharapózott 
a betörés- és csa-
láshullám. A pol-
gárőrök a tavalyi 
évben több mint 11 
ezer km-t járőröz-
tek, sok esetben a 
rendőrökkel együtt. 
A járőrözés mellett 
a községi rendezvé-
nyeket is biztosítot-
ták, hogy balesetek, 
bűncselekmények 
ne forduljanak elő.

Lemondását a 
következőkkel in-
dokolta: „ ... a velünk nem szimpatizá-
ló személyek, csoportok minden erővel 
megpróbáltak kikezdeni minket, rossz 
hírünket keltették, az egész csapatot 
tolvajnak nevezték, és bizonyos szin-
teken a társadalmi munkában végzett 
tevékenységünket sem ismerték el. 
Elviselhetetlen számomra, hogy egy 
képviselő, akinek első számú feladata 
a község érdeke (erős közbiztonság) 
lenne, azt a kijelentést tette, hogy nincs 
szükség polgárőrségre, annak vezetőit 
és tagságát el kell dózerolni.”

Ugyancsak lemondott tisztségéről 
Bakos István titkár és Bakos Istvánné 
gazdasági vezető is. A tagok közül is 
többen a kilépés mellett döntöttek.

Az új vezetőség tagjaira a jelölő bi-

zottság elnökeként Bartucz István tett 
javaslatot. A tagok nyílt szavazással 
megválasztották az új elnököt, Kacziba 
Sándort, az új titkárt, Bársony Istvánt, a 
gazdasági ügyek intézésére Kelemenné 
Almási Csillát, és elnökségi tagoknak 
ifj. Víglási Sándort és Kőrös Lajost.

A megválasztott elnök, Kacziba 
Sándor megköszönte a bizalmat, az 
előző vezetés tevékenységét, és továb-
bi eredmények elérésére buzdította a 
tagokat. Az igazságtalan kritikák nem 
szabad, hogy tönkre tegyék ezt a jól 
összeszokott csapatot. Bármennyire 
nehéz is a helyzet, tovább kell dolgoz-
ni.

Dr. Vancsura István polgármester is 
köszönetét fejezte ki a lemondott veze-
tőségnek a munkájáért.

A leköszönő elnök, Patai Ferenc beszámolt az eltelt idő-
szak munkájáról.
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könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemé-
lyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, teljes 
körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. 

Havonta tájékoztatást kap vállalkozása ered-
ményéről, 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: 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

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.

A sporthorgászbolt
fennállásának 10. évfordulója alkalmából

egész évben akciókkal várja kedves vásárlóit!
Minden héten Más-Más akciós

TErMéKBőL VáLogATHAT!
Horgászcikkek széles választéka mellett

kaphatók még: méteráru, lakástextil,
függönyök, kiváló minőségű: párnák,

paplanok, ágyneműk, törölközők.
rÖVIDárUK: cérnák, tűk, gumik,

cipzárak, fonalak stb.
Valamint: kutya-, macska-, kisállat-, madár-

díszhaleledel és felszerelés is kapható
a Sporthorgászboltban (Alkotmány utca).

NézzEN BE HozzáNK HéTrőL- HéTrE!
Továbbra is sok szeretettel várok mindenkit: 

nagyné erika

HorgáSzoK FIgyELEM!
Napijegyek, éves területi jegyek továbbra

is a megszokott módon, nyitvatartási időben
bármikor kaphatók üzletünkben! 

Alpár-FA Bt.
tűziFA árAi:

 

AKác:     2300 Ft/q
VéKoNy AKác:   1800 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



Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

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

* Kettős könyvvitel, nap-
lófőkönyv-, pénztárkönyv- 
vezetés! Vállalkozások, 
Bt-k, Kft-k könyvelését, 
bérszámfejtését, beszámoló-
inak, adóbevallásának elké-
szítését vállalom. Ignáczné 
Benkevári Anna regisztrált 
mérlegképes könyvelő. Tel.: 
06/30/6365081

* 5 db parapetes gáz-
konvektor, 1 db parapetes 
átfolyós gáz vízmelegítő, 
szétszedhetős cserépkály-
ha eladó. Érd.: 06/70/372-
3306

* Idősek szakszerű gon-
dozását, takarítást és a többi 
házi teendőket vállalom. 
Érd.: 06/20/3363-061

* Elcserélném 110 literes 
kukámat 70 literesre. Érd.: 
06/20/3363-061

* Tiszaalpáron központ-
hoz közel 2 szobás családi 
ház kis udvarral, mellék-

épülettel ELADÓ. Érd.: 06-
30/307-8447

* Másfél szobás kis ház 
eladó. Tiszaalpár, Katona J. 
u. 31. Érd.: 06/20/3969-719, 
06/30/7210-029

* Háromszobás, össz-
komfortos családi ház sok 
melléképülettel, pincé-
vel, gáz-vegyes központi 
fűtéssel azonnal beköltöz-
hető állapotban - a köz-
ponthoz öt percre - eladó. 
Érd.: 30/4057286 vagy 
20/9811622

* Kiváló minőségű lucer-
na eladó. Tiszaalpár, Esze 
Tamás u. 69.

* Régi magyar motorke-
rékpárokat, alkatrészeiket 
állapottól függetlenül vásá-
rolnék. Érd.: 06/30/457-
8141

* 200 l-es hűtőszekrény 
és 1 db heverő eladó. Érd.: 
06/30/360-1317

Anyakönyvi hírek
Akit nagyon vártunk: Popper Jázmin (Bársony 
Brigitta).
Akiktől elbúcsúztunk: Koncz Mihály (1937), Czinege 
Józsefné Kecskeméti Irén (1938), Harmati Józsefné Horti 
Anna Verona (1954), Gál József (1926), Balla Zoltán 
(1977), Repáruk Istvánné Kovács Magdolna (1967), 
Kovács Imréné Ignácz Zsuzsanna (1918).

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: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, Béke u. 102.
Felelős vezető: Tóth Géza

B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyit-
va 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.

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
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Mi az, amiben más a 0,3-as cső?
- Biztonságos, szabályozott kereteken belüli hosz-
szabb barnulást biztosít.
- Veszélyeket nem hordoz, nem éget, nincs bőrpír.
- A szoláriumozás pozitív hatásai érvényesülnek, 
D-vitamintermelés, téli depresszió ellen, erősíti az 
immunrendszert, megakadályozza a csontritkulást.
- Fehér bőrűek is használhatják.

A DÍVA SzéPSégSzALoN kibővült kozmetikai résszel 
Tiszaalpár, Ady E. u. 15.

Kedvező árakkal, kellemes környezetben, minőségi kozmetikai termékekkel, eljárásokkal várjuk a szé-
pülni és pihenni vágyó régi és új vendégeinket,
Szolgáltatásaink:
FoDráSzAT: MAgoNyNé KoVácS TÍMEA 06-20/566-66-47
Gyermek-, női-, férfi hajvágás, alkalmi, divatos és hagyományos frizurák, kontykészítés, dauer, festés, 
melírozás.
KozMETIKA: BALogH rENáTA  06-30/691-36-89
Bőrápolás minden korosztálynak, nőknek és férfiaknak egyaránt. Felnőtt, tini arckezelés, ultrahang, nap-
pali és alkalmi smink, gyantázás, fülbelövés, szemöldökfestés és szedés, szempillafestés és dauer.

álló szolárium ÚJ!!! cSőcSErE!!!  

Infraszauna színterápiával  
Az infraszauna használata orvosilag is elismert, egyre jobban terjedő módja az egészség fenntartásának, 
a test és a lélek relaxálásának! Az infravörös kabin 40-60 °C-on fejti ki a hatását, az infrasugarak mélyen 
behatolnak a bőr alá a test szöveteibe, melegítve a testet. Regenerálja és élénkíti a sejteket. Élettanilag kiváló 
hatásokkal rendelkezik. 
Mikor és kinek ajánlott?
-Az egészség megőrzésére, betegségmegelőzésre  
- Az immunrendszer folyamatos erősítésére,védekező és öngyógyító erő növelése  
- Hatékony  stresszoldásra (a kabinban kellemesen melegérzet) 
- A fogyni vágyók számára az alak és testfelépítés javítására (akár 800 kalória égetés)  
- Bőrproblémák kezelésére (pikkelysömör, akne, ekcéma)  
- Cellulitisz (narancsbőr) megszüntetésére, a bőr megfiatalítására (lelassítja az öregedési folyamatokat) 
- Keringési betegségek kezelésére (szív és érrendszeri panaszokra) 
- Emésztési és anyagcsere-problémák kezelésére,salakanyag-eltávolítás,túlzott savasodás csökkenése 
- Mozgásszervi problémákkal küszködőknek, fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentésre, sérülések kezelé-
sére, izomzúzódásokra,húzódásokra
- Allergiás tünetek csökkentésére
- Közérzet javítására.
Az infraszauna kúraszerű vagy rendszeres használata tudatos táplálkozás mellett biztosítja immunrendsze-
rünk megerősödését, az egészség, ellenálló képesség és a fizikai erőnlét helyreállítását és növelését! 
Tavaszi akciónk: április 30-ig:
Fodrászat:10%  kedvezmény az első frizura árából!
Kozmetika: minden új vendégemnek 10%-os kedvezményt biztosítok a az első két alkalommal!
Állószolárium & Infraszauna: 10% kedvezmény a kombinált bérletekre!
Bejelentkezésre nyitvatartási időn KÍVŰL is várjuk Kedves Vendégeinket!

MINDEN, AMI A SzéPSéggEL KAPcSoLAToS, Egy HELyEN….!!!
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