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Az önkormányzat szervezésében 
évek óta a nyár 10 napja az ama-
tőr alkotóké. Az idei, 18. Tiszaalpári 
Alkotótábornak - mint eddig minden 
alkalommal - az általános iskola adott 
otthont. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy az első tábor „nagy öregjei” és 
az évek óta visszatérő táborlakók mel-
lett új tehetségek is eljöttek hozzánk. 
Szívélyes, kedves emberek ők vala-
mennyien, akik amellett, hogy hobbi-
juknak, hivatásuknak hódolnak, szíve-
sen elbeszélgetnek az itteni emberekkel 
is. Van közöttük olyan is, aki kerékpárt 
hoz magával azért, hogy minél alapo-
sabban bejárhassa a települést. Avatott 
szemmel nézi végig az utcákat, háza-
kat, és észreveszi, sőt szóvá is teszi a 
fellelt változásokat. Szívesen vesznek 
részt a számukra szervezett progra-
mokon. Idén az új óvodába látogattak 
el és a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 

vendégeiként szalonnasütésen vettek 
részt a közösségi házban. Kecső Ferenc 
jó hangulatú vacsorájára is jó szívvel 
emlékeznek vissza.

A tábor művészeti vezetői 
Neuberger István művésztanár, Török 
Tamás rajztanár és Balainé Pintér 
Franciska amatőr festő voltak. Az 
értékelésekből kiderült, hogy a tábor-
lakók sokféle technikával dolgoztak, 
és igen termékenyek voltak. Közel 
140 alkotás született a két hét alatt.  
Az olajfestményeken, akvarelleken, 
szénrajzokon, pasztellrajzokon kívül 
egyre több linómetszet készült a gra-
fikai műhelyben.  Az idei tábor újdon-
sága a kerámia volt. Kis Viola szemet 
gyönyörködtető ikonokat és tálakat 
készített agyagból, de a linómetszetei 
is figyelemre méltóak voltak. 

A hagyományokat folytatva ebben 
az évben is minden alkotó egy képet 

adományozott az önkormányzatnak. A 
helyi lakosok számos közintézmény-
ben gyönyörködhetnek már az elmúlt 
majd két évtized alatt településünknek 
adományozott alkotásokban. Ezek az 
alkotások megörökítik, megmutatják 
lakóhelyünk szépségeit, csodáit, gyak-
ran olyan kincseket is elénk tárva, 
amely felett az itt élők szeme elsiklik.

A táborban készült alkotásokból 
július 9-én kiállítás nyílt az iskola sport-
csarnokában. A kiállítást dr. Vancsura 
István polgármester nyitotta meg. 
Biczók Mihály nyugalmazott jegyző, 
a tábor vezetője örömmel mondta el, 
hogy idén először két négy nappal meg-
hosszabbították a tábor időtartamát.

Reméljük, az alkotók valamennyi-
en megtalálták számításukat, szívükbe 
zárták településünket, és jövőre is ellá-
togatnak hozzánk.

TAT 2011

A táborozók a záró ünnepségen



Az elmúlt időszakban egy rendes és 
egy rendkívüli képviselő-testületi ülést 
tartott az önkormányzat. Előbbi  június 
30-án, utóbbi  július 12-én volt. Döntés 
született önkormányzati intézmények 
alapító okiratainak módosításáról, az 
önkormányzat munkatervéről, illetve a 
zárszámadás elfogadásáról. Bővebben a 
napirendi pontokból:

Helyi piac
Az Önkormányzat a május 25-i 

ülésen arról döntött, hogy meghívásos 
ajánlattételi eljárást folytat le a helyi 
piac előkészítő munkálatainak szakér-
tői, illetve tervezői munkáinak ellátásá-
ra. A szakértői feladatok a megvalósít-
hatósági tanulmány elkészítését, továb-
bá a pályázat összeállítását, benyújtá-
sát és a projektmenedzseri feladatok 
ellátását foglalja magában. A beérkező 
ajánlatok közül a HBF Hungaricum Kft 
(Kecskemét) árajánlata volt a legkedve-
zőbb, így az önkormányzat a piac-pro-
jekt előkészítő feladataival ezt a céget 
bízza meg.

A tervezői (építészi) árajánlathoz az 
önkormányzat a következő főbb tartal-
makat határozta meg: a Mátyás király 
és az Alkotmány utca kereszteződé-
sében lévő telken minimum 150 m2, 
maximum 200 m2 hasznos alapterületű 
piaccsarnok épületének megtervezése 
(eladási tér, irodahelyiség, akadálymen-
tesített férfi és női WC, kazánház), 
elárusító asztalokkal, nyeregtetős, acél-
szerkezetű hőszigetelt szivacspanelből 
épülő csarnokkal,  parkolóval a telken 
belül, továbbá térburkolat kialakításá-
val. Ugyancsak a tervezői  feladatok 
közé sorolta az önkormányzat a pályá-
zati dokumentációk elkészítését, a kap-
csolattartást a hatóságokkal, a megfele-

lő engedélyek beszerzését.
Négy árajánlat érkezett, ame-

lyek közül a szakmai értékelés során 
Héjja József okl. építészmérnök 
(Kiskunfélegyháza) legkedvezőbb aján-
lata mellett döntöttek a testület tagjai.

A falugazdász beszámolója
Megváltozott a falugazdász ügy-

félfogadása: a keddi és a csütörtöki 
ügyfélfogadás mellett péntekenként is 
felkereshető az irodájában 11-14 óráig.

Az elmúlt gazdálkodási év a szél-
sőségesen csapadékos időjárás miatt 
volt nehéz a gazdák számára. A gabo-
nafélék alacsony termésátlaga ugyan 
magas értékesítési árral párosult, de a 
magas üzemanyag- és szárítási költ-
ség, a vegyszerek, műtrágyák magas 
ára miatt a gazdálkodók helyzete nem 
javult, inkább tovább romlott. Az őszi 
csapadékos időjárás sok helyen lehe-
tetlenné tette a kukorica, napraforgó 
betakarítását, a magágy készítését és az 
őszi gabonák elvetését.

A tavaly június árvíz teljesen elpusz-
tította rétben gazdálkodók vetéseit, 
amire már minden költséget felhasz-
náltak. A beszakadt gát jelenleg sincs 
helyreállítva.

A tiszaalpári gazdálkodók száma 
azonban ennek ellenére sem csökkent, 
sőt néhány fiatal elkezdett gazdálkodni.

A szántóföldek ára lassú emelkedést 
mutat. 1 hektár átlagos minőségű szán-
tóföld 350-500 eFt körüli áron cserél 
gazdát. A kínálat alacsony.

Az erdőtelepítés a támogatásoknak 
köszönhetően dinamikusan emelkedik. 
A szőlőültetvények területe viszont a 
kivágások támogatása miatt tovább 
csökken.

Az állattenyésztés ágazata országo-

san is válságban van, ennek megfele-
lően az állattenyésztők száma a telepü-
lésen is egyre csökken. Gyakorlatilag 
már csak mutatóban található sertés és 
szarvasmarha községünkben.

A fóliázók száma ugyan nőtt, de 
őket az értékesítési nehézségek és az 
alacsony felvásárlási árak sújtják.

Területfejlesztési szakértő
Eredményesnek ítélte a testület 

Németh Péter szakértő 2011. I. félévi 
munkáját, akinek feladata az önkor-
mányzat és intézményei számára 
a pályázatok figyelése, előkészítése, 
tanácsadása volt. A megbízását 2011. 
december 31-ig meghosszabbította a 
testület, egyúttal munkaidejét havi 32 
órában, maximum 16 túlórával állapí-
totta meg.

Településgazdálkodási Kft.
Az önkormányzati feladatok ellátást 

és a működést segítendő a településgaz-
dálkodási feladatok ellátására korábban 
kft-t hozott létre a képviselő-testület. 
A kft. ügyvezetői állására pályázatot 
írt ki a testület. A július 12-i ülésre a 
képviselő-testület meghívta az ügyve-
zetői posztra jelentkező pályázókat. Az 
5 pályázat közül hármat elutasítottak, 
mivel nem feleltek meg a kiírásnak. A 
két elfogadott pályázat kapcsán meg-
hallgatták a jelölteket, de a döntést 
július 28-ig elhalasztották.

A vonatkozó jogszabályok szerint a 
köztulajdonban álló gazdasági társasá-
gok esetén kötelező a felügyelőbizottság 
létrehozása. A felügyelő bizottság a kép-
viselő-testület döntése alapján a testület 
tagjaiból jön létre. Tagjai Barna Sándor, 
Csernák Csilla és Kacziba Sándor kép-
viselők.

2. oldal                                                          2011. július

Önkormányzati hírek

Honosítás
Június 16-án ünnepélyes állampol-

gársági esküt tett a polgármester úr 
előtt az Ukrajnából származó Fülöp 
Diána, aki magyar állampolgárságát 
a köztársasági elnök határozatával 
szerezte meg. A polgármesteri hivatal 
nagytermében bensőséges ünnepség 
keretében vehette át a magyar állam-
polgárságot igazoló okiratokat.
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Szépkorú köszöntéseEgyházi sorok
Ünnepek:
júl. 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél 
/ Sarlós Boldogasszony
júl. 11. Szent Benedek apát, Európa vé-
dőszentje
júl. 15. Szent Bonaventura püspök, egy-
háztanító
júl. 18. Szent Hedvig királynő
júl. 22. Szent Mária Magdolna
júl. 26. Szent Joakim és Szent Anna, a 
Boldogságos Szűz Mária szülei

Szeptembertől ismét indul bérmálkozási 
felkészítő középiskolások számára, illet-
ve felnőtteknek katekézis keresztelőre, 
elsőáldozásra, bérmálkozásra. Jelentke-
zés lapok átvehetők a plébániákon irodai 
időben, vagy a szentmisék után a sekres-
tyében.

Kéri Vencel plébános

Ebben a hónapban töltötte be 90. életévét a tiszaalpári Kovács Lajosné, akit 
ebből az alkalomból otthonában köszöntött dr. Vancsura István polgármester és dr. 
Menyhárt Anett jegyző.

A köszöntés során a jókívánságok mellé virágcsokrot adtak át a most is jó egész-
ségnek örvendő szépkorú hölgynek. A polgármester úr átadta továbbá a kormányfő 
oklevelét is, melyben méltatta az idős, tapasztalt emberek szerepét és értékét a tár-
sadalomban. Kovács néni lánya és unokái körében ünnepelte születésnapját.

Jó egészséget kívánunk!

Tájékoztató
Tájékoztatásul közöljük a lakos-

sággal, hogy az Alkotmány úti, a Jó-
zsef Attila úti és a Munkácsi úti óvoda 
elhasználódott eszközei leselejtezésre 
kerültek. Közülük néhány még olyan 
állapotban van, hogy családi használatra 
alkalmasak. A selejtezési bizottság eze-
ket a tárgyakat értékesítésre javasolta. 
Köztük szerepelnek: fa mászóka, mér-
leghinta, fajáték komplexum, gyermek-
székek, szőnyegek, gyermekasztalok, 
háromfázisú mosogatók, 80 és 120 lite-
res villanybojlerek.
Július 19-én  (kedden) reggel 8 órától 
14 óráig az Alkotmány úti régi óvodá-
ban börzét nyitunk, ahol ezek a tárgyak 
megtekinthetők és megvásárolhatók 
lesznek.

Novák Imréné

Segélycsomagok a 
rászorulóknak

Az önkormányzat pályázata nyomán 
az Ökumenikus Segélyszervezet közre-
működésével tartós élelmiszercsomago-
kat osztottak ki mintegy 260 nehéz hely-
zetű tiszaalpári családnak. A csomagok 
szállítását az idén is – mint eddig min-
den alkalommal – a MATIC Kft. vállalta 
ingyenesen, ezért köszönet illeti Pásztor 
Gyula igazgatót és a szállításban részt 
vevő kollégáit.

A verseny célja: 
Tiszaalpáron élők bará-
ti kapcsolatainak ápo-
lása a sakk-sporton ke-
resztül, Tiszaalpár sakk 

hagyományaink megőrzése. 

A verseny helyszíne: Tiszaalpár, Kádár 
Lajos Közösségi Ház
A verseny ideje: 2011. augusztus 20. 9 
óra

Nevezés: a helyszínen 8.30 és 9 óra 
között. Előzetesen: Gálfi Mihálynál 
(20/528-4255)

A verseny rendezője: Tiszaalpár Önkor-
mányzat és Tiszaalpár SE Sakkszakosz-
tály
A versenyen kora, nemre, minőségre 
(stb.) való tekintet nélkül bárki indul-
hat.
Költségek: a rendezés költségeit a ren-
dezők viselik.  
Regisztrációs díj: Nincs

Versenybíróság: 3 fő a versenyzőkből 
választva

A verseny lebonyolítása: 7 fordulós 
svájci rendszerben, számítógépes sorso-
lással. A játékidő 2*15 perc, RAPID sza-
bályok szerint. A nevezők létszámától 
függően az ifjúságiak külön csoportban 
versenyez(het)nek. A fordulókra néhány 
perces párosítási és ültetési szünetekkel 
folyamatosan kerül sor.
A helyezések megállapítása: 
- Győz ill. előbb végez a (leg)több pon-
tot szerzett játékos. Holtverseny esetén: 
- (1)Bucholz, (2) Berger-Sonneborg szá-
mítás, (3) Progresszív érték, (4) Egymás 
elleni eredmény
- a fentiek teljes egyezősége esetén a 
díjazott helyezéseket villámparti(k)ban 
kell eldönteni
Díjazás: Érem
Egyéb: a versenyen az általános írott  és 
íratlan sakkszabályok érvényesek. Vitás 
kérdés felmerülésekor a zsűri döntése a 
mérvadó.

Tiszaalpári Napok Sakkverseny 2011



4. oldal                                                            2011. július

KOMPETENCIATERÜLETEK:
I. Szövegértés-szövegalkotás, tantárgyi 

bontás nélküli, moduláris,  kompetencia ala-
pú oktatás az 1.a, 1.b, 2.a, 5.a, 5.b, 6.a osztá-
lyokban a megvalósító pedagógusok:Bársony 
Andrásné, Tóthné Mátyus Monika,, Kalmárné 
Palásti Mónika, Bondár Enikő, Dömötörné Tar 
Margit, Suba Jánosné.

II. Matematika kompetencia alapú okta-
tás az 1.a, 1.b, 4.b, 5.a, 5.b, 6.b osztályokban. 
A megvalósító pedagógusok: Deák Lajosné, 
Maróti Pál, Maróti Pálné, Kissné Kócsó And-
rea Tóthné Mátyus Monika,, Kalmárné Palásti 
Mónika.

III. Tantárgyi bontás nélküli oktatás (ma-
gyar) a 7.a osztályban. Megvalósító: Suba 
Jánosné.

IV. Életpálya-építés „C” az 1.a, 1.b, 2.b, 
5.a, 5.b osztályokban. Megvalósítók: Ivicz 
Lázár Józsefné, Tóthné Mátyus Monika,, 
Kalmárné Palásti Mónika, Dömötörné Tar 
Margit, Kővágóné Kálmán Klára.

TÉMAHETEK
I. „Tudás Vára” Iskolás leszek program 

– óvoda-iskola átmenet segítése, innováció 
megvalósítása az 1.a, 1.b osztályban Tóthné 
Mátyus Monika és Kalmárné Palásti Mó-
nika vezetésével. (Koordinátor: Bársony 
Andrásné)

II. „Karácsony” az iskola minden osz-
tályának bevonásával zajlott. (Koordinátor: 
Kővágóné Kálmán Klára)

III. „ÖKO-hét” A „Híd a környezettudatos 
gondolkodás felé” Ökoiskola (természetbarát 
iskola) program kidolgozása - innováció kere-
tében valósult meg iskolai szinten. (Koordiná-
tor: Dr. Halász Mátyásné) 

IV. „A hely, ahol élünk” Ebben a tanévben 
a 80 éves évfordulóhoz kapcsolódó programo-
kat tartalmazott nemcsak az iskola, hanem a 
község lakosainak bevonásával is. (Koordiná-
tor: Gibárszki Sándorné).

INNOVÁCIÓK
I. Digitális gyerek - Az informatikai esz-

közök széleskörű alkalmazása a nevelőmunka 
folyamán, szakmai anyagok elkészítése, cik-
kek írása, promóciós anyagok összeállítása, 
fotótár létrehozása, kapcsolódás elektronikus 

rendszerekhez (Koordinátorok: Dömötörné 
Tar Margit, Endre Mihály, Kissné Kócsó And-
rea, Bondár Enikő.) 

II. Sajátos nevelési igényű tanulók beil-
leszkedését, valamint a SNI és HHH-s tanulók 
továbbtanulásra történő sikeres felkészítését 
szolgáló tevékenység (Koordinátorok: Tóthné 
Mátyus Monika, Deák Lajosné)

III. Képességmérés (DIFER), és egyéb 
eszközökkel eredmények értelmezése, egy-
séges mérési-értékelési rendszer kidolgozása 
(Koordinátor: Tóthné Mátyus Monika)

IV. Életpálya-építési programok, fejleszté-
sek (Koordinátor: Ivicz Lázár Józsefné)

V. Mintamodul (szövegértés – szöveg-
alkotás 1. évfolyam) A Pedagógiai program 
megvalósulását segítő módszertani kiadvány-
ok, gyűjtemények, segédletek fejlesztése (Ko-
ordinátor: Bársony Andrásné)

VI. Mintamodul (szövegértés – szöveg-
alkotás 5. évfolyam) A Pedagógiai program 
megvalósulását segítő módszertani kiadvány-
ok, gyűjtemények, segédletek fejlesztése (Ko-
ordinátor: Suba Jánosné)

HÁROM HETET MEGHALADÓ
PROJEKTEK

I. „Az vagy, amit meg(t)eszel” - Egészsé-
ges életmódra nevelés, egészségtudatos iskolai 
táplálkozás (Koordinátor: Suba Jánosné)

II. „Csodálatos lakóhelyem” Művészeti 
nevelés lehetősége a tanórán kívüli tevékeny-
ségek rendszerében (Koordinátorok: Endre 
Mihály, Szőke Éva, Dr. Halász Mátyásné, 
Kővágóné Kálmán Klára)

III. „A nyolcadik évfolyam osztályainak 
búcsú kiadványa – iskolaújság szerkesztése” 
„Sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedé-
sét, valamint a SNI és HHH-s tanulók tovább-
tanulásra történő sikeres felkészítését szol-
gáló tevékenység” keretében (Koordinátor: 
Gibárszki Sándorné).

Kővágóné Kálmán Klára 
projektmenedzser

A TÁMOP
pályázat fenntarthatósági kötelezettségét biztosító megvalósított tevékenységek
az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtárban a 2010/2011-es tanévben

Elhunyt
Balogh Károly

Életének 
85. évében 
elhunyt Ba-
logh Károly 
nyugalma-
zott tanár úr. 
A szegedi 
s z ü l e t é s ű 
pedagógus 

egyszerű földműves szülők gyermeke 
volt, de mint önéletrajzában korábban 
írta: „…a családban nagy tisztelet 
nyilvánult meg az iskola és a műve-
lődés irányában”. A polgári iskolát 
kitűnő eredménnyel végezte el, így 
egyenes út vezetett számára a Szege-
di Római Katolikus Tanítóképzőbe. 
Tanítóként Tolna megyében kezdte 
pályáját, ahol kitelepített  németajkú, 
menekült székely és csángó szülők 
gyermekeit tanította eredményesen. 
1948-tól Kunbajára került tanítónak. 
Ebben az időszakban végezte el a 
szegedi főiskola biológia-földrajz 
szakát.

1956-ban került Tiszaalpárra, ahol 
végleg letelepedett. Ismerte minden-
ki, és ő is ismert mindenkit, hiszen 
több mint fél évszázadon át itt élt kö-
zöttünk. 30 éven át tanította szaktár-
gyait az iskolában, nevelte diákjait és 
részt vett a falu közéletében is. Mun-
kásságát Szolgálati érdeméremmel 
ismerték el.

Megrendülten vettük tudomásul 
halálának hírét. Tanártársai, tanítvá-
nyai, rokonok, barátok, ismerősök 
őrzik emlékét. 

Utolsó kívánságának megfelelően 
hamvait a szegedi Fogadalmi temp-
lom altemplomában helyezték örök 
nyugalomra. Nyugodjék  békében!

Köszönet
Az iskola 80 éves évfordulós hete keretében június 6-án meg-

rendezett „Fuss velünk” rendezvény szervezői ezúton köszönik 
meg az alábbi intézmények, szervezetek, vállalkozók és magán-
személyek támogatásait:

SZMK, FIDESZ Tiszaalpári szervezete, MATIC Kft., Univer 
Kecskemét, diákönkormányzat, tiszaalpári polgárőrség, Fókusz 
Takarékszövetkezet, Aviva Biztosító, BÁCSVÍZ Zrt., Alapít-
vány Tiszaújfalu Gyermekeiért, körzeti megbízottak, Víglásiné 
Tóth Andrea, Farkas Csaba, Sántáné Boros Edit, ifj. Papp József, 
Novák Zoltán, Ladányi Zoltán, Fülöp Klára, Kerekes András.

Megszépült egy újabb tanterem 
az iskolában

Segítőkész szülők munkájának eredményeként új falszínnel 
várja a leendő 6.b osztályos tanulókat tantermük. Köszönet Ja-
nik Jánosnak és fiának igényes, precíz, térítésmentesen elvégzett 
munkájáért. Köszönjük a segítséget a szervezésben, előkészítés-
ben, takarításban Janik Jánosnénak, Kalmárné Palásti Mónikának, 
Ballabásné Somkúti Anitának, Simonyiné Polner Anitának, Szar-
ka Henriettának, Laczkó Máriának, Körös Lajosnénak. A falfes-
téshez szükséges alapanyagot az általános iskola a báli bevételből 
biztosította.                         Kővágóné Kálmán Klára osztályfőnök
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Könnyes-mosolygós búcsú

Június 18-án, egy szombati napon 
köszöntek el iskolájuktól az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola és Könyvtár 
végzős tanulói. A ballagási ünnepség az 
osztálytermekben a virágok átadásával 
kezdődött, majd az osztályok – a tanév 
utolsó csengőszavára – levonultak az 
udvarra.

A tanévzáróval egybekötött ünnep-
ségen 46 diák búcsúzott el az iskolától, 
a tanároktól, valamint a régi szép em-
lékektől. A szép időben megrendezett 
bensőséges ünnepséget - melyet ünnepi 
beszédek, versek, zeneszámok színesí-
tettek -  sok hozzátartozó és érdeklődő 
tisztelte meg jelenlétével. 

Gibárszki Sándorné igazgató ünnepi 
beszédében nemcsak a végzős diákoktól 
búcsúzott el, hanem örömmel számolt 
be arról is, hogy ennek a tanévnek so-
rán is színes programok gazdagították 
az iskolai életet. 2011-ben legnevezete-
sebb ezek közül az iskola 80 éves év-
fordulójának rendezvénysorozata volt, 
amely a gyerekek, a pedagógusok és a 
szülők együttműködése révén valósult 
meg, és nagyszámú érdeklődőt vonzott 
az iskolába. A legsikeresebb, legtehet-
ségesebb tanítványok idén is oklevél és 

könyvjutalomban részesültek, amelyet 
az ünnepségen vehettek át. 

A Pejtsik Alapítvány minden tanév-
ben Pejtsik László-díjjal ismeri el annak 
a végzős diáknak a nyolcéves munkáját, 
aki kiváló teljesítményével öregbítette 
az iskola hírnevét. A nevelőtestület ja-
vaslatára a kuratórium döntése szerint 
a 2010/11-es tanév Pejtsik-díjasa Szabó 
Tibor 8. a osztályos tanuló lett. A kura-
tórium idén különdíjat is kiadott, melyet 
Kálmán Csilla 8. a osztályos tanulónak 
ítélt oda. Az adományozó okleveleket 
dr. Csernus Tibor, az alapítvány kura-
tóriumának elnöke adta át. A közösségi 
munkában kiemelkedő alsós tanulók a 
Tiszaújfalu Gyermekeiért Alapítvány 
elnökétől, Bartucz Istvántól vehették át 
a jutalomkönyveket.

A végzősök nevében Berkes Dóra és 
Ivicz Netta búcsúzott az alma matertől. 
Netta üdítően friss és szemléletes beszé-
dével úgy vezetette végig a hallgatókat 
az elmúlt nyolc éven, mint egy népme-
sén: 

„Egyszer volt, hol nem volt, az Ópe-
renciás-tengeren is túl, volt egyszer 46 
vándorlegény. Elindultunk szerencsét 
próbálni, hogy megszerezzük azt a kin-

cset, amiről már olyan sokat hallot-
tunk. Ez egy szemnek láthatatlan kincs, 
a hatalma abból áll, hogy ha valaki 
megszerzi, akkor azt tőle többé senki el 
nem veheti. Ez a kincs a TUDÁS kincse. 
Vándoroltunk hát hosszú ideig, mígnem 
beértünk egy kerek erdő közepébe. Ott 
megláttunk egy kacsalábon forgó várat, 
melynek falán ez a felirat állt mézeska-
lács-betűkkel: Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola.”

A várban nyíló nyolc ajtó mögött 
nyolc tanév próbáit teljesítették a ván-
dorlegények, akik az összegyűjtött tu-
dás birtokában így vettek búcsút a tudás 
várától: „… egy újabb vár felé indulunk, 
de hogy ott majd milyen próbákat mér ki 
ránk a sors, még nem tudjuk. Mi, a fel-
cseperedett vándorlegények vállunkon a 
tarisznyával elköszönünk a mesterektől, 
segítőktől és az itt maradó társaktól. 
De nem felejtünk el köszönetet mondani 
mindazért, amit itt kaptunk. Köszönünk 
mindent a varázslóinknak és az őket se-
gítő szüleinknek.”

Mi pedig nem tehetünk mást, jó utat, 
sok szerencsét és felfedezésre érdemes 
kincseket kívánunk nekik vándorlásuk 
során.

8.a
Maróti Pálné osztályfőnök

Ajtai Klaudia, Bársony Anna Borbála, 
Bartók Béla Tamás, Dömötör Mária, 
Festő-Hegedűs István, Fiedler Márk, 
Fiedler Mercédesz, Ivicz Netta, Kálmán 
Csilla, Kanál Szabolcs, Kanalas Fan-
ni Rebeka, Kovács Anett, Kuruczlaki 

Mátyás, Nemes Klaudetta, Néző János, 
Novák Edina, Réczi József, Szabó Ti-
bor, Szentesi Csilla, Várnai Richárd

8.b
Maróti Pál osztályfőnök

Ajtai Veronika, Bársony József, Berkes 
Anett, Berkes Attila Krisztián, Berkes 

Dóra, Gulyás András, Győri Krisztián, 
Jakab Elza, Jártin Tamás, Jugovics Ti-
bor, Juhász Szabina Zsuzsanna, Kádár 
Dániel, Kanalas Kitti, Körözsi Martina, 
Lévai Dominika, Molnár Dominika, 
Nagy Gál Zsuzsanna, Pál Zsanett, Pa-
lásti Bence, Rácz István, Szabó János, 
Szigeti Nóra, Szűcs Nikolett, Zíger 
Nóra

Akik elballagtak



6. oldal                                                            2011. július

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 
Kölcsey Ferenc prózamondó és népdal-
éneklő versenyén Csóka Alexandra (5.a)  
különdíjat kapott.

A Város- és Faluvédők Szövetsége 
„Fiatalok az épített és természeti kör-
nyezet védelméért”című rajzpályázatán 
Deák Csenge (3.a) különdíjat kapott.

Felkészítő tanár: Szőke Éva

Fekete Ádám 6.a osztályos tanuló a  
Kölcsey Ferenc országos prózamondó 
versenyen 3. helyezést ért el. 

A Kiskunfélegyházán megrendezett 
kistérségi helyesírási bajnokságon Balla 
Nikolett 7.a osztályos tanuló 2. helye-
zést ért el. 

Felkészítő tanár: Suba Jánosné

A TITOK országos német levele-
ző versenyen hat tanuló jutott a május 
22-én Budapesten sorra kerülő döntő-
be. Papp Dóra (5.o.), Dömötör Dániel 
(6.o.),  Almási Attila, Balla Nikolett, 
Papp József (7.o.), Kálmán Csilla (8.o.). 
Eredmények:  Kálmán Csilla 8., Almási 
Attila 9.,  Balla Nikoletta 10., Dömötör 
Dániel 12., Papp József 12. hely.

Felkészítő tanár: Komár Pálné

A Kiskunfélegyházi Összevont Álta-
lános Iskola Dózsa György tagiskolája 
által meghirdetett kistérségi történelem 
versenyen Balla Nikolett 7.a osztályos 
tanuló második, Szabó Tibor 8.a osztá-
lyos tanuló 3. helyezést ért el. Felkészí-
tő: Kővágóné Kálmán Klára.

Kiskunfélegyházán a Diákolimpia  
III. korcsoport körzeti döntőjén magas-
ugrásból Herczeg Eszter 1.helyet szer-
zett, Kecskeméten a Diákolimpia  III. 
korcsoport megyei döntőjén pedig 2. 
helyezést ért el, és az országos döntőbe 
jutott.

 A Diákolimpia körzeti döntőjén 
a labdarúgó csapat 2. helyezett lett 
Nyárlőrincen, a III. korcsoport a 3. he-
lyet szerezte meg.

Felkészítő tanár: Ivicz Lázár

Mozaik Országos Tanulmányi Ver-
seny szegedi döntőjén elért eredmé-
nyek:

Deák Csenge (3.a) általános művelt-
ség területen 6. hely, Csernus Huba (3.a) 

környezet 5. hely
Sánta Márk 8(3.a) magyar nyelv 7. 

hely. 
Felkészítő tanár: Ivicz Ivett

Város-és Faluvédők Szövetsége által 
hirdetett rajzpályázaton Deák Csenge 3. 
helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Ivicz Ivett

Szóló néptánc- és népdaléneklési 
versenyen Szegváron Novák Ádám kü-
löndíjat kapott.

A Bács-Kiskun megye sajátos neve-
lési igényű tanulói számára meghirdetett 
Ki mit tud? tehetséggondozó versenyen 
Kiskunfélegyházán a következő ered-
mények születtek:

- modern tánc: Bende Klaudia Fanni  
különdíj, Berkes Richárd-Sinkó Renáta 
különdíj

- néptánc: Sinkó Renáta 2. hely
- szóló ének: Csóka Alexandra 3. 

hely, Körözsi Johanna 3. hely
- vers: Kiss Miklós 3. hely, Molnár 

Dominika 3. hely
- mese: Várdai Katalin 3. hely.

ISKOLAI VERSENyEREDMÉNyEK

Július 4-én a Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvodába különleges vendég-
sereg érkezett. A kis csoportot Pintér 
Franciska amatőr festő és művészetpár-
toló invitálta hozzánk. Olyan alkotók 
jöttek el, akiket ismeretlenként is isme-
rősként köszönthettünk, hiszen naponta 
találkozhatunk velük óvodánk falain be-
lül, termeinkben, folyosóinkon kiállított 
képeken keresztül. Az ő kezük munkája 
által festett képek sugároznak felénk 
nap mint nap derűt, vidámságot, teszik 
óvodánkat még szebbé, otthonosabbá. 
Különleges élmény és felfedezés volt 
számunkra, ahogy egy-egy kép megtes-
tesült, s látva láthattuk a mestert, a kép 
alkotóját.

A művészet csoda: összekapcsol 
gondolatokat, élményeket, érzelmeket. 
Egy olyan különleges eszköz, mely érté-
ket képvisel, világosan, egyértelműen és 
tisztán közvetít szépséget, méltóságot, 
bevezet egy egyszeri és megismételhe-
tetlen elkapott pillanatba. S mekkora 
csoda, hogy éppen Tiszaalpárról, erről a 
gyönyörű természeti adottságokkal bíró 

településről adnak lenyomatot az örök-
kévalóságnak,

Az Alkotótábor 18 éve létezik 
Tiszaalpáron. Elindítója, pártfogója 
egykor Biczók Mihály jegyző volt, aki 
a mai napig figyelemmel kíséri az Al-
kotótábor munkáját. Neki is köszönet-
tel tartozunk, hiszen e nélkül a hosszú 
és folyamatos pártfogolás nélkül ma 
nem állhatnánk e csodálatos alkotások 
előtt, melyek rangot, méltóságot ad-
nak óvodánknak. Ezeknek a képeknek 
mindannyian élvezői vagyunk, akik 
belépünk az épületbe, de a legnagyobb 
nyertesei a gyerekek, akikbe észrevét-
lenül, természetes módon árad a színek, 
formák, témák által a művészet, kiala-
kul életük legfogékonyabb éveiben egy 
belső igény, mely talán életre szólóan 
meghatározza ízlésüket, látásmódjukat. 
Köszönjük a képviselő-testületnek, pol-
gármesternek, jegyzőasszonynak, hogy 
támogatásukkal felkarolták az épület 
átadásakor a képek keretezésének, elhe-
lyezésének lehetőségét.

Novák Imréné

A művészet a legjobb befektetés Kézműves tábor
Augusztus 

1-5-ig (hétfőtől 
péntekig) kéz-
műves tábort 
szervezünk az 
Eperke Napkö-
ziben.

Várjuk azok-
nak a 6-10 éves 
gyermekeknek 
a jelentkezését, 
akik szívesen foglalkoznának üvegfes-
téssel, sógyurmázással, gyöngyfűzés-
sel, pasztell-, illetve temperafestéssel.

Amit garantálunk:
kreativitás, a kézügyesség fejlesztése 
és az alkotás öröme.  

A foglalkozások 8-16 óráig tarta-
nak teljes ellátással. 

Részvételi díj: 8000.- Ft
Bővebb tájékoztatás Palóczné Már-

tinál (06/70/3151-897).
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Nem csak a húszéveseké a világ…
Július 9-én a megyei nyugdíjas szö-

vetség szervezésében Ki mit tud vetél-
kedőt tartottunk a művelődési házban 
tánc és humor kategóriában. A házigaz-
da szerepét immár harmadik alkalom-
mal az Árpád Nyugdíjas Klub vállalta 
fel. A megyéből nyolc egyesület képvi-
seltette magát a rendezvényen: a Bugaci 
Nyugdíjas Klub, a Solti Petőfi Nyugdí-
jas Egyesület, a Tiszakécskei Nyugdíjas 
Klub, a Ladánybenei Nyugdíjas Klub, 
az izsáki Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub, a 
kiskunfélegyházi Környezetvédő Klub, 
valamint a Cipőgyári Nyugdíjas Klub, 
és természetesen az alpári Árpád Nyug-
díjas Klub. Versenyen kívül a Pest me-
gyei Sülysáp település Barátság Nyugdí-
jas Klubja látogatott el a rendezvényre, 
akik egy csodálatos tánccal egybekötve 
mutatták be népviseletüket. 
Valamennyi produkció nagyon színvo-
nalas volt. A táncosok ruhái gyönyörű-
ek voltak, ahol kellett, a korhűségnek 
is megfeleltek. Magyar táncokon kívül 
reneszánsz udvari táncot, pomponlány-
táncot és férfi balettet is láthattunk. A 
humoros jeleneteket is nagyon szerette 
a közönség: sok volt a nevetés és nagy 
a taps. 

A háromtagú zsűri döntése alapján a 
tánc kategória győztesei:
I. helyezett: Solti Petőfi Nyugdíjas 
Egyesület
II. helyezett: Árpád Nyugdíjas Klub, 
Tiszaalpár
III. helyezett: Bugaci Nyugdíjas Klub
A humor kategória helyezettjei:
I. hely: Kiss Jánosné és Tímár Béláné, 
Tiszaalpár (Böske és Béla 20 év házas-
ság után)

II. hely: Sántáné Szabó Margit, Solt 
(Vágyakozás)
III. hely: Szarvas Károlyné, Tiszakécske 
(Humoros dal)
A tánc kategória különdíját az izsáki 
Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub kapta, a 
humor különdíját Tímár Béláné vehette 
át a Juliska 80 éves lett című produkci-
óért. A sülysápi vendégek a házigazdák 
ajándékával térhettek haza. Az oklevél 
mellé egy szép vázát és emlékplakettet 
kaptak a balettozó férfiak.
A nagy hőség ellenére a műsor után 
községünket is megtekintették a vendé-
geink. Ellátogattak a Templomdombra 
és a kosárkiállításra, és nagyon örültek 
annak, hogy a festőtábor alkotásait is 
megcsodálhatták.
A rendezvény megszervezéséhez nyúj-
tott anyagi támogatást köszönjük a kép-
viselő-testületnek, a lebonyolításban 
nyújtott segítséget pedig a polgármeste-
ri hivatalnak és a művelődési ház dol-
gozóinak.

Kiss Jánosné klubvezető

Faluszépítő hírek
Tisztelt tiszaalpári lakosok! A nagy 

meleg miatt különösen fontos lenne, 
hogy a Mátyás király, a Hunyadi és a 
Thököly utcákban pár éve ültetett fákat 
az ott lakók locsolják. Valamennyiünk 
érdeke, hogy életben maradjanak, ár-
nyékot adjanak és szépítsék környe-
zetünket. Mindenki segítségét előre is 
köszönjük.

Meghirdetjük a gondozott előker-

tek versenyét. Akik rendben tartják, 
gondozzák előkertjeiket, és jó példával 
járnának elöl, jelentkezzenek a műve-
lődési házban, a Teleház nyitvatartási 
idejében:

kedd,csütörtök,péntek 15 -19 óra 
között augusztus végéig. A szakmai 
előadással, és virágárusítással egybekö-
tött ünnepélyes eredményhirdetés során 
emlékplakettel jutalmazzuk a legszebb 

előkertek tulajdonosait.
Szeptember 24-én (szombaton) ki-

rándulást szervezünk a HORTUS HUN-
GÁRIA Virágkiállításra. A részletes 
programot és a költségeket a következő 
számban közöljük.

a Polgármesteri Hivatal                                                    
és a  Faluvédő Szépítő Egyesület

vezetősége
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Együtt egymásért
A Lakiteleki Népfőiskolán június 25-

én már 12. alkalommal rendezték meg 
az „Együtt egymásért az akadálymentes 
élet reményével” elnevezésű találkozót. 
A rendezvény elindítása Lezsák Sándor-
nak, az országgyűlés alelnökének nevé-
hez fűződik. Erre a találkozóra a gyengén 
látók és a mozgássérültek Bács-Kiskun 
megyei csoportjai kapnak meghívást, amit 
idén a 38 csoport közül 30 el is fogadott. 
Az eseményen öt település, Lakitelek, 
Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszakécske és 
Tiszaalpár mutatkozott be közelebbről, 
termékeinek kiállításával, énekkel, zené-
vel, verssel, tánccal.

Hanó Mihály, Bács-Kiskun Megyei 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének el-
nöke nyithatta meg a rendezvényt s kö-
szönthette a több mint ezer vendéget.  Dr. 
Vancsura István polgármester Tiszaalpár 
történetéről, múltjáról és jövőjéről beszélt 
a részvevőknek. Az utána következő mű-
sorban községünk kulturális életének ha-
gyományaiból kaptak ízelítőt a vendégek. 
Bársony Andrásné tekerőlanton, Szóráth 
János klarinéton adott elő dalokat. A Bagi 
Ferenc tanár úr vezette tánccsoport diákjai 
nagyszerű néptánc-produkcióval képvi-

selték községünket. 
A műsort Kásáné 
Zetkó Mária konfe-
rálta. Köszönet ki-
váló munkájukért!

A hagyományos 
alpári mestersége-
ket kiállítás kere-
tében tekinthették 
meg az érdeklődők. 
A vesszőtermékek, 
kosarak, halászati 
eszközök, fonott 
üvegek mellett régi 
fényképek szem-
léltették, mivel dol-
goztak, foglalkoztak 
régen és ma is kézműveseink. Ezen a kiál-
lításon megtekinthető volt a Bársony Mi-
hály által elsők között készített – ma már 
féltett-óvott - tekerőlant is.

Hanó Mihály szerint jól sikerült, ren-
geteg programot felvonultató rendezvény 
volt a találkozó. Itt került sor a kecskemé-
ti egyesület saját pályázatának eredmény-
hirdetésére is. A legaktívabb mozgássérült 
csoportok egy 4 napot, 3 éjszakát magában 
foglaló üdülési lehetőségre pályázhattak a 

lakiteleki üdülőben. A pályázat nyertesei 
Szabadszállás, Soltszentimre, Tompa és 
Kecskemét.  

Hanó elnök úr ezúton is köszöni a 
résztvevők munkáját, amely a rendezvény 
sikerét biztosította. Ugyancsak köszöni 
a támogatásokat: Lezsák Sándor alelnök 
úrnak az anyagi és erkölcsi hozzájárulást, 
a Family Frostnak az 500 db jégkrémet, 
a csoportoknak a felajánlott tombolatár-
gyakat, és végül, de nem utolsó sorban a 
fellépőknek az ingyenességet.

Munkában a zsűri a pogácsa versenyen

A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
A parlagfű elleni védekezés hatósági 

tennivalóit alapvetően hat jogszabály ren-
dezi. 

A vonatkozó jogszabályokat áttekint-
ve megállapíthatjuk, hogy a parlagfű elle-
ni védekezés közigazgatási hatósági eljá-
rás. Ennek keretében a hatóság az ügyfél 
számára
- előírja a védekezési kötelezettséget,
- növényvédelmi bírságot szab ki,
- közérdekű védekezést rendel el,
- rendelkezik a közérdekű védekezés költ-
ségéről.

Kire terjed ki a hatósági eljárás?
A jogszabály személyi hatálya teljes 

körű, ebből következik, hogy a jegyző 
bármely személy, szervezet ellen eljárhat, 
ha az egyéb jogszabályi feltételek fennáll-
nak.

Itt kell megemlíteni, hogy a személyi 
hatály olyan értelemben azért meghatáro-
zott, hogy csak az lehet az eljárás során 
ügyfél, aki a „… területtel rendelkezik, 
illetve azt használja…“. Tehát nem feltét-
lenül az ingatlan tulajdonosa a kötelezett.

Mi az ügyfelek által teljesítendő kö-
telezettség?

A földhasználó köteles az adott év jú-
nius 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 

virágbimbó kialakulását megakadályozni 
és ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.“

Mikor köteles a jegyző eljárást indí-
tani?

A jogszabályi rendelkezés alapján a 
jegyző június 30-át követően, a parlagfű 
virágzásától, illetve a virágbimbó kiala-
kulásától függetlenül köteles hatósági 
eljárást kezdeni azon földhasználókkal 
szemben, akik elmulasztották a parlagfű 
elleni védekezési kötelezettségüket telje-
síteni.

A mulasztás megállapítható, ha a te-
rületen június 30-át követően nem észlel-
hető olyan emberi beavatkozás, amely a 
parlagfű fejlődésében kizárja a virágbim-
bó kialakulását.

A jogszabályi rendelkezés miatt az 
ügyfél csak abban az esetben mentesül, 
ha bizonyítja, hogy adott ellenőrzéssel 
érintett időszakban rajta kívül álló okból 
nem tudott eleget tenni a védekezési köte-
lezettségnek. Ilyen lehet például valamely 
természeti katasztrófa, vagy olyan beteg-
ség, amely öntudatlansággal jár. Fontos 
megjegyezni, hogy ezen akadályoknak 
olyanoknak kell lenniük, amelyek raj-
ta kívülálló okból lehetetlenné teszik az 

ügyfél érdemi intézkedését.
Helyszíni ellenőrzés
A helyszíni ellenőrzésről nem kell a 

földhasználót előzetesen értesítenie és 
hatósági tanú igénybevétele is csak lehe-
tőség 

Akár egy hatósági minőségben eljáró 
felügyelő is felvehet jegyzőkönyvet.

Jegyzőkönyv tartalma I.
használható a 221/2008. Korm. rende-

let 1. számú melléklete – nem kell minden 
pontot kitölteni

Az ingatlan teljes területének nagysá-
ga

Parlagfű fertőzöttség mértéke a teljes 
ingatlan vonatkozásában tól-ig (pl. 30-40 
%) (ugyanis nem parlagfű foltot veszünk 
fel a jegyzőkönyvben, tehát nem a par-
lagfűvel fertőzött terület nagyságát hatá-
rozzuk meg az ingatlanon belül) VAGY 
fertőzött terület becsült nagysága („kb.” 
szó kerülendő!)
Borítottság mértéke
Jegyzőkönyv tartalma II.
Parlagfű fenológiai állapota, magassága
Egyéb allergén gyomnövények és fajtá-
juk 

Folytatás a következő oldalon.
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A PARLAGFŰ ELLENI
VÉDEKEZÉSRŐL

Folytatás az előző oldalról.
Ingatlan leírása (milyen tereptárgyak 

vannak rajta, a parlagfű fertőzöttség az 
ingatlan melyik részét érinti)

Minél több fényképfelvételt kell ké-
szíteni, melyeken az azonosítást segítő 
tereptárgyak legyenek rajta, továbbá le-
hetőség szerint a fotók legyenek dátum-
mal ellátottak.

A jegyző feladata
221/2008. Kr. 3. § (3) „Amennyiben a 

közérdekű védekezés elrendelésére jogo-
sult hatóság észleli a Tv. 17. § (4) bekez-
désében foglalt kötelezettség megszegé-
sét, megkeresi az ingatlanügyi hatóságot 

a közérdekű védekezés elrendeléséhez 
szükséges adatok beszerzése érdekében.”

A körzeti földhivatal részvétele az el-
járásban

Főszabályként a körzeti földhivatal 
nem vesz részt a jegyzői eljárásban, de 
ha a jegyző nem rendelkezik az ingatlan-
ra vonatkozó adatokkal, természetesen 
megkeresi a társszervet.

Helyszíni ellenőrzést a földhivatal hi-
vatalból a veszélyeztetett területeken, be-
jelentés alapján más területeken végez.

Boris Ferenc
közterületfelügyelő

Horgászhírek 
277 méter hal Tiszaalpáron!

2011. július 3-án került megrende-
zésre a IV. Országos Rapala Pergető 
Bajnokság első fordulója az Alpári 
Holtágon. A rablóhalas horgászatra az 
ország sok részéről 41 csapat jelentke-
zett 82 versenyzővel. 

A verseny 7 órakor kezdődött és 
13 óráig tartott. A hídtól a sziget alsó 
végéig foglalták el csónakokkal a ver-
senyzők az általuk kiválasztott helye-
ket. A csapatok összesen 277 méter 
ragadozó halat fogtak, mintegy 1040 
darabot. A kifogott halak közül első 
helyen a balin volt, ebből 929-et, csu-
kából 100 darab, sügérből 11 darab. 
Balinból az átlag méret 24 cm, csuká-
ból 52 cm, sügérből 17 cm. Az összes 
kifogott hal átlag mérete 27 cm lett.

A szervezők és versenyzők kife-
jezetten elégedettek voltak a verseny 
helyszínével, valamint a víz rablóhal-
állományával. Nagyon tetszett a tele-
pülés és a Holtág környezete. Többen 
jelezték, hogy visszatérnek a jövőben 
is horgászni Tiszaalpárra. A verseny 
szervezői megköszönték az Önkor-
mányzat, a BÁCS-HOSZ és az Alpári 
Tisza Horgász Egyesület közreműkö-
dését a verseny megrendezésében és 
lebonyolításában.

A bajnokság más helyszíneken 
folytatódik tovább, a 6. forduló októ-
berben lesz a Tisza-tavon. A verseny 

összdíjazása 4.500.000 forint, a fődíj 
egy félmillió forint értékű Rapala per-
gető csónak. Az Alpári Tisza HE kö-
szöni minden horgásznak és segítőnek 
a közreműködését a verseny előkészí-
tésében és lebonyolításában..

2011. augusztus 20-án a Faluna-
pok keretében tartja egyesületünk ha-
gyományos házi horgászversenyét a 
Holtágon. A településen több helyen 

is kihelyezett felhívásokról mindent 
megtudhatnak majd a horgásztársak 
a megmérettetéssel kapcsolatosan. Öt 
kategóriában lehet nevezni július vé-
gétől Madláné Fazekas Andinál a Va-
rázsbazárban. Nevezési feltétel az ér-
vényes állami jegy és az alpári tagság. 
További információk a plakátokon.

Barta Lajos 
Alpári Tisza HE elnök

Gyászjelentés

Mély fájdalommal
közöljük, hogy

özv. Holéczi Lászlóné
83 éves korában elhunyt.

Temetése
2011. július 22-én lesz a
tiszaújfalui temetőben.
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Felnőtt csapat
Utolsó bajnoki mérkőzésére készült a csapat. Kettő-

zött erővel, mivel a múlt szezon utolsó találkozója nem 
úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Mint ismeretes, a 
Kecskeméti LC ellenünk szerezte egyetlen győzelmét 
(2:0), ráadásul a mi pályánkon. Emiatt és a győzni akarás 
miatt most különösen igyekezett a csapat. Minden úgy 
indult, ahogy a „nagykönyvben meg van írva”.  Hürkecz 
Robi gyorsan „vágott” nekik kettőt, utána viszont, mint 
a bajnoki mérkőzések során annyiszor, jött az a bizonyos 
játékvezetői segédlet. (Valószínűleg a Kecskemét bent 
maradása volt a fő cél.) A mérkőzés végére 2:2 lett a 
végeredmény. Most tényleg nem a fiúkon múlott a győ-
zelem, hiszen a csapatról elmondható, hogy bárkit képe-
sek legyőzni.

Megye II. Észak felnőttek
1. Lakitelek    30 21 3 6  73-27 66
2. Városföld       30 21 3 6 78-36  66
3. Nyárlőrinc       30 18 8 4 64-29 62
4. Tiszakécske       30 17 9 4 57-29 60
5. Kkfh. Vasutas  30 15 4 11 58-44 49
6. Bugac      30 13 9 8  43-40 48
7. Pálmonostora 30 13 7 10 58-45  46
8. Tabdi        30 13 6 11 53-46 45
9. Kecel           30 13 5 12 60-63 44
10. Lajosmizse    30 12 5 13 52-51 41
11.Tiszaalpár       30 10 5 14 57-63 35
12. Jakabszállás   30  8  7 15 54-84 31
13. Harkakötöny  30  7    6 16 40-60 27
14. Kecskeméti LC  30  5    4 21 39-83 19
15. Csólyospálos 30  4    6 20 45-90 18
16. Helvécia  30  3    5 22 44-85  14

Ifjúsági csapat
Kecskemét LC – Tiszaalpár 4:3. Erről a mérkőzés-

ről el lehet mondani, hogy a Kecskemét talált egy gólt, 
azzal nyert. A csapat egész éves teljesítménye azonban 
kiegyensúlyozott, jó játékban nyilvánult meg. A játéko-
sok a meccseken hétről hétre szinte brillíroztak. Bakos 
István edzőt és a csapat valamennyi tagját elismerés ille-
ti ezért. Gratulálunk a bronzéremhez!

Megye II. Észak, ifjúságiak
1. Lajosmizse        30 24 4 2     152-37  76
2. Tiszakécske       30 24 3 3     135-42  75
3. Tiszaalpár      30 21 6 3     113-32 69
4. Kecel       30 18 4 8 81-50 58
5. Nyárlőrinc   30 15 6 9 86-43 51
6. Városföld      30 16 1 13  86-60 49
7. Kecskeméti LC    30 14 6 10 79-54  48
8. Lakitelek        30 14 4 12 68-63 46

9. Tabdi         30 13 2 15 67-94 41
10. Csólyospálos    30 12 5 13 51-77 41
11. Helvécia      30 12 2 16 70-63 38
12. Harkakötöny   30 11  3 15 66-67 36
13. Bugac   30  6    2 22   39-115 20
14. Jakabszállás  30  6    2 22   66-149 20
15. Kkfh. Vasutas 30  6    0 24   48-123 18
16. Pálmonostora 30  2    1 27   28-165    7

A bajnokság végeztével szeretnék mindenkinek kö-
szönetet mondani, aki a sporttal kapcsolatban bármiben 
segítségünkre volt. Így elsősorban Tiszaalpár Nagyköz-
ség Önkormányzatának az anyagi támogatásért, amely-
lyel zavartalan működésünket biztosították. Az egyesü-
letnek év közben egyszer sem volt kifizetetlen számlája, 
vagy időntúli tartozása. A MATIC Kft. Pásztor Gyula 
vezetésével az anyagi támogatáson túl a működés szinte 
valamennyi területén segítette az egyesületet. Ide érten-
dő a játékosok foglalkoztatása, a kútfúrásban nyújtott 
segítség, a fűtelepítéshez eszközök, tárcsa, vetőgép biz-
tosítása, vagy éppen a tiszaújfalui pálya korlátrendsze-
rének kiépítésében nyújtott hathatós közreműködés. Kö-
szönjük a vállalkozóknak, akik szintén sokat segítettek: 
Barna Sándornak, Kézsmárki Lászlónak, dr. Vancsura 
Istvánnak, Dragon Józsefnek, Juhász Imrének, Bartók 
Istvánnak (a vasboltosnak és a gumisnak is), dr. Csernus 
Tibor ügyvédnek. Köszönet a Naturalpár Kft-nek, és 
mindenkinek, aki segítette az egyesület munkáját. Ter-
mészetesen a játékosokat, a szurkolókat is köszönet il-
leti. 

Az elnökség négyéves mandátuma lejárt. Köszönet 
a négyéves munkáért Győző Gyula alelnöknek, Borsi 
Sándor, Kacziba Sándor és Magyar Attila elnökségi ta-
goknak. A tisztújító közgyűlésre július 16-án 8,30-kor 
kerül sor a művelődési házban. Kérem az egyesület 
tagjait, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a 
közgyűlésen, mivel az egyesület életében jelentős ese-
ményre fog sor kerülni.

Erőt, egészséget kívánok mindenkinek:
Martus Pál elnök

Labdarúgás

A Bronzérmes ificsapat
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Magyarok vására
Július 10-én Kiskunfélegyházán 

rendezték meg a Magyarok vásárát, 
ahol jó minőségű magyar élelmisze-
reket, kézműves termékeket, dísz- és 
használati tárgyakat lehetett vásá-
rolni. A vásár után a szervezők kul-
turális műsorral látták vendégül az 
érdeklődőket. A műsorban fellépett a 
Bársony Mihály Népdalkör, valamint 
a Bagi Ferenc vezette néptánccsoport 
is. A rekkenő hőség próbára tette a 
szereplőket éppúgy, mint a közönsé-
get, akik ennek ellenére végignézték 
a közel egyórás műsort.

A Kiskunfélegyhá-
zi Rendőrkapitányság 
tájékoztatása szerint 
az elmúlt hónapban 
vagyon elleni bűncse-
lekményt nem jelen-
tettek Tiszaalpár területéről.

Kék percek
Rendőrségi közlemény

Megyei Polgárőr Nap
Bács-Kiskun megyében 110 pol-

gárőr egyesület működik, több mint 
4800 taggal, akik szabadidejükben, 
térítés nélkül látják el vállalt feladatu-
kat. Több éves hagyomány már, hogy 
ezek az egyesületek a Bács-Kiskun 
Megyei Polgárőr Nap keretén belül 
találkoznak.

Ebben az évben július 9-én szom-
baton Jánoshalmán került megrende-
zésre a megyei polgárőr nap. Ezen a 
rendezvényen részt vett a Tiszaalpári 
Polgárőrség is 40 fővel.

Az esemény keretein belül több 
versenyszámban mérték össze magu-
kat az egyesületek. A tiszaalpári csa-
pat labdarúgásban ért el első helyet, 
valamint a horgászverseny első he-
lyezését egyesületünk tagja, Popper 
József nyerte el. 

Szeretnénk köszönetünket kife-
jezni Barta Lajosnak és Kézsmárki 
Lászlónak a találkozón nyújtott se-
gítségért, valamint Novák Lajosnak a 
támogatásáért.

Bársony István
titkár

Az anyatejes táplálás világnapja
1992-től tartják világszerte augusztus 

1-jén az anyatejes táplálás világnapját. Az 
anyatej a babák kincse. Egyre kevesebb anya 
szoptat világszerte, pedig az anyatejnél nincs 
jobb táplálék az újszülött számára. Mindig, 
mindenkor, minden szempontból megfelel a 
baba igényeinek, és a szoptatás mind a ba-
bának, mind az anyának előnyös. Az anyatej 
folyamatos alkalmazkodik a csecsemő igé-
nyeihez:

- könnyen emészthető, teljes értékű
- olyan antitesteket tartalmaz, melyek vé-

dik a babát a betegségektől
- csökkenti az allergiás, a légúti és bizo-

nyos bőrbetegségek kockázatát
- csökkenti a cukorbetegségre és elhízás-

ra való esélyt
- segíti a baba értelmi és érzelmi fejlődé-

sét, az ép fogazat kialakulását, a helyes be-
széd kifejlődését.

Az anyatejes táplálás az anyai gondosko-
dás és szeretet legtermészetesebb kifejezője. 
Segíti az anya és a csecsemő közötti harmo-
nikus kapcsolat kialakulását – ugyanakkor 
csökkenti a mell- és a petefészekrák kialaku-
lásának kockázatát, fokozottan véd a csont-
ritkulás ellen is. A szakma 6 hónapos korig 
kizárólag anyatejes táplálást javasol. Elisme-
résünket és tiszteletünket fejezzük ki a gyer-
mekeiket ily módon tápláló anyáknak.

Borisné Czmarkó Erzsébet
és Győri Lászlóné védőnők
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A RENTNER
Nyugdíjasgondozó Közhasznú 

Társaság
2008. évre vonatkozó közhasznúsági 

jelentése

A Kht. 2008. évben 24.500.000,-Ft 
normatív jellegű támogatásban része-
sült a Magyar Államkincstár által az 
alapfeladatának ellátására.

A Kht. a részére nyújtott támogatást 
az alábbi közhasznú céljaira fordította:

Gondozottak ellátásának bérköltsé-
gére   20.000.000,-Ft

Gondozottak élelmezésére, gyógy-
szereire     4.500.000,-Ft

Összesen: 24.000.000,-Ft
A folyamatosan növekvő költségek 

mellett szigorú gazdálkodás betartásá-
val igyekszünk a működőképességet 
fenntartani.

Barcsik László ügyvezető

A RENTNER
Nyugdíjasgondozó Nonprofit

Kiemelten Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

2009. évre vonatkozó közhasznúsági 
jelentése

A Kft. 2009. évben 24.956.950,-Ft 
normatív jellegű támogatásban része-
sült a Magyar Államkincstár által az 
alapfeladatának ellátására.

A Kft. 2009. évben további 
103.400,-Ft támogatásban részesült a 
Magyar Államkincstár által a dolgozók 
továbbképzésére.

A Kft. a részére nyújtott támogatást 
az alábbi közhasznú céljaira fordította:

Gondozottak ellátásának bérköltsé-
gére  20.400.000,-Ft

Gondozottak élelmezésére, gyógy-
szereire   4.556.950,-Ft

Összesen: 24.956.950,-Ft

A folyamatosan növekvő költségek 
mellett szigorú gazdálkodás betartásá-
val igyekszünk a működőképességet 
fenntartani. Az elmúlt évben a Magyar 
Államkincstár átfogóan ellenőrizte a 
Társaság működését és folyósított tá-
mogatás felhasználását. Az ellenőrzés 
eredményeként megfogalmazott el-
várások végrehajtása maradéktalanul 
teljesült. A 2009. év legjelentősebb 
változása a Társaság jogi kereteit érin-
tette tekintettel arra, hogy a vonatkozó 
törvényi előírások alapján megtörtént a 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-
vé átalakulás.

Barcsik László ügyvezető

A RENTNER
Nyugdíjasgondozó Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentése

A Kft. 2010. évben 22.587.100,-Ft normatív jellegű támogatásban részesült a 
Magyar Államkincstár által az alapfeladatának ellátására.

A Kft. 2010. évben további 177.052,-Ft támogatásban részesült a Magyar Ál-
lamkincstár által a dolgozók továbbképzésére.

A Kft. a részére nyújtott támogatást az alábbi közhasznú céljaira fordította:
 Gondozottak ellátásának bérköltségére   18.500.000,-Ft
 Gondozottak élelmezésére, gyógyszereire   4.264.152,-Ft
 Összesen:     22.764.152,-Ft
A folyamatosan növekvő költségek mellett feszített gazdálkodás betartásával 

igyekszünk a működőképességet fenntartani.
Barcsik László ügyvezető
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A Tiszaalpári Lovas Egyesület
Szeretettel meghívja Önöket

2011. július 16-án (szombaton)
megrendezésre kerülő

II. Tiszaalpári lovasnapra
A rendezvény helye:
Tiszaalpári Lovaspálya (Petőfi Sándor utca vége)

PRogRAm:
07:30-08:30 Fogatok érkezése, reggeli
08:00  Zenés ébresztő a Kiskunfélegyházi Fúvószenekar
   közreműködésével
08:30-09:00 Nevezés,  Technikai értekezlet, Pályabemutató,
   Nevezési díj: 2000 Ft
09:00-09:15 Ünnepélyes megnyitó
09:15-12:00 Akadályhajtás
12:00-13:00 Ebédszünet, Csikósbemutató
13:00-16:30 Vadászhajtás
17:00-  Eredményhirdetés
18:00-  Puszta bál
21:00-  Lovas tábortűz bemutató

A rendezvényen történő esetleges balesetekért a
rendezőség felelősséget nem vállal.
A programváltozás jogát fenntartjuk.

Információ a lovas programokkal kapcsolatban:
Bibok Károly: 06-30/902-6465
Novák mihály: 06-70/428-0434

A rendezvény szervezője:
Tiszaalpári Lovas Egyesület

A rendezvények ingyenesek.
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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 Sport-
horgászboltban (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! 

KÖNyVELéST éS
KÖNyVVIZSgáLAToT

VáLLALoK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEh- és Tb-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása 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 foga-
dok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

A TISZAALPáRI MŰVELŐDÉSI
háZbAN FoGADóóRáT TARToK 

Időpontok: 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

ÚJ:
PEDIKŰR-MANIKŰR-MŰKöRöM,

MASSZáZS:
Bali Szabina Tel: 06 20 968 18 53

FoDRáSZAT: 
Magonyné Kovács Tímea Tel: 06 20 566 66 47

KoZMETIKA:
Balogh Renáta Tel: 06 31 691 36 89

áLLóSZoLI & INFRASZAuNA & 
NAPSZAuNA:

Kallai Zoltánné Tel: 06 20 430 86 08

Kedvező árakkal, kellemes környezetben
várjuk a szépülni és pihenni vágyó vendégeket!
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Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház:  598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízott: 06 20/539-6630
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816

* Eladó Tiszaalpár, Dózsa 
György u. 68/d szám alatti 87 m2-
es lakás – négylakásos társasház-
ban. Érd.: 06/30/300-9996, vagy 
76/424-092

* Eladó 2 funkciós babakocsi 
felszerelve, BREVI autós gyer-
mekülés, játszó szőnyeg. Érd.: 
76/425-146

* 50-es Simson motorke-
rékpár jó állapotban sürgősen 
eladó. Irányár: 60.000 Ft. Érd.: 
06/20/257-9646, Tiszaalpár, 
Balassa u. 7.

* Hathetes fajtiszta amerikai 
buldog kiskutyák oltási könyvvel 
eladók. Érd.: 06/70/550-7003

* Eladók fa könyvespolcok, 
gázkazán, hűtőszekrény, színes 
tévé, új állapotban lévő kanapé. 
Érd.: 06/70/550-7003 

* Foxi kiskutyák, nagybálás 
széna, kisbálás szalma, fejőgép, 
100 l-es tejhűtő, 2 db orosz szi-
vattyú. Érd.: 06/30/335-7473

* Családi ház kerttel, mellék-
épülettel eladó: Tiszaalpár, Móricz 
Zs. u. 14. Érd.: 06/70/550-7003

* 180 db 60x60 cm-es kazettába 

való álmennyezet eladó. Ár: 80 
Ft/db. Érd.: 06/30/491-3036

* Háztartási árammal működő 
3 szálas tisztázógép eladó. érd.: 
06/30/353-6574, vagy 06/30/491-
3036

* Kádár Lajos u. 12. sz. ház 
eladó. 2 szoba, fürdőszoba, kony-
ha, gázfűtésese, bútorozott. 1063 
m2 területtel, közel a Tiszához. 
Irányár: 2,2 millió Ft. Érd.: 
06/20/514-1007, 890-459

* Tiszaalpár Árpádtelepen 2 
szobás, összkomfortos ház 1745 
m2 földdel eladó. Érd.: 76/715-
765

* Kecskemét-Hetényegyházán 
120 m2-es családi ház eladó, vagy 
tiszaalpári ingatlancsere is érdekel. 
Érd.: 06/30/736-8394

* ANGOL nyelv oktatását 
vállalja felnőttek és gyermekek 
számára egyaránt fiatal, tapasztalt 
tanárnő. Te: 06/70/237-7813

* SIMPLEX combi kazán, 
120 literes Hajdú villanybojler, 
fürdőkád, mosdó, zuhanykabin 
eladó Érd.:  július 25-e után  
890-404

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk:
Ajtai Mónika (Seres Katalin), Hamerli Kristóf (Hamerli 
Adrienn), Csókás József Csongor (Papp Emese), Rácz Réka 
(Tóth Ildikó), Győri Bence (Horváth Mariann), Mezei Ákos 
(Tóth Erika), Galgóczi Szebasztián (Tóth Erika), Karazsia 
Viola (Bársony Viola), Kacziba Lucza (Bartucz Nikolett)

Akiktől elbúcsúztunk: Csekla Istvánné Bársony Terézia 
(1929), Bense Józsefné Kádár Mária (1934), Balogh Károly 
(1926), Csapó István (1938), Szabó Jánosné Bársony Veronika 
(1930)

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 F. v.: 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


