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A Mihály nap előtti hétvégén kez-
dődött el Tiszaalpáron a mostanra már 
hagyománnyá vált IX. Bársony Mihály 
Tekerőlantos Találkozó, melyhez az 
óvoda Mihály napi vására, és idén elő-
ször a kosárfonó találkozó is csatlako-
zott. A programok előestéjén a Jótanács 
Anyja templomban Sebestyén Márta és 
Andrejszki Judit adott teltházas koncer-
tet.

Szombaton a rokonok, a meghívott 
vendégművészek és a tisztelők jelenlét-
ében dr. Vancsura István polgármester 
és Horti Sándor, a népdalkör vezetője 
koszorút helyezett el Bársony Mihály 
sírján. Délután az óvoda parknak is beillő 
kertjében megkezdődtek a Mihály napi 
programok. Az óvó nénik kézműves fog-
lalkozásokkal, frissen sült pogácsával 
várták a gyermekeket. Vidékről is érkez-
tek kézművesek, köztük a tiszakécskei 

Kristóf Márta népi iparművész mézes-
bábos, akinek mézeskalács-figuráit gyer-
mek és felnőtt egyaránt megcsodálta. A 
fák árnyékában felállított színpadon a 
népzene és a néptánc játszotta a fősze-
repet. A helyi népdalkör és a tekerősök 
közös műsorát nagy tetszéssel fogadta a 
közönség. A Jövőnkért művészeti iskola 
néptáncosai is nagyszerűen szerepeltek.  
A helyi fogatosoknak köszönhetően egész 
délután lehetőség volt sétakocsikázásra, 
és igen népszerű volt ez a program is. 

A kosárfonó találkozó ötlete Kanalas 
János kosárfonó népi iparművész nevéhez 
fűződik. A programokat úgy szervezték 
meg, hogy a kosárfonás valamennyi állo-
mását megismerhessék az érdeklődők. 
A kosárhoz való vessző előkészítését, a 
vesszőhúzást Berkes Sándor mutatta be. 
A vállalkozó kedvűek ki is próbálhatták 
ezt a nem is olyan könnyű munkafolya-

matot. Közben a sátorban a kosárfonók a 
kíváncsiak szeme láttára készítették ter-
mékeiket. A találkozó egyik fő programja 
a kosárfonók versenye volt. Az indulók 
három-három alkotással neveztek a ver-
senyre, amelyet saját maguk pontozásos 
rendszerrel értékeltek, minősítettek. Az 
első díjat, a Czinege Manufaktúra tulaj-
donosának, Czinege Istvánnak százezer 
forintos felajánlását a tiszaalpári Kapás 
Alina Éva és a dabasi Némethné Kozma 
Ilona nyerte megosztva. A tornaszobában 
egész délután megtekinthető volt a kosár-
fonók termékeiből rendezett kiállítás. 

A szombati programok zenés kuko-
ricafosztással fejeződtek be, amelyet a 
fosztóbál követett. Vasárnap szakmai elő-
adások zárták a háromnapos rendezvény-
sorozatot. Neves szakemberek a fűzfa-
telepítésről és a kosárfonásról tartottak 
előadást az érdeklődőknek.

Hagyományőrzők Tiszaalpáron



Szeptember 22-én tartotta soros rendes 
ülését a tiszaalpári képviselő-testület. A napi-
rendi pontokból:
Költségvetés

Az önkormányzat költségvetésének I. 
félévi teljesülését is tárgyalta a testület. Az 
előterjesztés szerint a költségvetés kiegyensú-
lyozott, a tervezett célok megvalósítása meg-
felelően alakult. Az év folyamán az önkor-
mányzat a kötelező és önként vállalt felada-
tait is ellátta, biztosította az intézményeinek 
működését, és emellett jelentős felújításokat 
is megvalósított. A bevételek 39,9 %-ban, a 
kiadások 35,4 %-ban teljesültek. 

Az önkormányzat bevételeinek legna-
gyobb része a központi támogatásokból folyt 
be. Ezeknek a támogatásoknak a jogcíme és 
a mértéke a költségvetési törvényben rögzí-
tett és különböző mutatószámokhoz, adat-
szolgáltatáshoz, egyes feladatok ellátásához 
kapcsolódik. 

A működési bevételek kb. egyharmadát a 
helyi adóbevételek és az átengedett központi 
adók adják (pl. az idegenforgalmi adó, vagy 
a személyi jövedelemadó átengedett mértéke, 
a bérleti és a lízing díjak). A gépjárműadóból 
származó bevételek is idetartoznak. Ebből 
az adónemből azonban a tervezetthez képest 
az első félévben kevesebb folyt be az önkor-
mányzat kasszájába.

A kiadások közel háromnegyede az önkor-
mányzat és intézményeinek működési jellegű 
kiadásaiból (ide értve a béreket és a dologi 
kiadásokat is), valamint a helyi szervezetek-
nek nyújtott támogatásokból tevődik össze. 
Az önkormányzat által nyújtott szociális jut-
tatások (segélyek, gyermekvédelmi támoga-
tások, közgyógyellátás stb.) is jelentős részét 
képezik a kiadásoknak. A rendszeres szociális 
segélyek kifizetése ezek között is magasan 
kiemelkedik, a tárgyidőszakban meghaladta a 
33 millió Ft-ot.
Szociális ellátások

Módosította a képviselő testület a szo-
ciális rászorultságtól függő pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátásokról szóló rendeletét a 
közgyógyellátásra és a lakásfenntartási támo-
gatásra vonatkozóan.

Közgyógyellátásra való jogosultság ala-
nyi jogon, normatív alapon vagy méltányos-
ságból állapítható meg. Alanyi jogon jogosul-
tak közgyógyellátásra:

- a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédel-
mi intézmények lakói

- a rendszeres szociális segélyben része-
sülő egészségkárosodott emberek

- a pénzellátást kapó hadigondozottak
- a központi szociális segélyben része-

sülők
- a rokkantsági járadékosok
- az I-es és II-es csoportú rokkantság alap-

ján nyugellátást, baleseti nyugellátást kapók
- akik saját jogukon, vagy akik után szü-

lőjük, eltartójuk magasabb összegű családi 
pótlékot kap.

Normatív alapon jogosult 
közgyógyellátásra:

- akinek havi gyógyszerköltségei megha-
ladják a nyugdíjminimum 10 %-át (2011-ben 
2.850.-Ft-ot, feltéve hogy a családban az egy 
főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjmi-
nimum összegét (2011-ben 28,500.- Ft-ot). 
Egyedülállók esetén ez az összeg a nyugdíj-
minimum 150 %-a (2011-ben 42.750 Ft).

Méltányosságból közgyógyellátás azok-
nak a szociálisan rászorulóknak állapítható 
meg, akik a helyi rendelet idevonatkozó elő-
írásainak megfelelnek:

- családok esetén az egy főre jutó jöve-
delem az öregségi nyugdíjminimum 220 %-a 
(2011-ben 62.700 Ft) alatt van, egyedülállók 
esetén ez a határ 270 % (2011-ben 76.950 Ft), 
és a havi rendszeres gyógyító eljárás költsége 
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22 
%-át eléri.

Helyi lakásfenntartási támogatásra az a 
személy jogosult:

- akinek háztartásában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás 
egyik tagjának sincs vagyona.

- a helyi lakásfenntartási támogatást 
egy évre állapítják, a kérelem folyamatosan 
benyújtható

- összege 2500 Ft/hó
A rendelet teljes szövege megtekinthető 

a polgármesteri hivatalban hivatali időben, 
valamint a www.tiszaalpar.hu honlapon.
Házasságkötés

A hivatali helyiségen kívüli házasságkö-
tést a képviselő-testület 2011. október 1-jétől 
szabályozta:

- a hivatali helyiségen kívüli házasságkö-
tés iránt illetékmentes kérelmet kell benyújta-
ni a kérelem indoklásával

- a hivatali helyiségen kívüli házasság-
kötést a jegyző engedélyezi (a határozatot a 
benyújtástól számított 15 napon belül kell 
meghoznia)

- a hivatali helyiségen kívüli házasságkö-
tés akkor engedélyezhető, ha a külső helyszín 
az esemény méltóságteljes és a jogszabályban 
előírt feltételeinek megfelelő lebonyolítására 
alkalmas

- a hivatali helyiségen kívüli házasságkö-
tésért bruttó 5000 Ft szolgáltatási díjat kell 
megfizetni az önkormányzat számlájára

- amennyiben a felek az esemény elmara-
dását a kitűzött időpont előtt 3 nappal bejelen-
tik, akkor a befizetett díjat vissza kell fizetni.
Közvilágítás

Az EDF DÉMÁSZ Zrt. benyújtotta a 
közvilágítási villamosenergia-szolgáltatás-
ra vonatkozó árajánlatát, amelyet a testület 
elfogadott.  Eddig 15,70 Ft/kWh egységárat 
fizetett az önkormányzat a közterek megvi-
lágításáért. 2012. január 1-jétől ez az összeg 
kilowattóránként nettó16,25 Ft-ra emelkedik. 
Az áramszolgáltató az ár változatlanságát 
2012. december 31-ig garantálja.
Ingatlaneladás

A piaccsarnok létesítése után a régi piac 
területét más célra kívánja hasznosítani az 
önkormányzat. Ezért piactéren álló, erősen 
leromlott állapotú felvásárló épületet 30.000 
Ft-ért megvásárolta az eddigi tulajdonostól, 
az Integrál Zrt-től. A vásárlás összegét az 
Integrál Zrt. visszautalja a község gyermek-
alapítványai számára, amelyet azok egyenlő 
arányban elosztva kapnak meg.
Fűtéskorszerűsítés

A Tündérrózsa óvoda fűtési rendszerét 
egy korábbi testületi döntés alapján alternatív 
fűtési móddal (faaprítékos kazán) kívánja 
kiegészíteni az önkormányzat. A munkálatok 
elvégzésére augusztusban meghívásos aján-
lattételű beszerzési eljárás keretében 6 társa-
ságot kértek fel ajánlattételre. A felkérésre két 
társaság nyújtott be pályázatot: a LOGALL 
Kft, illetve az ELŐ-SZER Kft. A benyújtott 
ajánlatok azonban olyan magas összegűek 
voltak, hogy az eljárás közbeszerzés hatálya 
alá tartozik, ezért az eljárást a testület érvény-
telennek nyilvánította.

2. oldal                                                        2011. október

Önkormányzati hírek

Ünnepség
1956. október 23. tiszteletére 

2011. 10. 23-án (vasárnap) 16.00 órakor az 
’56-os emlékoszlopnál az 1956-os forrada-
lomra emlékezünk.

Az ünnepi beszédek után az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
tanulói és a Bársony Mihály Népdalkörnek 
a műsorát láthatják. Az ünnepség végén 
koszorúzás és gyertyagyújtás zárja a meg-
emlékezést.
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
nevében kérem, tisztelje meg jelenlétével 
az ünnepséget.

dr.Vancsura István polgármester

Kérjük az egyesületek, szervezetek, intéz-
mények vezetőit, hogy koszorúzási szán-
dékukat – megjelölve a koszorúzók nevét - 
2011. október 20-án 16.00 óráig jelezzék a 
muvhaz@tiszaalpar.hu e-mail címen vagy 
a 06-76-424-133 108-as melléken Barna 
Anitánál.
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- Szeptember 20-án, a soron követ-
kező ülésén a cigány kisebbségi önkor-
mányzat is tárgyalta a 2011. évi költ-
ségvetés I. félévi teljesítését. Ajtai 
Elemérné elnök tájékoztatta a jelenlé-
vőket a bevételek és kiadások alakulá-
sáról. A kisebbségi önkormányzat éves 
bevétele 215 eFt. Az első félévben 77 
eFt kiadásuk keletkezett, amely kész-
let-beszerzésből, Internet-előfizetésből, 
reprezentációból és az Áfa költségei-
ből tevődött össze. A bevételek között 
nem szerepel még az a 30 eFt, amit a 
Nemzetiségi Alapítványtól kapott az 
önkormányzat.

- Szeptember 27-én volt a cigány 
kisebbségi önkormányzat közmeg-
hallgatása. Az éves munka értékelése 
kapcsán Ajtai Elemérné elnök hangsú-
lyozta az együttműködés fontosságát a 
település többi szervezetével, valamint 
a megyei és az országos kisebbségi 
önkormányzatokkal. Kiemelte, hogy 
a cigány tárgyi és szellemi kultúra, 
a cigány hagyományok megőrzésének 
fontos szerepe van a kisebbségi iden-
titás megőrzésében. A cigány tanulók 
előbbre jutását az ösztöndíj programok 

megismertetésével, a családok tájékoz-
tatásával segítik elő.

A tiszaalpári cigányok szociális hely-
zete is napirendje volt a közmeghall-
gatásnak. A beszámolóban elhangzott, 
hogy a községben élő cigányok között 
a munkanélküliség nagymértékű, a csa-
ládok elszegényedtek. Munkalehetőség 
alig van, az is csak alkalmi, főleg sze-
zonmunka jellegű. A családok nagyobb 
része akarna dolgozni, de nincs rá lehe-
tőség. Akadnak azonban olyan családok 
is, akik belenyugszanak a nincstelen-
ségbe. Őket is lehetne azonban motivál-
ni, amennyiben lenne munka.

Az oktatás tekintetében a cigány-
gyermekek tanulmányi átlaga elfogad-
ható, iskolába rendszeresen járnak. 
Gyermekvédelmi problémák ritkán for-
dulnak elő, ezeket egy beszélgetéssel 
orvosolni lehet. A gyermekek hiányzá-
saik igazoltak. Problémát inkább a beis-
kolázási költségek jelentenek. Jónak 
értékelte az elnök asszony az Árpád 
Fejedelem Általános Iskolában működő 
integrált oktatást. Az iskola igazgatónő-
je kiemelt figyelmet fordít a rászoruló 
gyermekek megsegítésére, előmenetel-
ük biztosítására.

A kisebbségi önkormányzat hírei

Szükséges, hogy az időről-időre felmerülő 
problémák megoldásához segítségen kap-
junk. Ezért teszem közzé ezt a tájékoztatót.
Amit tisztázni kell, az időközben elhunyt 
ingatlantulajdonosok szerződésével kapcso-
latban merül fel.

1)  A megkötött szerződéseik folytatá-
sára van lehetőség. A hagyatéki eljárásban 
valamelyik örökös vállalja, hogy ő fize-
ti tovább a megtakarítást. Egy gyakorlati 
tanács, olyan örökös vállalja lehetőleg, aki-
nek nincs még a nevén ilyen megtakarítás, 
csak akkor kaphatja az állami támogatást.  

A hagyatéki tárgyaláson közjegyző 
előtt kell vállalni a szerződés fizetését. 
A közjegyző által adott hagyatéki végzés 
eredeti példánya, a halotti anyakönyvi kivo-
nat fénymásolata és a Víziközmű Társulat 
engedélye kell hozzá. Ezekkel a papírokkal 
bármelyik  OTP fiókban el lehet  intézni 
a lakástakarék-pénztári szerződés módosí-
tását. Ajánlom a kiskunfélegyházi OTP-t 
ennek elintézéséhez. 

Azért is fontos, hogy ne az elhunyt 
nevén legyen a szerződés, mert az állami 
támogatás a szerződő adóazonosító jeléhez 
kapcsolódik. Az elhunytak szerződésén az 

állam nem fog támogatást jóváírni.
2) Azok az elhunyt ingatlantulajdono-

sok, akik nem tettek korábban semmilyen 
vállalást, és OTP-s szerződést sem kötöttek, 
azok hagyatéki eljárásában a Víziközmű 
Társulat hivatalból hagyatéki teherként be 
kell hogy jelentse a 246.971,- Ft hagyatéki 
terhet.

3) Volt olyan elhunyt ingatlantulajdo-
nos, aki vállalta a készpénzes befizetést. 
Ebben az esetben az örökösök dönthetnek, 
hogy ők vállalják-e így a befizetést, vagy 
kötnek rá OTP Ltp-t.

Ismételten felhívom a figyelmét azok-
nak, akik még nem nyilatkoztak, hogy 
a csatorna beruházással kapcsolatos  
Lakástakarék-pénztári szerződések kötésére 
még van lehetőség.
Jelenleg 61 hónapos szerződéseket köt-
hetünk, amelynek havi megtakarítási díja 
3040,-Ft, számlavezetési díja 150,-Ft, 
csekkdíj 100,-Ft. Így csekkes fizetési mód 
esetén a havi befizetési összeg 3290,-Ft.
Kérem, keressen a 76/424-133/103 mellé-
ken, szívesen segítek.

Domokosné Koncz Edit
ügyintéző

A Tiszaalpári Víziközmű Társulat tájékoztatója

* Szeptember 7-én a polgármeste-
ri hivatal épületében felállították az 
Alkotmány asztalát. Az alaptörvény 
asztalánál az állampolgárok egy adat-
lap kitöltésével kérhetik díjmentesen 
az új alkotmány névre szóló kézbe-
sítését, mely 2012. január 1-jén lép 
hatályba.
* Szeptember 16-án ismét tordai 
magyarok tettek állampolgársági 
esküt a polgármesteri hivatalban.
* A logopédiai ellátást a 2011/2012-
es tanévben utazó logopédussal oldja 
meg az önkormányzat. Az erről szóló 
megállapodást az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálattal jóváhagyta a képvi-
selő-testület.
* Nem született megállapodás a halá-
szati felügyelettel kibővült tárgyalá-
sokon a Holt-Tisza halászati jogá-
nak ügyében. Ezzel a bíróság kezébe 
került a döntés.
* A Bács-Hosz-szal is folynak az 
egyeztetések, elsősorban a holtág bér-
leti díjának tárgyában. Ha megegyezés 
itt sem jön létre, akkor a visszavásár-
lás lehetőségét is meg lehet fontolni.
* Tíz újabb kérelem érkezett az 
önkormányzathoz az önerős járda-
építési támogatásra. A kérelmeket a 
testület támogatta. Ez újabb forrásbe-
vonást nem jelent, a 2011. évi eredeti 
előirányzatból biztosítható az önkor-
mányzati hozzájárulás.

Rövid hírek

Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-tes-
tülete ebben az évben is csatlako-
zott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat a 
felsőoktatásban már tanuló vagy a 
továbbiakban tanulni kívánó fiatalok-
nak nyújt anyagi támogatást. 
Pályázati adatlap igényelhető a 
Polgármesteri Hivatalban – ügyintéző: 
Barna Anita - ügyfélfogadási időben, 
2011. október 17-től. Benyújtási határ-
idő: 2011. november 14.
(Az ösztöndíjról a www.wekerle.gov.
hu internet címen olvasható további 
információ.) 

dr. Menyhárt Anett
jegyző

Bursa ösztöndíjpályázat
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Az elmúlt 1-2 hétben hallani lehe-
tett nem tetsző megnyilvánulásokat 
a Chjaviza Kft. tehenészeti telepén 
folyó beruházással kapcsolatban. 
Ezen észrevételek legtöbb esetben 
nem megalapozottak, ezért szeretnénk 
tisztázni a beruházás körüli helyzetet. 
A telep az Európai Unió által támo-
gatott pályázati rendszerben nyert 
támogatást, amit elsősorban a telepen 
keletkezett trágya korszerűbb kezelé-
sére kell fordítania. A beruházás során 
az eddig kifogásolható körülmények 
között, nem egyszer a környezetet is 
terhelő módon kezelt trágyát a leg-
újabb hazai és uniós környezetvédelmi 
előírásoknak is megfelelő technológia 
segítségével kezelik. Az istállókból a 
trágyát automata kihúzók segítségével 
csatornákba, majd vasbeton aknába 
gyűjtik, egy szétválasztó berendezés 
segítségével pedig külön tárolják a 
híg- és a száraztrágyát, amit a jog-
szabályoknak megfelelő időszakban a 

termőföldekre juttatnak. A műtárgyak 
között az anyag zárt csővezetékben 
áramlik. Minden építmény szigetelt, 
a szennyeződés így nem juthat a talaj-
ba. A kivitelezés keretében az egész 
telep bekapcsolódik a rendszerbe, a 
meglévő istállók új, szigetelt pado-
zatot kapnak, a területen nem csak az 
istállókban keletkező trágyát, hanem 
az összes felszínen keletkező szeny-
nyezett vizet a tározókba juttatnak, 
és külön gyűjtik a tetőkön keletkező 
tiszta csapadékvizet is.  A korszerű-
sítés érdekében a Chjaviza Kft. min-
den szükséges engedélyt beszerzett és 
maximálisan megfelel a jogszabályi, 
környezetvédelmi előírásoknak. 
A beüzemelés november végén vár-
ható, tehát teljesen alaptalanok a 
nagyobb szaghatásról szóló észrevé-
telek, egyelőre a telepen a trágya 
kezelése és mennyisége sem válto-
zott, utóbbi nem is várható.

Chjaviza Kft.

Uniós pályázatot nyert a Chjaviza Kft.

Ünnepek:
- okt.  1. Lisieux-i Szent Teréz szűz, 

egyháztanító
- okt.  4. Assisi Szent Ferenc
- okt.  8. Magyarok Nagyasszonya 

- Szűz Mária
- okt. 15. Avilai Szent Teréz szűz
- okt. 17. Antiochiai Szent Ignác püs-

pök, vértanú
- okt. 23. Missziós Vasárnap
   - Missziók javára gyűjtés
- okt. 25. Szent Mór püspök
- okt. 28. Szent Simon és Szent Júdás 

Tádé apostolok
- okt. 31. Romzsa Tódor püspök, vér-

tanú

Októberben hétköznap az esti misék 
előtt 17,30-tól a Rózsafűzért imád-
kozzuk.

Szentmiserend
Nov. 1. Mindenszentek Alpár 9:00, 
Újfalu 11:00 órakor.

Nov. 2. Halottak napja Alpár 9:00 
Újfalu 11:00 órakor. 

A sírszenteléseket az alpári temető-
ben november 1-jén, Mindenszentek 
ünnepén du. 14 órától végezzük. Az 
újfalui temetőben november 2-án, 
halottak napján du. 14órától. Kérjük, 
hogy sírszentelési igényeiket időben 
jelezzék a kedves Hívek.
 
Jubiláns házasok megáldása (25, 50, 
60,...év) Krisztus Király Vasárnapján, 
november 20-án lesz. Alpáron a 9 
órai, Újfalun a 11órai szentmisében. 
Kérjük, jelezzék ezt is előre!
 
A lejárt sírhelyekre kihelyeztük a 
matricákat. Kérjük a kedves hozzá-
tartozókat, hogy vagy váltsák újra a 
sírhelyeket, vagy jelezzék, hogy már 
nem tartanak rá igényt.

Kéri Vencel
plébános

Október 6-án az Árpád Népe Egyesület 
megemlékezett az 1849-ben elbu-
kott magyar szabadságharc Aradon 
kivégzett tábornokairól. A jelen lévők 
lerótták kegyeletüket az 1848-as kop-
jafánál, és közösen elénekeltek egy a 
világosi fegyverletételről szóló keser-
gőt:

Világosi kesergő
(19. századi népköltés)

Honnan jössz te oly leverten bús pajtás,  
Miért sír szemed egyik jobban, mint a más?  
És arcodon mért látni oly bánatot,  
Mintha elmúlt volna már a világod?  
 

Sírok pajtás, sírni fogok örökre,  
Míg élni hágy a jó Isten kegyelme.  
Világostul hozom e nagy bánatot,  
Hol hazámnak a nagy sír megásatott. 
 

A magyarnak nincsen többé hazája,  
Elbujdoshat már ő a nagyvilágba.  
A temetés bánatos volt, szenvedő,  
Százezreknél több volt ott a kesergő.  
 

A nap éppen akkoron lenyugodott,  
Az egész magyar síkság már vérben volt.  
Mintha sírt volna az Isten maga is,  
Hogy nem lesz a földön már egy magyar is.  
 

És te mégis jó Isten ezt nézhetéd,  
E szép hazát eltemetni engedéd.  
Egy mély sírba, honnét nincs feltámadás,  
Te is pajtás magadnak egy olyat áss!  
 

Sok szép magyar halt el az akasztófán,  
Német, tót, rác uralkodik e hazán.  
Imádkozzunk magyarok Istenének,  
Adja vissza ős jogát hős népének!

MegemlékezésEgyházi sorok

Sió-táskák
A 2010/11-es tanév végén a 

Pejtsik László Alapítvány  nyújtott be 
pályázatot a SIÓ-ECKES KFT-hez. 
A pályázaton 1000 db iskolatáskát 
osztottak szét országszerte rászoruló 
alsó tagozatos diákoknak. Iskolánkból 
hat tanuló  nyert iskolatáskát.  Az 
iskolatáskába a következő dolgok 
kerültek: A/5-ös füzetbox, órarend, 
füzetcímke, jegyzettömb mágnessel, 
Vitatigris gyümölcspüré, Sió üdítőital. 
A pályázat megírói: Kozmáné László 
Zsuzsanna és Bondár Enikő.



Boldog és gazdag az a nemzet, amely 
tiszteli őseit, ismeri múltját, ápolja 
hagyományait. Boldog és gazdag az a 
közösség, ahol megemlékeznek előde-
ikről, büszkék a kultúrájukra, tudják és 
továbbadják műveltségüket. Boldog és 
büszke lehet Alpár és Újfalu népe, mert 
páratlan természeti, történelmi és népmű-
vészeti hagyománnyal rendelkeznek!

A 2000. évben, mikor az alpári temp-
lom előtt Árpád vezér szobrának avatási 
ünnepségén részt vettem, azt találtam 
mondani: nagyon jó dolog számomra, 
hogy színpadon muzsikálhatok e kistér-
ség ősi hangszerén, a tekerőlanton; de 
még jobban vágynék arra, hogy egyszer 
az életben kukoricafosztást muzsikálhas-
sak úgy, ahogy a régi tekerősök tették! 
Nem kellett sokat várnom. Telefonon jött 
a hír: megérett a kukorica, jöhetek zenél-
ni. Valahogy így kezdődött az az évről 
évre ismétlődő örömteli ünnepi alkalom, 
amelynek részesei lehetünk mindannyian 
Mihály nap környékén.

A IX. Bársony Mihály Tekerőlantos 
Találkozó tulajdonképpen már egy jól 
bejáratott, sokakat megmozgató „hivata-
los” esemény, amely idén is kiemelkedő 
színvonalú programokat nyújtott az érdek-
lődőknek. Gondoljunk csak Sebestyén 
Márta és Andrejszki Judit felejthetetlen 
koncertjére, a szombati egész napos szín-
padi műsorra, az esti virtusos mulatozás-
ra, a vasárnapi tekerős misékre. 

Meg kell azonban értenünk 
mindannyiunknak, hogy igazából nem ez 
a három nap érdekes számunkra, hanem 

az, ami e mögött van: a közösség és a 
hagyomány ereje, amely nem csak a falu 
népét köti össze, hanem vonzerőt jelent 
messzi földről érkezetteknek is!

Megható volt látni, hogy a Bársony 
Mihály népdalkör műsorán hány buda-
pesti, pomázi, ürömi, székesfehérvári, 
keszthelyi tekerős szorongott a színpa-
don. Ők azért a kultúráért jöttek ide, amit 
Tiszaalpár lakosai tudnak. Példaértékű a 
népdalkör és a nyugdíjasklubok munkája, 
az óvodások és a gyermektánccsoport lel-
kesedése. Erre már lehet alapozni hosszú 
távon is, hiszen Magyarország minden 
életrevaló települése igyekszik valami 
egyedit, értékeset, a tájra legjobban jel-
lemzőt felmutatni, hogy felhívja magára a 
figyelmet. Ezek a helyi különlegességek 
pedig komoly, jelentős gazdasági ered-
ményeket is hozhatnak. Ehhez azonban 
mindannyiunk munkájára és lokálpatri-
otizmusára szükség van. Fel kell ismerni 
Tiszaalpár minden polgárának – nem csak 
a pedagógusoknak, óvodásoknak, iskolá-
soknak és a legidősebbeknek –, hogy a 
település értékeinek megbecsülése, élet-
ben tartása egyben a mi életlehetősége-
ink bővülését, jövőnket biztosíthatják. És 
annak ellenére, hogy ezen a településen 
minden lehetőség adott, bizony kitapint-
hatók problémák, megoldandó feladatok. 
Talán legsúlyosabb gond, hogy Tiszaalpár 
zenei hagyományának ápolói, a népdal-
kör és a nyugdíjasklubok átlagéletkora 
igen magas. Elengedhetetlenül szüksé-
ges, hogy átfogó és összeszedett kon-
cepcióval, a helyi pedagógiai programok 

és szabadidős tevékenységek összehan-
golásával megkezdjük a település párat-
lan értékeire alapozott közösségépítést. 
Egyelőre ugyanis  a munkában aktív, csa-
ládos középgeneráció és a fiatalság még 
nem szembesült eléggé azzal, hogy saját 
települése fenntartásához annak régmúlt-
ját is meg kell ismerje és tovább kell adja. 
Édesanyánktól megtanulunk magyarul 
beszélni, de manapság már elenyészően 
kevesen tanulunk meg magyarul éne-
kelni. Kivesznek régi kézműves mes-
terségek, elkopnak közösségi alkalmak, 
szürkévé válnak ünnepek. Pedig országos 
tapasztalat, hogy ahol helyi értékekből 
kiindulva építik egy település jövőjét, ott 
az élet szinte minden területén eredmé-
nyesebbek, sikeresebbek az emberek.

Ezt a sikerességet kívánom Tiszaalpár 
minden polgárának, remélve, hogy 
minél többen felelősen gondolkodnak 
és gondoskodnak településük jövőjéről. 
A magam szerény eszközeivel mindent 
elkövetek, hogy ebben a munkában – 
ugyanúgy, ahogy eddig is -  Tiszaalpár 
segítségére lehessek, remélve, hogy a 
jövő évi, tizedik Mihály napi rendezvé-
nyen már megmutatkoznak a konkrét 
eredmények.

Szerényi Béla előadóművész,
ezüstkoszorús  hangszerkészítő mester, 
a Magyar Hangszermíves Céh elnöke
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Mihály napi gondolatok

Megemlékezés az 
aradi vértanúkról
A nemzeti gyásznapon, október 6-án 
ünnepélyes megemlékezést tartottak 
az iskolában a tizenhárom aradi vérta-
nú tiszteletére. Az aradi vértanúk azok 
a honvédtisztek, honvéd tábornokok, 
akiket az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcban való részvétel miatt 
a Habsburg uralom emberei elfog-
tak és kivégeztek. Összesen tizenhat 
honvédtisztet végeztek ki Aradon, de 
mivel tizenhármat egy napon öltek 
meg, erre a napra emlékezünk.
Kővágóné Kálmán Klára tanárnő és 
a 6.b osztályosok  az egész iskolai 
közösség előtt rendhagyó történelem-
órájukkal nemcsak a vértanú halált 
halt hősök előtt tisztelegtek, hanem 
az emberi szabadság, a magyarságunk 
fontosságáról is  megemlékeztek. Az 
ünnepi műsor zárásaként 13 mécses 
lángja égett a tisztelet jeleként.
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Dániában jártunk

Torben Bæk-Sorensen, Dán-Magyar 
Baráti Társaság elnöke az Európai Uni-
óhoz nyújtott be pályázatot a dán-ma-
gyar baráti kapcsolatok szélesítésére. A 
program fontos eleme volt az egészsé-
ges életmód népszerűsítése, a környe-
zetvédelemmel kapcsolatos kérdések 
megbeszélése. A nyertes pályázatnak 
köszönhetően az Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola 42 tanulója és 8 felnőtt 
kísérő látogathatott el szeptember 10-es 
és 17-e között Dániába. 
Már útközben is sok tudással gyarapod-
tunk. Megérinthettük a berlini falat, a 
hozzá fűződő történelmi tények elgon-
dolkodtatóak voltak. Berlin panorámá-
jában a 100 m magas Kollhof torony te-
tejéről gyönyörködhettünk. Drezdában 
a 
A Thorning melletti Kompedal tábor-

ba érkezésünkkor tiszteletünkre rende-
zett vacsorával vártak vendéglátóink. 
Több alkalommal voltunk a házigazda 
thorningi iskolában.  Rácsodálkoztunk 
a zeneórákra, a játszóudvarokra és a 
technika teremre is, ahol éppen finom-
ságokat sütöttek a hatodik évfolyamos 
gyerekek. Máskor kerti partival össze-
kötött diszkóra hívtak a dán gyerekek 
és tanáraik. A Kompedal-i sportnapon a 
dán-magyar tanár-diák vegyescsapatok 
játékos feladatokat oldottak meg, a tá-
jékozódási versenyen a fenyves erdő-
ben kerestük az elrejtett tárgyakat GPS 
segítségével. A kezdeti visszafogottság 
után rövidesen eltűntek a nyelvi akadá-
lyok, a feladatok megoldása egy csapat-
tá kovácsolt mindenkit! Mivel 2011 az 
erdőtelepítés és faültetés éve, mi három 
fát ültettünk a találkozás emlékére, ezt 

követően pedig a dánokkal közösen er-
dőtelepítésben is részt vettünk. 
Ötnapos ott tartózkodásunk alatt ellá-
togattunk a silkeborgi Aqua Parkba, 
ahol játékos, interaktív tanulás formá-
jában hívták fel a gyerekek figyelmét 
az állatok, a víz védelmére. A parkban 
nemcsak halakat, hanem hódokat, vid-
rákat és mosómedvéket is lehetett látni. 
Utóbbiak etetésén részt is vettünk. A 
Városházán Hanne Bæk Olsen polgár-
mester asszony ismertette a helyi képvi-
selő-testület munkáját. A múzeumban a 
világhírű leletet, a több mint 2400 éves 
tollundi embert is megnézhettük, akinek 
ma is tisztán kivehetők az arcvonásai. 
Élményteli hajókirándulással egybeköt-
ve ellátogattunk a Himmelbjergethez 
(„Égig érő hegy”). Kissé elnézően mo-
solyogtunk, amikor megtudtuk, hogy 
mindössze 173 méter magas. Mire azon-
ban gyalog a hegytetőre értünk, megta-
nultuk tisztelni ezt a magasságot. Egész 
napos program volt az Északi-tengeri 
kirándulás Hvinde Sande-be.
Néptáncosaink fergeteges előadására 
került sor a helyi idősek otthonában és 
az iskolában is. Az utolsó nap délelőtt-
jén az egészség jegyében workshop-ra, 
műsoraink bemutatására került sor. 
A gyerekek legmaradandóbb élményei 
a dán tanulókkal közös programokhoz 
fűződtek. Minden tanuló legalább egy 
újonnan megkötött barátsággal és na-
gyon sok élménnyel tért haza, hiszen 
legtöbbjük számára valószínűleg soha 
vissza nem térő alkalom volt ez a kirán-
dulás.              Kővágóné Kálmán Klára

2011. szeptember 26-án ismét Árpád na-
pot tartott a Diákönkormányzat alsó és 
felső tagozaton egyaránt. Az alsó tagoza-
tosok feladatait Tóthné Mátyus Monika 
tanító néni állította össze. Az évfolyam-
ok együtt járták be Tiszaalpár nevezetes 
helyszíneit, ahol érdekes feladatok vár-
ták őket. Megtanultak átkelni a mocsá-
ron, kötelet húzva próbálták ki erejüket, 
puzzle játék keretében Árpád lovát kellett 
kirakniuk, és a gólya viszi a fiát játékban 
ügyességüket mutatták meg a gyerekek. 
Kitartásukért emléklapot kapott minden 
osztály.
A felső tagozaton az állomásvezetők a 

diákönkormányzatos tanulók voltak. Ők 
várták 11 állomáson játékos feladatokkal 
az osztályokból véletlenszerű csoportala-
kítással létrejött csapatokat. Nemcsak a 
csapattagok neve, hanem a csapatokat kí-
sérő nevelők kisorsolása is véletlenszerű-
en történt az indulás előtt a tornacsarnok-
ban. Volt a játékok között zsákátfordítás, 
fogpiszkálóval befőttes gumi átadása, 
főtt tojás cipelés, elrejtett játékok kere-
sése összekötözve, szobrászkodás, lab-
dacipelés, vakvezetés szavakkal, minél 
többen egy lapon, célbadobás babzsákkal 
és memóriajáték. Minden csapat a Temp-
lomdombon kapta meg a térképet, rajta 
az állomás helyével, így önállóan kellett 
megtalálni az állomást, megcsinálni a fel-
adatot, majd ismét visszatérni az Árpád-

szoborhoz, ahol a következő helyszínt 
ismerte meg a csapat és kapott Tiszaalpár 
helytörténetéhez kapcsolódó információs 
cetlit, ill. egy megfigyelésre, kreativitásra 
épülő feladatot. Ezen információk alap-
ján kellett kitölteni a nap végén a helytör-
téneti kérdéseket tartalmazó feladatlapot.
Célunk nem a versenyzés volt, hanem 
az, hogy a gyerekek megtapasztalják a 
csapatmunka örömét, sikerélményhez 
jusson mindenki, tanulják meg egymást 
elfogadni és segíteni.
A tanulók és a pedagógusok elmondása 
szerint izgalmasak és szórakoztatóak vol-
tak a feladatok, az állomásvezető diákok 
ügyesen irányították és vezették le a já-
tékokat. 

Bondár Enikő DÖK-segítő tanár

Árpád nap
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I. Országos Hagyományőrző Kosárfonó Találkozó
2011. szeptember 24-25-én kiemelke-

dő eseményre került sor a hazai kosárfo-
nás történetében. Tiszaalpár adott otthont 
az I. Országos Hagyományőrző Kosárfonó 
Találkozónak. Az esemény létrejöttében 
kiemelkedő szerepe volt Kanalas János 
kosárfonó népi iparművésznek, aki lelke, 
motorja volt a rendezvénynek. Nyílt, ba-
rátságos személyisége, szakmaszeretete, 
szókimondása, humora elvarázsolja a vele 
beszélőt. Szóval János összeütötte ama 
két fedőt, és a ki csak tehette, akár több 
száz kilométerről is elzarándokolt a hazai 
kosárfonás egyik központjába. Az alábbi-
akban a bő másfél nap történéseiből szá-
molok be, persze a saját szemszögemből.

Azt már tudtuk, hogy a találkozó társ-
rendezvényül szegődött a IX. Bársony Mi-
hály Tekerőlantos Találkozó mellé, így a 
helyszínen elszórva csoportban vagy szó-
lóban egy-egy hangszeresbe botlottunk, 
akik bőszen tekerték tekerőlantjukat. A 
helyszín a Tündérrózsa óvoda csodálato-
san megépített épülete és az azt körülvevő 
hatalmas park volt. Három fonott tárgyat 
hozott minden résztvevő, amelyet egy 
rögtönzött kiállításon mutattunk be. Hu-
szonöt kiállító helyezte el tárgyait a kiál-
lító térben, de a rendezvényre érkező kí-
sérőkkel, családtagokkal együtt legalább 
ötvenen regisztráltak. Az óvoda tornater-
mében Kocsor Imréné békési kosárfonó, 
Kanalas János és a helybéli Czinege Ma-
nufaktúra profi módon elhelyezett tárgyai 
biztosították a méltó keretet. A zsűrizés 
roppant igazságos módon zajlott, az alko-
tók mindegyike egy nevet jelölt meg, plusz 
még öt szakember tette le a voksát. Az esti 
eredményhirdetés két győztest eredmé-
nyezett, ők a Czinege Manufaktúra által 

felajánlott pénzdíjon 
osztoztak, a helybé-
li Kapás Alida Éva 
és Némethné Koz-
ma Ilona. Tárgyaik 
méltán vívták ki a 
szakma jelen lévő 
képviselőinek elis-
merését.

Ebéd után a ren-
dezvény megnyi-
tójára siettünk. A 
protokollt követően 
a számomra leg-
izgalmasabb rész 
következett: a meg-
jelent kosárfonók 
mindegyike az óvo-
da részére tárgyakat 
készített. A rengeteg érdeklődő takarásá-
ban nem láttuk egymást, de a pár óra alatt 
elkészült munkákat illően megcsodáltuk, 
vagy éppen óvatosan megkritizáltuk. Em-
lékezetese számomra két profi kosárfonó 
vitája egy sarokfás tárolókosár valamely 
részletével kapcsolatban. A vita alatt a kö-
rülállók is jól szórakoztak, a vitázó felek 
is nevetve védték állásaikat. Nem okozott 
gondot az sem, hogy kezdők és haladók 
egymás mellett dolgoztak, legfeljebb a se-
bességi különbség tűnhetett fel.

Este muzsikaszó (természetesen fő-
leg tekerő) mellett búcsúztattuk a napot, 
illően kicserélve pálinkakészleteinket (a 
Dunántúl mérkőzött a Kiskunsággal vagy 
a Hajdúsággal, szerintem Magyarország 
csodálatos). A kötetlen beszélgetés jóleső 
érzéssel töltött el bennünket, együvé tar-
tozunk.

A rendezvény színvonalát illusztris 

vendégek emelték. F. Tóth Marica, Szé-
kely Éva, Fecske Pál, Nagy Mari, Vidák 
István. Aki a tárgyalkotó népművészet 
szálasanyag ágazatában járatos, annak 
sokat jelentenek a nevek, a tudatlanok-
nak javaslom az Interneten böngészést. 
Vasárnapi előadásában Fecske Pali bácsi 
a fűztermesztésről tartott előadást. Tudá-
sa lenyűgöző, előadása világos, nekünk, 
szakmabelieknek újabb kérdéseket, ötle-
teket adott. Nagy Mariék régi, bensőséges 
viszonya a kosárfonással megkérdőjelez-
hetetlen, elfogultságom teljesen nyilván-
való, hiszen jónéhányan Kaskötés, kosár-
fonás című könyvükön szocializálódtunk.

A vasárnapi ebéd, valamint a kiállítás 
lebontása jelentette az együttlét utolsó pil-
lanatait, a búcsúzást Jani bátyánktól. Kö-
szönjük neked, és a jövő évi találkozóval 
kapcsolatban a szavadon fogunk.

Balogh Károly nádudvari kosárfonó

Vendégünk volt Sebestyén Márta
Illusztris vendéget köszönthettünk a 

Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó 
előestéjén. Sebestyén Márta Kossuth-dí-
jas népdalénekes adott koncertet az alpári 
templomban. Ilyen hiánypótló és igazán 
színvonalas előadásra nagy igény lenne a 
településünkön. Bizonyítja ezt az is, hogy 
nemcsak az ülőhelyek teltek meg zsúfo-
lásig, hanem jó néhányan állva hallgat-
ták végig a nagyszerű műsort. Sebestyén 
Márta minden Magyarországon kapható 
elismerést, díjat megkapott, és külföldön 
is ismerik és elismerik. Énekelt a japán 
császár előtt, de a spanyol király és az 
angol uralkodó is megismerhette általa a 
magyar nép dalait.

A műsorban közreműködött Andrejszki 

Judit barokk-énekes, orgonista és csemba-
lóművész, aki szintén emblematikus figu-
rája a magyar zenei életnek. Közös mun-
kájuk Sebestyén Mártával régebbre nyúlik 
vissza. Mindketten a régi zene avatott 
előadói, s céljuk is közös: emberközelbe 
hozni ezt a zenét, hogy a mai közönség is 
élvezhesse. Ezért voltak a műsorszámok 
között a közvetlen stílusú személyes kom-
mentárok. A helyi hagyományokat kép-
viselte a műsorban a tekerőlant, amelyet 
Szerényi Béla és vendégművészei szólal-
tattak meg. Szerényi Béla idén nemcsak 
személyes részvételével tisztelte meg a 
rendezvényt, hanem pályázatának kö-
szönhetően láthattuk vendégül Sebestyén 
Mártát és Andrejszki Juditot is.

Lovas Sándor és Tar Mihályné alpári kosárfonók



„A múlt nélkül reménytelen a jelen”- 
mondta Kodály Zoltán. Az ő szavai jutottak 
eszembe, amikor az Illés-tó lakópark árnyas 
fái alá ismét találkozóra hívta Tar Marika és 
Illésné Turucz Magdi a volt osztálytársakat. 
Az alkalom, ami emlékezésre az adott okot, 
hogy 50 éve hívta, várta őket, a kicsit riadt, 
félénk elsősöket az alpári iskola hívogató 
csengője és a tanító nénik. „Csak boldog 
gyermekből lehet boldog felnőtt.” Ez az 
osztály boldog volt, a szegénység mellett 
igazi gyermekkoruk lehetett.
A találkozás öröme, az egymáshoz tartozás, 
ragaszkodás szép példája ez az osztály. A 
találkozó délelőttől éjszakába nyúlt. Min-
denkinek volt mondanivalója, története, 
amit közölni szeretett volna. Az időjárás 
is kegyes volt hozzájuk, hiszen gyönyörű, 
napsütéses idő volt. Jutott idő csónakázás-

ra, fürdésre, pecázásra is.
A bográcsban és a tűzhelyen illatos ételek 
rotyogtak. A finom ételek mellett egy kis 
hangulatjavító hazai borocska is került a 
poharakba. Az örökifjú „gyerekekkel” a 
családtagok is láthatták, érezhették, ennek 
az osztálynak valami mágikus összetartó 
ereje van.
Marika, Magdi és a férje, Gábor már nem 
először – és reméljük, nem is utoljára – igen 
jól szervezték meg a találkozót. Ehhez az 
is kell, hogy az osztálytársak is ugyanolyan 
partnerek legyenek a hozzáállásukkal, mint 
a szervezők. Sajnáljuk, hogy van, aki évek 
óta távol marad, pedig az osztálytársak tárt 
karokkal és nyitott szívvel várták és várják 
őket most is. Ivicz Misi, aki most nem tu-
dott jelen lenni a találkozón, a következő 
évben a horvátországi Brac szigetére, a sa-

ját tulajdonában lévő ingatlanba hívta meg 
az osztálytársait. Adja a Jóisten, hogy va-
lóra váljon!
Marika egy versikét is írt, talán ezek a sza-
vak, melyek ideillenek:
„Örüljünk hát együtt, akik még megva-
gyunk,
Sajnos, már hiányzik néhány osztálytár-
sunk.
Emlékezzünk rájuk és a tanárokra,
Kik sok ismeretet adtak át számunkra.”
A részt vevők, Asztalos József, Bakos Ist-
ván, Király Mihály, Kiss Antal, Kolláth Sa-
rolta, Benkó Imre, Körössy Mária, Lovas 
Anna, Lovas Erzsébet, Őze Sándor, Pozsár 
Irén, Szabó Tibor, Szűcs Irén, Tar Mária, 
Tar Mihály, Tar Péter, Turucz Magdolna, 
Wolf Gabriella egymástól vidáman búcsúz-
va ígérték meg, hogy újra találkoznak, és 
várják azokat is, akik eddig távolmaradtak.

Szederkényi  Zoltánné Ceni néni

A Mozgáskorlátozottak Egyesületében is 
négyévente választják újra a tisztségvise-
lőket. Mivel az idén letelt ez az idő, tiszt-
újítást kellett végrehajtani. Bács-Kiskun 
megyei elnökként sok a feladat, de a tag-
ság úgy határozott, hogy a csoport titkára 
is én maradjak, a helyettes pedig Laczkó 
Mátyás.
A települési önkormányzattal jó a kap-
csolatunk, ami abban is megmutatkozik, 
anyagilag is támogatják a csoportot. Az 
idén 30.000 forinttal kaptunk többet, mint 
a tavalyi évben, valószínűleg a taglétszá-
munk növekedésének köszönhetően. 
Egy csoportos kirándulást már évekkel ez-
előtt szerettünk volna szervezni, de csak 
most tudtuk ezt valóra váltani. A tagság 
úgy döntött, hogy a Szarvasi Arborétumba 
látogatunk el.

Szeptember 17-én lázas izgalommal talál-
koztunk az ABC-vel szembeni parkolóban. 
A nehezebben mozgókért házhoz mentünk 
és kocsiba ültettük őket. Az előzetes egyez-
tetésnek köszönhetően a belépőjegyek árá-
ból kedvezményt kaptunk, köszönhetően 
az igazgatónő jóságának. Csodás látnivaló 
tárult elénk: soha nem látott fa- és cserje-
különlegességek, és mindezt egy jól kiépí-
tett gyalogútról nézhettük. Épült egy kilátó 
is, de sajnos azt még kerekes székkel nem 
lehet bevenni. A hajóállomásig mintegy 1 
km-t kellett megtennünk, de nem esett ne-
hezünkre, mert a környezet és az időjárás 
is csodálatos volt. Az igazgatónő kikérte 
a véleményünket abban, hogy hogyan le-
hetne a mozgáskorlátozottak számára még 
könnyebben használhatóvá, kényelmeseb-
bé tenni a parkot.

A Katalin II. sétahajóra a feljutás izgalmas 
volt, de a rendkívül jó humorú kapitány 
műsora és a vízről látott táj minden bajt 
feledtetett. Amíg élünk, nem feledjük ezt 
a mesés másfél órát. A Holt-Körös köze-
pén ringatózva láttunk vadkacsákat, tek-
nősbékákat, Magyarországon egyedül itt 
található mocsári ciprusokat. Megtekint-
hettük a holtágak találkozásánál épült szép 
hidat, a vízi színházat és sok szép nyaralót. 
A kapitány úrtól azt is megtudtuk, hogy a 
tavirózsa a leghalálosabb virágfajta, mert 
ha alulról szagoljuk, 2-3 perc után megful-
ladunk tőle.
A sok séta és hajókázás után alaposan meg-
éheztünk, így  Békésszentandráson a Csü-
csök csárdában a brassói apró pecsenye 
nagyon jól esett. Itt is előzetesen egyeztet-
tünk, ezért kedvezményt kaptunk, és egy 
külön teremben ebédelhettünk. Szép tiszta 
környezet, teljes akadálymentesítés, barát-
ságos fogadtatás és kialakított mozgássé-
rült mosdó állt rendelkezésünkre.
Hazafelé még betértünk Lakitelekre egy 
fagylaltra és egy összegző beszélgetésre. 
Egyetértettünk abban, hogy igenis nagy 
szükség van az ilyen jellegű csoportépítés-
re, hiszen még közelebb kerültünk egymás-
hoz, jobban összetartunk. Az egészségünk-
re is jó hatással van egy ilyen kirándulás, 
és én úgy gondolom, hogy a rohanó vilá-
gunkban még inkább szükség van hasonló 
pihenésre. Aki nem tudott eljönni, bizony 
sajnálhatja, de ha jövőre újra  el tudunk 
menni kirándulni, akkor bepótolhatja.

Hanó Mihály BKME elnök
A következő összejövetel időpontja: 2011. 
október 28. péntek 16 óra. Helye: a műve-
lődési ház előcsarnoka.
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50 éve szólt a csengő

Kerekes székkel a Szarvasi Arborétumba
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Szeptember hónapban az alábbi vagyon el-
leni bűncselekmények elkövetése miatt indított 
eljárást a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság:

Szeptember11-én  hajnali 3.00 és 3.45 között 
ismeretlen elkövető egy Jókai utcai borozó ab-

lakát betörte, és a helyiségbe 2 darab Molotov-koktélt do-
bott, melytől a helyiség kiégett. A rongálással okozott kár: 
400.000 Ft.

Szeptember 16-án 22 és 23 óra között ismeretlen elkö-
vető egy Szent Imre téri sörözőben egy őrizetlenül hagyott 
Sony X8 típusú mobiltelefont tulajdonított el. A lopással 
okozott kár: 40.000 Ft.

Szeptember 19-én 9.00 és 15.00 óra közötti időben is-
meretlen elkövető a redőny felhúzásával, és az ablakon át-
mászással behatolt egy Balassa utcai lakásba, 
és az ott található hűtőszekrényből eltulajdoní-
tott 1 szál kolbászt és 1 tányér almás süteményt. 
A lopással okozott kár: 1.000 Ft, a rongálással 
okozott kár: 3.000 Ft.

Kék percek 
Rendőrségi közleményA 8. forduló után a 12. helyen felnőtt labdarúgócsapat

Településünk felnőtt és ifjúsági labdarúgócsapata 2011. au-
gusztus 20-án kezdte meg a 2011-2012. évi megyei II. osztályú 
labdarúgó-bajnokság őszi szezonját. A sokszor bírói tévedé-
sektől sújtott felnőtt csapatunk gyenge idénykezdet után – úgy 
tűnik - kezd magára találni. Játékosaink egyre jobb formát mu-
tatnak - legutóbb felejthetetlen mérkőzésen idegenben verték 
a Tiszakécske csapatát. Ifjúsági csapatunk ott folytatta, ahol 
tavaly abbahagyta, jelenleg a 2. helyet foglalja el a tabellán.

Hazai mérkőzéseinket az őszi szezon végéig továbbra is 
az újfalui pályán kell játszanunk, amelynek minősége kritikán 
aluli. Szerencsére a Szent Imre téri pálya felújítása igen biztató 
képet mutat – ez elsősorban Győző Gyula sporttárs közremű-
ködésének köszönhető. 

A napokban elindulhat az öltöző tetőzetének felújítása, il-
letve bútorzatának cseréje is. Ezúton is hálás köszönet települé-
sünk önkormányzatának a korábbiakban erre a célra megnyert 
pályázat előfinanszírozásáért.

Kérünk minden futballszerető helyi lakost, hogy jelenlétük-
kel továbbra is támogassák mérkőzéseinket!  Hajrá ASE !!!

A Tiszaalpári Sportegyesület Elnöksége

Labdarúgás

Tisztelt Férfitársaim!

2011. október 24-én hétfőn 15 - 17,30 óráig a 
Tiszaalpár, Szent Imre tér 18. sz. alatti rendelőben is-
mét lesz ingyenes UROLÓGIAI SZAKVIZSGÁLAT 
ÉS PSA SZŰRÉS. A vizsgálatot dr. Járomi Péter uro-
lógus végzi. Várjuk Önt, ha 45 év feletti, és szeretné 
megelőzni a prosztata megnagyobbodása, gyulladása, 
daganata okozta állapotot. Tünetmentes állapot mö-
gött is lehet rosszindulatú daganat, emiatt az urológiai 
szakvizsgálatot a PSA szűréssel egészítjük ki.
Megjelenésére akkor is számítunk, ha egyéb urológiai 
eltérést vagy szexuális zavart észlelt. Jöjjön el, hív-
ja el barátját, testvérét, édesapját is! Szánjon néhány 
percet önmagára és egészségére!

Dr. Taricska Tibor

Urológiai szűrés

Ha-Ho szakkör - hírmorzsák
- Szeptember 17-18-án a Kulturális Örökség Napjai ren-

dezvény keretében a kiállítóhelyeken a szakkörös tanulók 
várták a településre látogató vendégeket. 

- A Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó közeledtével 
meglátogattuk Repáruk Dezső műhelyét, ahol bepillanthat-
tunk a tekerőlant-készítés titkaiba.

- A legutóbbi foglalkozáson a gyerekek pedagógus síro-
kat takarítottak, azokra virágokat ültettek."

Kővágóné Kálmán Klára

MEGYEI II. ÉSZAK állása a 8. forduló után
Felnőttek:

A 2012-es évre reklámfelületek igényelhetők a Szent 
Imre téri pálya mentén. Érdeklődni: Parádi László elnöknél 
(20/493-1054) vagy Patak Sándor alelnöknél (70/376-6784) 
lehet.

Ifjúságiak:
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve

FELHÍVÁSA
A Népegészségügyi Program kereté-
ben a veszélyeztetett női lakosság em-
lőszűrő vizsgálata tovább folytatódik. 
Megyénkben a múlt évben a meghívot-
taknak mindössze 54 %-a élt a felkínált 
lehetőséggel. A WHO legalább 70%-os 
részvételi arányt tart elfogadhatónak.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meg-
hívó levelet kapnak, akik 2 éven be-
lül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek 
részt, vagy az első megszólítás alkal-
mával távolmaradtak. Meghívólevél 
felmutatásával a vizsgálat ingyenes, 
háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az 
útiköltség utólag visszaigényelhető, 
utazási utalványt a szűrőállomáson il-
letve háziorvosánál lehet kérni. 
A tiszaalpári nők legközelebb 2011. 
október 21-24-re kapnak meghívót.
A vizsgálat helye: Kecskemét, Nyí-
ri út 38. II. em. Megyei Kórház 
MaMMa  Zrt.
Tel.: 76/504-819; 482-115
 A szűrővizsgálat ütemezésével kap-
csolatban felmerülő kérdésekben dr. 
Ambrózay Éva radiológus főorvos-
nő és Fehérné Horváth Margit vezető 
operátor készséggel szolgáltat további 
információt a 76/482-115 telefonszá-
mon.
Akiknek a meghívó levélben jelzett 
időpontban nincs módjuk a szűrővizs-
gálaton megjelenni a fent megadott te-
lefonszámon, új időpontot kérhetnek. 
Az időben felfedezett emlődaganat jó 
eséllyel gyógyítható! Éljen a felkínált 
lehetőséggel!

Sajnálatos módon még ma is aktu-
ális e fertőzésről beszélni. Különösen 
a fiatalabb korosztályt és főleg az ala-
csony higiénés szinten élőket érinti, de 
megtalálható az ápoltak között is.

A fejtetvek ugrani, repülni nem tud-
nak, csak közvetlen érintkezéssel jut-
hatnak el egyik személyről a másikra. 
Sőt a fertőzött egyénről lehulló tetve-
ket a kutya és a macska is közvetítheti. 
Az embereken élősködők közül három 
fajtát ismerünk: fejtetű, ruhatetű és la-
postetű. Leggyakrabban a fejtetű for-
dul elő. Élettartamuk 3-5 hét, ezalatt a 
nőstény 300 petét (serkét) rak. A szabad 
szemmel is jól látható petéket a fejtetű 
a hajszál tövére ragasztja. Hasonlít a 
korpához, de míg az a hajból kirázható, 
a serke körömmel is nehezen húzható 
le a hajszálról. A petékből hőmérséklet-
től függően 4-12 nap alatt lárva kel ki, 
mely szintén vérszívó. A lárvából 6-12 
nap alatt ivarérett tetű fejlődik ki. Akár 
a lárva, akár a kifejlett tetű csípésétől 
ekcéma, bőrgennyedés fejlődhet ki. 
A viszketés hatására a bőrjelenségek 
a hajhatároknál, a fülek mögött és a 
nyakszirten figyelhetők meg.

A gyermekeket hetente ellenőrizni 
kell, ami a szülő feladata. Különösen 
figyeljünk oda a vakarózó gyermekre!
Ha már megtörtént a baj, kezelni kell!

A ruhatetűt Flóraszepttel 90 fokon 
végzett mosással, kifőzéssel, vasalás-
sal pusztíthatjuk el. A fej- és lapostetű 
irtására a gyógyszertárakban kapha-
tó szereket alkalmazzuk. Ezek közül 
választhatunk: Nyttifor, Neociklotox, 
Neemoxan, Nix öblítőkrém vagy 
Hedrin oldat. Fontos, hogy a szereket 
a dobozban található tájékoztató pontos 
betartása mellett használjuk. Nemcsak 
a fertőzött személyt kell kezelni, hanem 
a vele együtt élő családtagokat is. Ér-
tesíteni kell az óvónőt, a pedagógust. 
A bejelentés és a családtagok kezelése 
után a lakásban fertőtlenítő nagytaka-
rítást kell végezni. Az ágynemű és a 
mosható textíliák kifőzése, vasalása 
szükséges. A szőnyegeket az udvaron 
kell kitisztítani és lemosni. A bútorok, 
felszerelések, padlózat lemosásához a 
vízbe tegyünk Hypo-t vagy Domestost. 

A fertőzési folyamat csak úgy állít-
ható meg, ha minden szülő lelkiisme-
retesen ellenőrzi a gyermekét, betartja 
a személyi higiénés szabályokat és fer-
tőzés esetén azonnal tetűirtást végez. 
Nagyon fontos még, hogy az elhalt ser-
kéket sűrű fogú fésűvel a hajszálakról 
el kell távolítani.

Győri Lászlóné
védőnő

Ne szégyelld, kezeld!
Ismét a fejtetű fertőzésről

Vércukor- és
koleszterinmérés

November 16-án 8-10.30-ig in-
gyenes vércukor- és koleszterin-
szint-mérést végeznek a Szent 
Imre tér 18. szám alatti orvosi 
rendelőben.

dr. Taricska Tibor

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Nézze Ön is a Trió Televízió műsorait, hogy ne maradjon le semmiről, 
ami Tiszaalpár életével kapcsolatos. Minden hónap utolsó szerdáján, így 
augusztus 31-én is jelentkezik Tiszaalpári Tükör című magazinunk.
Figyelmébe ajánljuk további műsorainkat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órától; Tükörkép, kéthetente 
kedden 19:30-tól; Életadók, kéthetente csü-
törtökön 19:30-tól; Sportmozaik, kéthetente 
csütörtökön 19:30-tól; Rock Magazin, két-
hetente pénteken 20:30-tól; Hitélet, havonta 
pénteken 18:30-tól

Kontra György főszerkesztő
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VIKI KÖRÖM
- Zselé és porcelán, tipes és épített műköröm
- Női és férfi manikűr
- Saját köröm erősítése
Crystal Noils minőségi alapanyagaival dolgozom.
Ha a hirdetést hozod magaddal, cserébe
10 % kapsz, illetve diákoknak állandó
10 % kedvezmény jár.
Elérhetőségek:

Varga Viktória
+36/30/613-7988
6065 Lakitelek, Liget u. 12.

Megnyílt!

MINI DISZKONT
HÁZTARTÁSI-VEGYIÁRUK, ILLATSZEREK, JÁTÉKOK, AJÁNDÉKOK,

KONYHAFELSZERELÉSEK, ÉDESSÉGEK, KÁVÉK

ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:

tusfürd ő k  149  Ft- tól,  mos o g a t ó s z e r e k  119  Ft- tól
öblítők  180  Ft- tól,  Lady  Spe e d  stick  des o d o r  379  Ft,
Dur ex  óvsz er  499  Ft/3  db,  600  g- os  mos ó p o r  149  Ft,

10  teker c s e s  3  réteg ű  WC  papír  520  Ft,
légfrissítők  189  Ft- tól,  ener gi at ak a r é k o s  izzók  399  Ft- tól,

kétsz e m é l y e s  kávéfő z ő  790  Ft/d b ,
fa  karnis  150,  180,  200  c m- es  1090  Ft- tól,

40  g- os  ropi  40  Ft/cs . ,  Mentos  többféle  119  Ft/db ,
Chu p a  Chu p s  nyalóka  35  Ft/db ,  Tsc hib o  kávé  25  dkg - os  399  Ft,

Floriol  étolaj  469  Ft/l,  Vénu s z  étolaj  449  Ft/l.

MINDENKIT SzERETETTEL VÁRUNK!
Cím: Tiszaalpár, Alkotmány u. 17.

Tájékoztató
Felhívjuk a figyelmet, hogy idén a községben el-
marad a kihelyezett méhnyakrák-szűrés. A  kis-
kunfélegyházi szakrendelésen azonban igénybe 
vehető ingyenesen, bejelentkezés nélkül hétfőtől 
péntekig.

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2011. 
szeptember 17-én tartott szüreti felvonuláson 
részt vettek, jelenlétükkel színvonalasabbá tet-
ték a rendezvényt. Külön köszönet azoknak, 
akik vendégül látták a felvonuláson résztvevő-
ket.

A Fricska család

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,

ismerősöknek, barátoknak, akik

FRICSKA ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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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 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! 

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:
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

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: 06-30/691 36 89

ÁLLóSzOLI & INFRASzAUNA & 
NAPSzAUNA:

Kallai Zoltánné Tel: 06-20/430 86 08

Kedvező árakkal, kellemes környezetben
várjuk szépülni és pihenni vágyó vendégeket!

Minden, ami szépséggel kapcsolatos,
egy helyen…!
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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

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
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Balla József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig)
         06/30/6211-595
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig)
         06/30/9049-363

* Babakocsi hordozóval, játszószőnyeg, babafürdőkád és kis-
lányruhák 80-as méretig eladók. Érd.: 06/30/4866-912

* Robogó eladó. Érd.: 06/30/2841-529
* 72 m2-es gázfűtéses családi ház eladó. Tiszaalpár, Csokonai 

u. 88. Érd.: 06/30/5405-280, 06/30/4866-912
* Eladó Tiszaalpár, Dózsa György u. 68/d szám alatti 87 m2-es 

lakás – négylakásos
társasházban. Érd.: 06/30/300-9996, vagy 76/424-092
* Eladó 2 funkciós babakocsi felszerelve, BREVI autós gyer-

mekülés, játszó szőnyeg. Érd.: 76/425-146
* Jóslást, sorselemzést, tértisztítás vállalok! Hívásra házhoz 

megyek! Hívja meg ismerőseit! 4-5 fő szervezése egy helyre, s a 
házigazdának ingyen jósolok! 06-70/509-8255

* Lucerna eladó. Tiszaalpár, Esze Tamás u. 69.
* Eladó 3 éves Mona Lux 3 gáztűzhely. Irányár: 20.000 Ft. 

Dobó István u. 2. Benkőné Tel.: 76/421-735
* Tiszaalpáron 2 generációnak is megfelelő 100 nm-es, 3 

szobás, összkomfortos, 2 bejáratú családi ház, azonnal beköl-
tözhetően eladó, vagy elcserélhető budapesti, illetve kecskeméti 
magánlakásra. Érd.: 06/30/405-7286

* Kisbálás szalma, körbálás széna, étkezési burgonya, motoros 
háti permetező eladó. Érd.: 06/30/335-7473

* Tiszaalpár, Bánk bán u. 5. sz. alatti 3 szobás ház eladó. Érd.: 
06/70/377-4203

* Eladó 120 négyzetméteres korszerű épület, 1985-ben téglából 
épült alpári családi ház, két és félszobás plusz padlásszoba, plusz 
pince, garázs, gazdasági épület. Fűthető vegyestüzelésű, illetve 
gáz kazánnal, illetve több helyen konvektorral is. Bebútorozottan 
eladó. I.ár: 12.000.000 Ftr, T: 06-76/424-247, 06-30616-2316

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Kiss Tibor és Szabó Zita

Akiket nagyon vártunk:
Szabó-Kupecz Lili (Szabó-Kupecz Csilla), Harinco 
Boglárka (Szatmári Andrea)

Akiktől elbúcsúztunk:
Kádár Péter (1944), Fricska István (1948)

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


