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Első alkalommal rendeztek lakodal-
mi zenekaroknak és vőfélyeknek talál-
kozót Tiszaalpáron. Vidám hangulatból 
nem volt hiány, mert arról a találkozó 
szereplői gondoskodtak.

Tóth István helyi vőfély meghívásá-
ra, három megyéből tizenkettő vőfély 
és négy zenekar érkezett a találkozóra. 
Sokan szeretik a lakodalmas zenét és a 
vőfélyek rigmusait, de az talán magukat 
a szervezőket is meglepte, hogy közel 
ötszázan vettek részt a rendezvényen. 

Először, a zenekarokból összever-
buválódott csapat kíséretében jöttek 
be a ceremóniamesterek, akiket dr. 
Vancsura István köszöntött. A polgár-
mester stílszerűen néhány rigmust is 
elmondott. A mostani találkozón min-
den vőfély egy bemutatkozó szöveggel 
hívta fel magára a figyelmet. Senki 

sem előre megírt mondatokat mondott, 
hanem amit ott rögtönzött. Így volt 
ez az egész este folyamán. Ahogyan 
a lakodalmakban is lenni szokott, a 
vőfélyek minden egyes történést rímes 
szavakkal kommentáltak. 

Addig, míg a vendégek gyülekez-
tek, a szakácsok tíz bográcsban főzték 
a kétszázötven kiló vaddisznópörköltet, 
amit később a vacsoránál szolgáltak 
fel.

Tóth István elmondta, hogy egy 
évvel ezelőtt, Kiskunfélegyházáról köl-
tözött Tiszaalpárra. A vőfélységet a 
városban sajátította el. Úgy gondolta, 
hogy több más településhez hasonló-
an, Tiszaalpáron is lehetne vőfélytalál-
kozót szervezni. Megbeszélte néhány 
kollégájával, akik támogatták az ötle-
tet. Hasonló véleményen volt Vancsura 

István polgármester is, így elhárult 
minden akadály, a nagy esemény meg-
valósításától.

Arra a kérdésre, hogy különböző 
településekről jöttek vendégek, az annak 
köszönhető-e, hogy ismerték a vőfélye-
ket, vagy pedig annak, hogy szeretik az 
ilyen típusú lakodalmakat, Tóth István 
azt válaszolta, hogy több helyről is 
hívott vőfélyeket. Az ő baráti társaságuk 
is eljött, de sokan voltak kíváncsiak az 
est meghívott sztárvendégeire, a tatabá-
nyai Sógorokra. Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéből, Jászberényből, Csongrád 
megyéből Szentesről, Csongrádról és 
Mindszentről, Bács-Kiskun megyéből 
Kiskunfélegyházáról, Pálmonostoráról, 
Kalocsáról, Lakitelekről és Tiszaalpárról 
voltak ceremóniamesterek.

(Folytatás a 4. oldalon)

Félezer vendég a vőfély találkozón



Új, régi szerkesztő a Hírmondónál

Első körben nem sikerült a képvi-
selő-testületnek dönteni arról, hogy ki 
legyen a Tiszaalpári Hírmondó fele-
lős szerkesztője. Amint azt előző szá-
munkban megírtuk, az önkormányzat 
pályázatot írt ki a feladat ellátására. A 
meghatározott időre öt pályamű érke-
zet be, amit a képviselők február 23-
án, zárt ülés keretében tárgyaltak. (Az 
egyik pályázó nem járult hozzá a nyílt 
üléshez.) Az öt jelölt közül egynek a 
pályázata nem felelt meg az előírások-
nak, ezért csak négy esetleges szerkesz-
tőről szavaztak a képviselők. Mivel két 
jelölt egyaránt öt-öt szavazatot kapott, a 
testület úgy döntött, hogy február 27-én 
rendkívüli testületi ülésen, a két legtöbb 
szavazatot kapott között fogja eldönteni, 
ki fogja a Hírmondót szerkeszteni. Az 
újabb szavazás eredményeként Víglási 
Krisztina négy, míg Szentirmay Tamás 
öt szavazatot kapott, így az utóbbi jelölt 
szerkeszti a Tiszaalpári Hírmondót. 
Megbízatása egy évre szól. 

Civilszervezetek támogatása

Az elmúlt évekhez hasonlóan, ezúttal 
is el kellett számolniuk a civilszerveze-
teknek arról az összegről, amit az önkor-
mányzattól kaptak. Valamennyien szám-
lákkal igazolták azt, hogy mire költötték 
a pénzt. A legutóbbi testületi ülésen a 
képviselők döntöttek arról, hogy ebben 
az évben a civilszervezetek milyen támo-
gatásban részesülnek. Akadtak olyan 
szervezetek, akik támogatási igényüket 
írásban is jelezték az önkormányzat 
felé, míg mások nem éltek ezzel a lehe-
tőséggel. Ettől függetlenül az alábbi 
támogatásról döntött a képviselő-testü-
let. Árpád Fejedelem Általános Iskola 
és Könyvtár SZMK 140 ezer, ÁFÁIK 

Erdei iskola 100 ezer, ÁFÁIK Értékőrző 
tábor 70 ezer, ÁFÁIK Őrségi Olimpia 
100 ezer, ÁFÁIK Diákparlament 30 
ezer, Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klub 180 ezer, Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub 180, ezer, Tiszaalpári Nyugdíjas 
Baráti Kör 180 ezer, Bársony Mihály 
Népdalkör 150 ezer, Rendőrkapitányság 
Kiskunfélegyháza 200 ezer, BKM-
i Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Polgárvédelmi Kirendeltsége 50 ezer, 
Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő 
Egyesület 150 ezer, Magyar Vakok és 
Gyengénlátók BKM-i Egyesülete 20 ezer, 
Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete 
180 ezer, Alpári Tisza Horgász Egyesület 
250 ezer, Lovas Sport Egyesület 400 
ezer, Polgárőrség 600 ezer, Jövőnkért 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
250 ezer, Tiszaalpári Sportegyesület 2,5 
millió, Motoros Klub 300 ezer forint.

Apraja Falva kérése

Az Apraja Falva Közhasznú 
Egyesület azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy az eddigi tizen-
kétezer forintos támogatást tizenhárom-
ezer forintra emeljék fel. A szülőknek 
és az egyesületnek is nagy segítséget 
jelentett a támogatás, aminek következ-
tében sok szülő munkába is tudott állni. 
Jelenleg tizenegy gyermek jár a napkö-
zibe, valamennyi helybéli, de folyama-
tos a jelentkezés és a beiratkozás. Az 
egyesület azt is kérte, hogy az épületet, 
továbbra is díjmentesen használhassák. 
A testület támogatta kérésüket.

Fák, cserjék ültetése

Vajda Márta a Faluvédő- és Szépítő 
Egyesület elnöke azt javasolta, hogy 
ebben az évben fák, cserjék ültetésére 
és pótlásra (Mátyás Király, Hunyadi, 

Rákóczi, Ady E. utca, Szent Imre tér, 
összekötő út), 150 ezer forintot fordít-
son az önkormányzat. A központi par-
kokban egy nyári növények és évelők 
ültetésére is hasonló összeget javasolt, 
cserjék, évelő ágyások fenyőkéreg taka-
rására pedig 100 ezer forintot. Egyéb 
költségekre (fűmag, permetezőszer, 
fűnyíróba üzemanyag) 200 ezer forintot 
kért a szakember. A testület jóváhagyta 
az összegeket.

Egy év hosszabbítás

A Településgazdálkodási Kft. ügyve-
zetői, valamint a településüzemeltetési 
feladatait is Bartucz István látta el, az 
elmúlt időszakban. Mivel megbízatása 
2012. február 29-ig tartott, és a munká-
jával elégedett volt dr. Vancsura István 
polgármester, azt javasolta a képviselő-
testületnek, hogy a ténykedését hosz-
szabbítsák meg, 2013. február 28-ig. A 
kft. kötelező feladatai közé tartozik a 
településüzemeltetés, a hulladékgazdál-
kodás, környezetvédelem és egészség-
ügy (rágcsálóírtás), rászorulók részére 
tűzifa biztosítása, lakás és helységgaz-
dálkodás. A nem kötelező feladatok 
közül megbízták még a kft-t az önkor-
mányzati földterületek hasznosításával, 
intézmények karbantartási és takarítá-
si feladatok ellátásával, és a konyha 
működésével. A képviselők elfogadták 
az előterjesztést.

Változások a vízdíjnál

Ez év január elsejétől változott a víz-
szolgáltatás díja, valamint a víz alapdíja. 
Ennek megfelelően a nem lakossági víz-
szolgáltatási díj 336 forint/köbméter, a 
lakossági pedig 293 forint/köbméter lett. 
A víz alapdíjak, NA 13-tól 25-ös vízmé-
rőig nem üdülőkörzetben 134 forint/hó, 
üdülőkörzetben 268 forint/hó. NA 30-as 
vízmérőnél 204, NA 40-nél 426, NA 50-
nél pedig 592 forint havonta.
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A testületi ülésről jelentjük

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Nézze Ön is a Trió Televízió műsora-
it, hogy ne maradjon le semmiről, ami 
Tiszaalpár életével kapcsolatos.

Minden hónap utolsó szerdáján jelentke-
zik Tiszaalpári Tükör című magazinunk.

A képviselő-testületi üléseket  mindig az 
ülések hetében szombaton, 12:30-tól te-

kinthetik meg felvételről.

Figyelmébe ajánljuk további műsorain-
kat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 
órától
Kultúr-Kapocs, minden hétfőn 19:30-tól
Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-tól

Életadók, kéthetente 
csütörtökön 19:30-tól
Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 
19:30-tól
Rock Magazin, kéthetente pénteken 
20:30-tól
Hitélet, minden hónap utolsó péntekén 
18:30-tól
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Nem egy véleményen van a tulajdonos és a bérlő
Tiszasas és Tiszaalpár is szeretné 

megváltoztatni azt a szerződést, melyet a 
két önkormányzat a Sporthorgász Egye-
sületek Bács-Kiskun megyei Szövetsé-
gével kötött. Véleményük szerint a meg-
állapodás rájuk nézve hátrányos. 

Mind a két önkormányzat úgy látja, 
hogy méltánytalan volt a 2016-ban kö-
tött szerződés. Az alapján ugyanis csak 
69.500 forint bérleti díjat fizet évente a 
BÁCS-HOSZ, az alpári Holt-Tisza üze-
meltetője, a 140 hektáros vízfelület után. 
Dr. Vancsura István ezt az összeget na-
gyon kevésnek tartja, igaz az üzemeltető 
a szerződés megkötésekor, közel kilenc 
millió forintot kifizetett kártalanításra. A 
polgármester szerint a BÁCS-HOSZ arra 
hivatkozik, hogy a szerződés megkötése-
kor ötszáz forint volt a hektáronkénti bér-
leti díj, állami területekre. Ebből a bérleti 
díjból azonban egy fillér sem folyik be 
az önkormányzathoz, mert az megy a 
közös halászati képviselet kasszájába. 
Ez azt is jelenti - mondja a település első 
embere, hogy a tizenöt év alatt, a holtág 
bérbeadásából egy fillért sem kap az ön-
kormányzat. Éppen ezért kompromisz-
szumként azt a javaslatot tették, hogy 
a bérleti időt felére, nem egészen nyolc 
évre, csökkentsék. Ebből még három 
év van hátra. A bérleti díjat is szeretnék 
megfelezni, mert a környéken a szokásos 
bérleti díj négymillió forint. Ez ebben az 
esetben kétmillió forintot jelentene. A 
hátralévő hét évre, a holtág üzemeltetést, 
a helyi horgász egyesületnek szeretnék 
odaadni. Amennyiben az egyesület nincs 
erre teljes egészében felkészülve, akkor 

az önkormányzat szívesen besegítene. Ez 
azt jelentené, hogy nem a BÁCS-HOSZ, 
hanem a helyi egyesületet kezelné a vi-
zet. A polgármester szerint korábban is 
így kellett volna eljárni.

Vancsura István azt mondja, hogy a 
szerződést nagyon körbebástyázták, ezért 
nehéz azt megtámadni. Csak akkor lehet-
ne felmondani, ha a másik fél nem teljesí-
tené az abban rögzítetteket. Erre azonban 
szinte semmi esély sincs. Jogi szakértők 
szerint, határozott idejű szerződést csak 
a két fél közös akaratával lehet módosí-
tani. Erre nem lát lehetőséget a polgár-
mester, éppen ezért más utat próbálnak 
keresni. A képviselő-testülettől arra van 
felhatalmazása mind a két önkormány-
zatnak, hogy területarányosan kérjék az 
állami tulajdon átvételét. Ezzel olyan 
előnyt tudnának kovácsolni, hogy nincs 
harmadik tulajdonos. A tiszasasi és a 
tiszaalpári önkormányzat mellett ugyan-
is a magyar állam is tulajdonosa az alpári 
Holt-Tiszának. Persze ez sem olyan egy-
szerű, mert a Holt-Tisza közelében lévő 
Nagytóra is kiterjesztették a halászati 
jogot. A polgármester szerint ezzel azt 
akarták elérni, hogy a két önkormányzat 
kisebbségben legyen. A holtágnál ugyan-
is többségben voltak. Ezzel kapcsolatban 
nem jókat sejt Vancsura István. Korábban 
arról is szó volt ugyanis, hogy a Nagy-
tót kikotorják, mintegy másfél méteres 
mélységig. Ezzel ellenkezik az az érv, mi 
szerint a vízben különböző őshalak rej-
tőzködnek. Amennyiben megkotornák a 
tavat, akkor ezek a fajok nagy valószínű-
séggel elpusztulnának. 

A polgármester szerint az első két 
évben a holtág üzemeltetője nyilatkozott 
arról, hogy mennyi volt az éves bevétel-
ük, most ezt nem akarják megmondani, 
mondván, nem tartozik rájuk. Ezt is fur-
csa mentalitásnak tartja Vancsura István. 
Az első évben harmincmillió forintról 
számolt be az üzemeltető, éppen ezért 
véleménye szerint húszmillió forintnál 
nem lehet kevesebb a bevétel. Semmi 
nem indokolta azt, hogy ez az összeg, 
azóta, jelentősen csökkenjen. Ebből az 
összegből halasításra visszaforgatják 
a pénzt, amiről be is számolnak az ön-
kormányzatnak. A halőrök bére terheli 
még a BÁCS-HOSZ-t, de a polgármester 
szerint ezek nem akkora összegek, hogy 
elvigyék az egész bevételt. Vancsura Ist-
ván azt is elmondta, hogy a part takarítá-
sát is a horgász egyesület végzi, akinek 
az elmúlt évben százezer forintot adott 
át az üzemeltető. Ezen kívül, egy darab 
egy éves bérletet és húsz napijegyet is 
kapott az egyesület. A többi összeget 
minden valószínűség szerint más vizek-
re fordították, amit nem tart korrektnek 
a település első embere. Vancsura István 
elmondta még, továbbra is azon törik a 
fejüket, hogy milyen megoldást tudná-
nak találni, mert a mostani semmiképpen 
sem megfelelő számukra. 

Kovács Sándor a BÁCS-HOSZ ügy-
vezető elnöke az üggyel kapcsolatban el-
mondta, hogy nem régen tartottak elnök-
ségi ülést, ahol arról döntöttek, hogy nem 
állnak el a 2021-ig tartó szerződéstől. Az 
új, a két önkormányzat által felmerült ja-
vaslat ugyanis rájuk nézve kedvezőtlen.

A képviselő-testület döntése alapján, is-
mét én látom el a Tiszaalpári Hírmondó 
szerkesztői feladatait. Három év kiha-
gyás után, újra engem kereshetnek meg 
azokkal az eseményekkel, gondokkal, 
problémákkal, rendezvényekkel, amit 
úgy éreznek, hogy a nagy nyilvánosságra 
is tartozik.
Úgy gondolom, hogy a korábbi években 
sikerült jó kapcsolatot kialakítani nagyon 
sok helyi lakossal, ami segítette a munká-

mat. Kérem, hogy továbbra is forduljanak 
hozzám bizalommal, tájékoztassanak ar-
ról, mit szeretnének az újságban olvasni. 
Azt nem tudom megígérni, hogy minden 
eseményen jelen tudok lenni, de ha idő-
ben kapok értesítést, akkor megpróbálok 
minél több helyre elmenni. Szerencsére, a 
korábbi szerkesztő, Sztakó Ildikó hozzá-
járult ahhoz, hogy az újságba szánt anya-
gaikat nála, a könyvtárban is leadhatják, 
de természetesen az én e-mail címemre 

(szytaironman@t-online.hu) is elküldhe-
tik. A 06-30/9687-194-es mobilszámon is 
kereshetnek felvetéseikkel. Megpróbálok 
minden tőlem telhetőt megtenni annak ér-
dekében, hogy az elkövetkezendő időben 
is szívesen vegyék kezükbe és olvassák a 
Tiszaalpári Hírmondót.
Köszönöm mindazoknak, akik kinevezé-
sem után személyesen, telefonon, vagy e-
mailben gratuláltak. Bízom benne, hogy 
mindenki megelégedésére fogom majd 
szerkeszteni az újságot. 

Szentirmay Tamás

Tisztelt Olvasók!
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Az iskola diákönkormányzatának és 
szülői munkaközösségének támogatá-
sával ebben az évben is jelmezbe bújva 
búcsúztatták a telet az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár diákjai. 
A vendégek sorában különleges helyet 
foglaltak el a nagycsoportos óvodások, 
hiszen ők pár hónap múlva már isko-
la közösségének tagjai lesznek. Ennek 
jegyében ők már a kapuban ajándékot 
kaptak: farsangi álarcokkal kedvesked-
tek nekik a diákok, melyeket az IPR-
program keretében készítettek el. 

A több évre visszanyúló hagyomány 
szerint az osztályok idén is egy-egy téma 
köré szervezték csoportos jelmezeiket. 
A tornacsarnokban felállított színpadon 
valamennyi osztály ötletes, zenés-táncos 
bemutatót tartott. A kalózok, csibészek, 
ugri-bugri nyuszik, fehér egerek mel-
lett a szülinapok hangulatát idéző gyer-
tyák, a riói karnevál színeit felvonultató 
papagájok, a Star Wars jedi lovagjai és 
az X-faktor szereplői is színre léptek 

az alsó tagozatosok műsorszámaiban. 
A felsősök az indiánok földjére kalau-
zoltak el bennünket, de a mindennapi 
életből is ügyesen merítettek: takarító 
és szerelő brigádnak, kéményseprőknek, 
raboknak és börtönőröknek öltöztek. A 
marionettbábuk és az ördögi diáklány-
ok műsorát is nagy tapssal jutalmazta 
a közönség. Csóka Alexandra, Csóka 
Tamás egy Grammy-díjas dalt adott elő 
öccsük, Roland szintetizátor-kíséretével. 
A heteken át gyakorolt műsorszámokra 
a szülők, nagyszülők, testvérek is kíván-
csiak voltak, úgyhogy a terem zsúfolá-
sig megtelt. A jelmezek leleményesek 
voltak, és a szülők segítségének hála, a 
kivitelezésük is színvonalas volt.

A műsorblokk után a tombolasorso-
lás következett, majd diszkó szórakoz-
tatta a vendégeket.

Gibárszki Sándorné igazgató és 
Bondár Enikő, a diákönkormányzat 
munkáját segítő pedagógus - aki egyben 
a farsang fő szervezője volt - köszöne-

tüket fejezik ki valamennyi pedagógus-
nak, akik a farsang előkészületeiben és 
lebonyolításában részt vettek, és külön 
köszönik az osztályfőnököknek azt a 
hatalmas munkát, melyet a műsorszám-
ok betanításával végeztek. Ladányiné 
Bánkúti Natália SZMK-elnöknek, vala-
mint a szülők közösségének a büfé üze-
meltetését, a szendvicsek készítését, a 
tombolatárgyak felajánlását, továbbá a 
jelmezek készítésében nyújtott segítsé-
get ezúton is megköszönik. A hangosítá-
sért Kerekes Andrást, a diszkóért Szabó 
Tibort illeti köszönet.

(Bővebb tájékoztatás és képek az 
iskola honlapján: www.alpariskola.hu)

Diák sikerek
2012. február 17-én rendezték meg 

a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulóját, évfolyamonként 
400-500 matematikában tehetséges 
tanuló részvételével. Iskolánkból 16 
tanuló próbált szerencsét. Minden évfo-
lyamon az első húsz tanulót hívták visz-
sza eredményhirdetésre. Két tanulónk 
is díjazott lett. Sánta Márk 4. osztályos 
és Réczi Ákos 7. osztályos tanuló egy-
aránt a 16. helyen végzett. Felkészítő 
tanáruk: Maróti Pál.

A Litteratum Országos Német 
Nyelvi Verseny döntőjébe jutott 20 ver-
senyző közül Balla Nikolett 8.a osztá-
lyos tanuló az 5. legjobb pontszámmal 
a 9. helyezést érte el (azonos pontszám-
ok alapján). Felkészítő tanára: Komár 
Pálné.

Vidám hangulatú maszkabál az iskolában

(Folytatás az 1. oldalról)
A jó hangulatról nem csak a vőfé-

lyek, de a zenekarok is gondoskodtak. 
Először a helyi Baranyi zenekar muzsi-
kált, majd a Dézsi Band, a Tuti Band és 
a Félegyházi Hangulat zenekar szóra-
koztatta a jelenlévőket.

A vőfélyek fokosra akasztott szala-
gokkal vonultak be. A szalagok száma 
jelezte azt, hogy ki hány lakodalom-
ban látta el a vőfélyi feladatokat. Tóth 
István szerint Bács-Kiskun megyében 
inkább kulacsot szoktak a vőfélyek 

használni, amire rostélyost, vagyis 
fonott kalácsot tesz rá az ifjú pár. 
A Jászságban pedig inkább a fokos 
a divat, arra tűzik fel a bokrétát. A 
bemutatkozás után Tóth István mon-
dott pörkölt köszöntőt, míg kollégái 
tréfás pohárköszöntőkkel, rigmusok-
kal szórakoztatták a vendégeket.

A megyében Tóth István alkal-
mazza egyedül lakodalmakban a hin-
tós játékot. Ebben kilencen vesznek 
részt. A fiatal pár, aki „beül” a hin-
tóba, aminek van négy kereke, két 

ló húzza, a lovakat pedig egy kocsis 
hajtja. A vőfély mondja a mesét, míg 
a többiek székeken ülnek. Aki hallja 
a nevét, annak fel kell állni. Aki elté-
veszti, annak innia kel egy pálinkát. 
Természetesen a vicces mondatok és a 
jó kívánságok sem maradnak el. 

A jó szervezésnek köszönhetően, 
mindenki jól érezte magát. Az est után 
csak pozitívan beszéltek a találkozó-
ról. Tóth István pedig megígérte, hogy 
jövőre is megszervezi a vőfély találko-
zót Tiszaalpáron.

Félezer vendég a vőfély találkozón
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Ebben az évben a Tündérrózsa 
Óvodában a farsangi jelmezes fel-
vonulás, műsoros bemutatkozás cso-
portonként valósult meg. Meghívott 
vendégek voltak a szülők, nagyszü-
lők, akik együtt örülhettek a gyer-
mekekkel. Az ünnepségsorozat több 
napon keresztül zajlott. A gyerme-
kek táncokkal, tánclépésekkel, tréfás 
mondókákkal, dalokkal szórakoztat-

ták a közönséget. Az óvónők, szülők 
kifogyhatatlan kreativitását dicsérték 
az ötletes jelmezek (csibék, kakasok, 
katicák, ördögfiókák, négerek, rend-
őrök, almakukacok, horgászok). A 
farsang utolsó napján, farsang farkán, 
egyéni jelmezekbe is beöltözhettek a 
gyermekek. Ekkor már teljesen felsza-
badultan, a farsangi vigasság lényegét 
megismerve, átélve, játszottak, tán-

coltak, vetélkedtek. Az ünnepségso-
rozattal a tél búcsúztatására is sor 
került. A színes farsangi hangulatot 
legmarkánsabban az elkészült fotók 
tükrözik. Óvodánk falain kívülre is 
vittünk egy kis farsangi vigasságot a 
PAX Otthon idős emberei szívébe. A 
Katica csoport nagy sikerrel képvisel-
te a Tündérrózsa Óvodát.

Farsang az óvodában
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Ünnepek:
március 19. Szent József, a 
Boldogságos Szűz Mária jegyese
 március 26. urunk születésének hírül 
adása / Gyümölcsoltó Boldogasszony
április 1. Virágvasárnap, az Úr 
szenvedésének vasárnapja
Barkaszentelés

Március 6-tól hétköznapokon az esti 
szentmisék 18 órakor kezdődnek.
Csütörtökön az alpári templomban, 
pénteken, Újfalun az esti szentmise 
előtt 17,30-tól keresztúti ájtatosságot 
tartunk.

Nagyböjtben húsvétra felkészülve a 
szentgyónást törekedjenek elvégezni 
a kedves hívek.

Nagyböjti lelkigyakorlatos esték! 
Március 23-án pénteken az újfalui 
templomban, március 24-én Alpáron 
tart nagyböjti elmélkedést/szent-
beszédet főtisztelendő Seffer Attila 
atya, a Kiskunfélegyházi Óplébánia 
káplánja. 17 órától gyónási lehetőség, 
18 órától szentmise.

Kéri Vencel
plébános

Egyházi sorok
Jól halad a piaccsarnok építése. 

A szakemberek, a februári hideg tél 
után gyorsan nekiláttak a régi óvoda 
falainak a lebontásához, és annak 
befejeztével már el is kezdték a csar-
nok alapjainak a lerakását.

- Több használható anyagot sze-
rettünk volna a volt óvoda épületéből 
kimenteni, de a kemény tél miatt, nem 
tudtuk időben elkezdeni a munkálato-
kat, ezért többen szemrehányást is tet-
tek nekem - árulta el Vancsura István. 
A bontási engedélyt már korábban 
megkaptuk, de a hideg időjárás köz-
beszólt. Azt senki sem vállalhatta fel, 
hogy elkezdjük a bontást, az időjárás 
miatt pedig nem tudjuk folytatni, de 
mások esetleg széjjelhordják, a hasz-
nálható anyagokat. A tetőszerkezet 
megmentését úgy tudtuk megoldani, 
hogy Szabó Sándor kőműves vállal-
ta, hogy elbontatja az embereivel. 
Nem sok ideje volt, mert a következő 
hétvégén már jött is a markológép, 
és a megmaradt falakat szétszedte. 
A csarnok megépítését nagyon rövid 
határidőre, hatvanhét napra vállala-
ta a Generál Centrál Kft. Ez azt 
jelenti, hogy május 15-re készen kell 
lenni, mert utána még legalább más-
fél hónap szükséges ahhoz, hogy az 
engedélyeket megszerezzük. Június 
végére szeretnénk átadni. A több mint 
háromszáz négyzetméteres csarnok 
egyik felének teteje és oldala is lesz, 
míg a másik részének csak teteje. Az 
úttal párhuzamosan lesz az oldalfal és 
a Dobó utca felől lehet majd bemenni. 
Annyit talán hibáztunk, hogy a kony-
ha telkéből kicsit el lehetett volna 
venni, arra lehetett volna terjeszked-
ni, és akkor több parkolót tudtunk 
volna kialakítani. 

A piaccsarnok szinte ugyan oda 
kerül, mint a volt régi óvoda épülete. 
A húsz ferde parkoló helyet, a belső 
udvarban fogják kialakítani. A par-
koló megépítéséhez is külön enge-
délyt kellett beszerezni, amit megka-
pott már az önkormányzat. Vancsura 
István szerint nem fogják majd a 
konyha munkáját akadályozni, bár 
nem a legjobb megoldás az, hogy 

ott főzik, sok ember számára a min-
dennapi ebédet. Ezzel kapcsolatban 
a polgármester megjegyezte, hogy 
amikor leégett az épület, mintegy tíz 
évvel ezelőtt, akkor nem lett volna 
szabad felújítani. Akkor ugyanis lát-
szott már, hogy nem korszerű, kevés 
a hely a gyerekek számára. A konyha 
sorsát az is befolyásolni fogja majd, 
hogy az általános iskola állami kézbe 
kerülésével milyen helyzet áll elő. 
Ezt egyelőre még nem lehet tudni. A 
későbbiek folyamán, amennyiben a 
konyha épületét is lebontják, akkor 
ott újabb parkolóhelyeket lehet majd 
kialakítani.

A régi piac területével kapcsolat-
ban Vancsura István elmondta, hogy 
a helyén közösségi színteret lehetne 
kialakítani. A különböző települési 
programokat ott lehetne megrendez-
ni, így a meglévő parkok, szabad 
területek, nem lennének kitéve ron-
gálásnak. A területtel kapcsolatban 
mindössze egy problémát említett a 
polgármester, még pedig azt, hogy 
egyelőre nem tudják, mi legyen a 
disznóátvevővel. Mivel a belterületen 
már nagyon kevesen foglalkoznak 
sertéshízlalással, így a funkcióját is 
elvesztette. 

Az új csarnok megépítésével kap-
csolatban még megjegyezte, hogy 
egy ilyen nagyságrendű településen, 
mint Tiszaalpár, szükség van piacra. 
Abban bízik, hogy a helyi termelőkön 
kívül más településekről is érkeznek 
majd gazdák, akik árulni fogják por-
tékájukat. Arról még nincs döntés, 
hogy milyen napokon lehetne árulni. 
Vancsura István szerint lehet, hogy 
az lenne a célszerű, ha folyamatos 
nyitva tartás mellett üzemelne, az 
idő pedig eldöntené azt, hogy melyik 
napok azok, amelyeken célszerű a 
későbbiek során is árulni a csar-
nokban. Korábban, míg működött a 
régi piac, akkor túlságosan is korán, 
reggel öt órakor nyitott. Ezt minden-
képpen szeretnék megváltoztatni, és 
egy órával későbbre, hat órára tenni 
a nyitást.

Gyorsan felépül a piaccsarnok

FELHÍVÁS
Köszönettel vesszük, ha adóbeval-
láskor személyi jövedelemadója 1 
%-át egyesületünk javára ajánlja 
fel.
Adószámunk: 18356351-1-03 
Tiszaalpár Faluvédő- és Szépítő 
Egyesület

Az elmúlt évek felajánlóinak meg-
köszönjük támogatásukat. Szeret-
nénk a településen az utcák fásítását 
folytatni, reméljük, az Önök támo-
gatásával sikerül megvalósítani.
Várjuk támogatásukat 2012-ben, 
előre is köszönjük!

Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő 
Egyesület vezetősége
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Február 25-én tartotta rendes éves közgyűlését az Alpári 
Tisza Horgászegyesület. Az érdeklődés sajnos a vártnál alac-
sonyabb volt, mindössze 72 fő jelent meg a teljes tagságból. Az 
közgyűlést Barta Lajos elnök úr nyitotta meg, majd üdvözölte a 
meghívottakat és a tagságot. Meghívottként jelen volt Kovács 
Sándor ügyvezető elnök, Juhász János halőr csoportvezető a 
Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun megyei Szövetségétől, 
valamint dr. Vancsura István polgármester. 

Barta elnök úr beszámolójában elmondta, hogy 
egyesületünknek 2011-ben 438 felnőtt, 18 ifi és 269 gyerek 
horgász tagja volt. A gyermekek létszáma mintegy száz fővel 
több, mint az előző évben. Erre a létszámnövekedésre különösen 
büszkék vagyunk! A halfogási adatok fő számai 2011-ben, a 
leadott 421 fogási napló alapján. Pontyból az elmúlt évben 4 
mázsával kevesebbet, viszont a csukából négyszeresét fogtuk a 
tavalyelőttihez képest. Számszerűen ez 3341 kg csukát és 2765 
kg pontyot jelent. Ezúton is szeretnénk a tagságot megdicsérni, 
mert ilyen jó arányú fogási napló leadásra nem is számítottunk.  
2011. legeredményesebb horgásza, Franca Károly volt, 329 
kilogrammos összesítéssel. 2011-ben több alkalommal fordul-
tunk anyagi segítségért a felügyelő szerveinkhez. A BÁCS-
HOSZ és a tiszaalpári önkormányzat testülete 100-100 ezer 
forinttal, míg a Holt-Tisza Tulajdonosi Közössége 40 ezer for-
inttal támogatta az elmúlt évi munkánkat. Három alkalommal 
vettünk részt különböző pályázatokon, amelyeken összesen 
80 ezer forintot nyertünk.  A tavalyi év folyamán a vezetőség 
nyolc alkalommal tartott ülést. Négy alkalommal, összesen 
38 fő tett sikeres horgászvizsgát.  Májusban a gyermeknapi 
horgászversenyen 103 gyerek versenyzett, augusztusban a 
hagyományos házi versenyünkön összesen 85 fő versenyző 
vett részt, és majdnem 200 fő kísérő szórakozási lehetőségét 
biztosítottuk.  A horgászbál - ahol 160 fő mulatságát szerveztük 
meg - a takarítási napok és a rendszeres parttakarítás mellett a 
Halászcsárda alatti részt is rendbe tettük. A nálunk rendezett 
versenyeken - mindkét alkalommal - elégedetten távoztak az 
ország számos helyéről idelátogató sporttársaink. Így elmond-
ható, hogy igen mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. 
Az Alpári Tisza HE vezetősége a fejlesztésekhez és terveihez 
szükséges támogatást és bizalmat megkapta a tagságtól, melyet 
az eddigiekhez hasonló színvonalas rendezvényekkel igyek-
szünk megszolgálni a tagjainknak.

Az idei év tervei között szerepel a gyermeknapi horgász-
verseny megrendezése. A Tisza áradásától függően május 
26-ra tervezzük a gyermekversenyt, melyen ebben az évben, 
terveink szerint családi kategóriában is indulhatnak versenyzők.  
Természetesen augusztusban is lesz háziverseny, novemberben 
pedig horgászbál. Már jelezték versenyzési szándékukat a 
pergető horgászok, de szívesen fogadjuk más szervezetek 
versenyzési igényét is. 

 A gazdasági vezető beszámolójából kiderült, hogy az 
egyesület vagyona mintegy 200 ezer forinttal gyarapodott, és 
a tervezett kereteken belül tudtuk tartani a költségvetésünket. 
Ezt pozitívumként éljük meg, mert mindeközben a horgászélet 
virágzik Tiszaalpáron. A fegyelmi bizottság vezetőjének beszá-
molójából megtudtuk, hogy 2011-ben két alkalommal történt 
fegyelmi eljárással végződő szabálysértés. Mindkét esetben 
elmarasztaló döntést hozott az FB, ezért ezúton is kérjük a 
horgászainkat az írott és íratlan szabályok betartását.

Ezek után Kovács Sándor elnök úr elmondta, a 2011. évi 
halasítással kapcsolatosan, hogy a tavalyi évben végzett felmérő 
halászatokból - szakértői vélemény alapján - egyértelműen 
kiderült, hogy a holtág rendkívül jó fogható halállomán-
nyal rendelkezik. Ennek okán az esetleges telepítéssel csak 
a halakat veszélyeztették volna. Az elnök úr ígérete szerint a 
tavaly elmaradt telepítéseket az árvízveszély elmúltával idén 
pótolják. Ezután ismertette a BÁCS-HOSZ álláspontját, a bér-
leti szerződés felülvizsgálatával kapcsolatban. A megyei szövet-
ség célja, a holtág halászati jogának horgászkezelésben tartása, 
azaz a meglévő érvényes szerződés maximális betartása annak 
lejáratáig. Az érvelésük érvelése szerint, a megyei horgászérdek 
azt kívánja, hogy ne engedjenek a tiszaalpári polgármester által 
kezdeményezett szerződésmódosítási szándéknak.

Dr. Vancsura István szerint a szerződés megkötésekor 
méltánytalanul alacsony bérleti díjat kötöttek ki a szerződő 
felek. Jelenleg a közvetlen környezetünkben olyan bérleti 
feltételekkel adnak bérbe vízterületeket, ami arra enged 
következtetni, hogy arányosan átszámolva a holtágért 4 millió 
forint lenne az elfogadható éves bérleti díj. Ezek után elmondta 
azt is, hogy Tiszaalpár sorra veszítette el a földterületeit és 
lehetőségét az előbbre jutásra. Ezek tudatában a polgármester 
úr úgy érzi, felhatalmazással bír a szerződésben foglaltak 
megvétózására. Kovács Sándor válaszában elmondta, hogy 
a tiszaugi és a szikrai vízterület bérleti feltételei merőben 
különbözőek. Különbséget kell tenni egy halászati vállalkozás 
és egy non-profit szervezet vélt vagy valós bevételei között. 
Ugyanakkor céljai között is húsbavágó az eltérés.

Mivel felmerült a lehetőség a polgármester úr részéről az 
alpári holtág egyesületi kézbe kerüléséről, így az egyesület 
titkára elmondta a vezetőség álláspontját, ezzel kapcsolatosan. 
Az Alpári Tisza Horgászegyesület vezetősége nem kíván a 
bérleti szerződéssel érdemben foglalkozni, mivel tárgyalások 
eredményét befolyásolni nem tudja. A vezetőség pártatlan 
kíván maradni, de ha lehetőség nyílna előttünk a vízkezelésére, 
akkor természetesen vállaljuk azt. Amíg a szerződést a felek 
nem módosítják számunkra kedvező módon, addig szeret-
nénk a megyei szövetséggel és a helyi önkormányzattal is az 
eddig kialakult jó kapcsolatot továbbra is fenntartani. Mindkét 
érintett úgy nyilatkozott, segítené az egyesület vezetőinek 
munkáját gazdasági és szakmai tapasztalataival.

Az ezt követő hozzászólások és észrevételek során kiderült, 
a tagság sem tud egyértelműen állást foglalni a bérlettel kapc-
solatosan. Természetesen voltak, akik élesen bírálták a jelenlegi 
vezetőség gazdasági döntéseit. Felmerült a versenyek nevezési 
díjának emelése, a „szemétdíj” beszedésének jogosságát is 
vitatta néhány horgásztárs. Volt olyan is, aki elismerően 
szólt a vezetőség munkájáról és pozitívan ítélte meg annak 
célkitűzéseit. 

Végül Barta Lajos elnök megköszönte mindazoknak a 
szervezeteknek, magánszemélyeknek, horgászoknak a 
munkáját, akik valamilyen formában hozzájárultak az 
egyesületi munkához, biztosítva a zavartalan és színvonalas 
működésünket. 

Horgászvizsgák 2012-ben: március 23., április 20, május 
18. és június 15. Takarítási napok: április 14, május 19. és 
augusztus 11.

Kővágó András HE titkár

Pontyból kevesebbet, csukából többet fogtak
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FARSANG HATVANNÉGY MEZŐN

Február 11-én szombaton a művelő-
dési házban második alkalommal került 
megrendezésre a Tiszaalpári Sakk Far-
sang elnevezésű torna. A télies időjárás 
és az útviszonyok ellenére Kecskemét, 
Kiskunfélegyháza, Szentes, Csongrád, 
Bugac és a helyiek mérték össze sakk-
tudásukat. A felnőtt mezőnyben 15 in-
duló, az ifjúságiaknál 5 versenyző volt. 
A felnőtteknél a tavalyi bajnoknak nem 
sikerült a cím megvédése, az ifjúságiak-
nál igen. Mind a két korcsoportban hölgy 
végzett az első helyen és nyerte meg a 
kupát egy évig.

Felnőttek: 1. Varga Klára (nemzet-
közi női mester, Bugac) 2. Retkes Péter 
(Kiskunfélegyháza) 3. Volosin Vladimir 
(FIDE mester, Szentes) 4. Varga Béla 
(Tiszaalpár) 5. Gálfi Mihály (Tiszaalpár) 
6. Nagy Ferenc (Tiszaalpár) 7. Lan-
tos István (Szentes) 8. Samu Richárd 
(Kiskunfélegyháza) 9. Bársony And-
rás (Tiszaalpár) 10. Cs. Kovács László 

(Csongrád) 11. Katona József Sámuel 
(Kecskemét) 12. Balanyi János (Kecs-
kemét) 13. Sebők József (Tiszaalpár) 
14. Palásti József (Csongrád) 15. Keserű 
Roland (Tiszaalpár).

Ifjúságiak: 1. Lantos Alexandra 
(Szentes) 2. Danis Patrik (Tiszaalpár) 3. 
Molnár Detre (Tiszaalpár) 4. Kelemen 
Dániel (Tiszaalpár) 5. Molnár Döme 
(Tiszaalpár)

A versenyt támogatták: Bartók István 
(iparcikkbolt), Farkas Csaba (zöldség-
gyümölcs), Fortuna Szerencse Kuckó, 
Fókusz Takarékszövetkezet, Horváth 
Mária, Juhász Imre (élelmiszerbolt), Ma-
gyar Imre (Dagi söröző), ifj. Papp József 
(húsbolt), Tiszaalpári SE.

A farsangi fánkot és a szendvicset 
Molnár Bea készítette.

Minden támogatónak és segítőnek 
köszönjük.

Gálfi Mihály
szakosztályvezető

Tisztelt lakosság!

Február hónapban az alábbi vagyon 
elleni bűncselekmény elkövetése mi-
att indított eljárást a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság:

2012. 01. 27-ét megelőzően - pon-
tosan meg nem határozható időben 
- ismeretlen elkövető egy, a Tiszaalpár 
külterületén bérelt épületbe a lakatot 
leverve behatolt és eltulajdonított több 
szivattyút, hegesztő berendezést. A lo-
pással okozott kár: 832.877 forint.

Kék percek 
Rendőrségi közlemény

Felhívás
…szülőkhöz, volt tanítványokhoz, 
az iskolát támogató polgárokhoz, 
szervezetekhez Az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola és Könyvtár 
magánszemélyek segítségével lét-
rehozta a Pejtsik László Alapít-
ványt, amelynek fő célja az iskola 
nevelő és oktató munkájának segí-
tése a tanulók sokoldalú fejleszté-
sének érdekében.
Az iskola támogatása érdekében 
kérjük, hogy személyi jövedelem-
adója 1 % - ának befizetésével 
csatlakozzon az alapítványhoz, és 
legyen segítségünkre céljaink meg-
valósításában.
Befizetésüket a Pejtsik László Ala-
pítvány alábbi adószámára tehetik 
meg: 18353963-1-03.
Segítő támogatásukat előre is kö-
szönjük.

dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának

elnöke

A nyugdíjas klubok megyei kártya-
versenyén Tóth Gáborné Kati néni, 
a Nyugdíjas Baráti Kör tagja römi 
kategóriában I. helyezést ért el.

Gratulálunk!

Meghívó a március 15-i ünnepségre
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség 
március 15-én 10 órakor kezdődik az Árpád téren. Rossz idő esetén az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár tornatermében.
Program:

A Himnusz közös eléneklése
Ünnepi köszöntőt mond: dr. Vancsura István polgármester 
és Kővágőné Kálmán Klára tanár
A műsorban az általános iskola tanulói és a Bársony Mihály 
Népdalkör tagjai vesznek részt.
Koszorúzás
A Szózat közös eléneklése.
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Változatos menüből választhattak az állatok
Akik azt hiszik, hogy a vadászok, 

kihasználva helyzeti előnyüket, nyak-
ra-főre lövik a vadakat, és nem gondos-
kodnak róluk, azok nagyon tévednek. 
A vadásztársaságok ugyanis nagyon 
odafigyelnek arra, hogy a területükön 
lévő vadaknak téli időszakban legyen 
megfelelő táplálékuk. 

Nem kivétel ez alól a helyi vadász-
társaság sem. Ahhoz ugyanis, hogy 
megfelelő vad legyen a területen, hi-
deg, havas időszakban gondoskodni 
kell az etetésükről. Amint azt Kiss 
Lajos, a vadásztársaság elnöke el-
mondta, harmincöt nagy és huszonöt 
kisebb etetővel rendelkeznek, amelyet 
a 9200 hektáros területükön külön-
böző részén helyeztek el. Ezen kívül 
még húsz helyen szórtak ki eleséget az 
állatoknak, a téli szezonban. Az álla-
tok menüjében szerepelt köles, búza, 
vegyes aprómag, de kukorica is. A 
februári nagy havazás előtt, még cu-
korrépát, és szükség szerint szénát is 
kihelyeztek az őzeknek. Mivel éven-
te nevelnek fácánokat, az ő etetésük 
sem maradhatott el. Azokra a helyekre 
tettek ki nekik az élelmet, ahol a leg-
gyakrabban előfordultak.

Az elnök szerint az idei téli szezon-
ban nyolc tonna kukoricát, húsz tonna 
apró magvat, kétszáz mázsa cukor-
répát, és öt tonna szálas takarmányt 
etettek meg a fácánokkal, nyulakkal, 
őzekkel. Kiss Lajos, aki maga is részt 
vett az etetésben, elmondta még, hogy 
a takarmányok egy részét maga a va-
dásztársaság termeli meg. Amennyi-

ben ez nem elég, akkor vásárolni is 
szoktak. Minden esetben vigyáznak 
arra, hogy az állatok ne szenvedjenek 
hiányt élelemben. A nagy hó idején, 
amikor is nem nagyon tudtak maguk-
nak eleséget kikaparni a hó alól, na-
ponta, kétnaponta töltötték fel az ete-
tőket.

Tisztelt Víziközmű Tagtársaink!
Befejeződött az OTP Lakás-taka-

rékpénztári megtakarítások kötése. 
Aki eddig nem kötött ilyen szerző-
dést, egy összegben kell megfizetnie 
a 246.971,- Ft érdekeltségi hozzájá-
rulást.

Köszönjük mindazoknak, akik 
rendben, késedelem nélkül fizetik 
meglévő szerződéseiket, és akik 
egyéb módon már rendezték a hozzá-
járulás összegét.

Felkérem azokat az ingatlantulaj-
donosokat, akik még nem fizették be 
a csatorna-beruházáshoz kapcsolódó 
hozzájárulást, záros határidőn belül 
tegyék azt meg, a helyi Fókusz Taka-
rékszövetkezetben.

Amennyiben most sem fizetnek, 
a szabályoknak megfelelően, át kell 
adjam az adatokat a jegyző asszony-

nak, aki az adóbehajtási szabályok 
alapján veti ki, a nem fizető ingatlan-
tulajdonosokra az összeget.

Megindultak a pénzügyi tárgya-
lások, egyeztetések. Ezzel egy idő-
ben az OTP Lakás-takarékpénztári 
szerződést nem fizetők, vagy jelentős 
elmaradást felhalmozók, felszólítá-
sokat kapnak a napokban. Tájékozta-
tásul közlöm, amennyiben „nem vette 
át” jelzéssel érkezik vissza hozzánk a 
levél, az érvényes jogszabályok sze-
rint átvételnek számít.

Az ezzel kapcsolatos ügyintézés-
sel kérem ügyfélfogadási időben ke-
ressenek.

Ügyintézés: hétfő, kedd, szerda 8-
12 óra. 

Domokosné Koncz Edit
ügyintéző

Tényirodalom:
Csuka József- Sándor Ildikó: 160 
műelemzés érettségizőknek
Pszichiátriai lexikon (szerk. Ozsváth 
Károly) (kézikönyv)
Rainer Köthe: Nyomozás
Világhíres zeneszerzők – Kodály 
Zoltán
Világhíres zeneszerzők – Bartók 
Béla

Szépirodalom:
Bree Despain: Fekete bárány (Vörös 
pöttyös könyvek)
Bree Despain: Fehér farkas (Vörös 
pöttyös könyvek)
Richard Scarry: Esti mesék nem csak 
estére
Nora Roberts: Nyomkövetők
Raymond Chandler: Visszajátszás

Könyvtári ajánló
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Folytatódik a labdarúgó bajnokság
Március 11-én rajtol a baj-
nokság tavaszi idénye. Az 
ellenfél a Helvécia csapata 
lesz. Az első két mérkőzésün-
ket idegenben játsszuk, azért, 
hogy a felújított pálya gyep-
szőnyegét kíméljük. Mivel a 
Tabdi csapata visszalépett a 
bajnokságtól és a harmadik 
mérkőzésünket velük ját-
szottuk volna, ezen a napon 
szabadnaposak leszünk. Első 
hazai mérkőzésünkre márci-
us 31-én kerül sor, az ellenfél 
a Kiskunfélegyházi Vasutas 
csapata lesz.
A felnőtt csapat két játékos-
sal erősített: Lakitelekről 
érkezett Tubak Dávid, míg 

Kunszállásról Kertész Gábor. 
Az ifjúsági csapatba visz-
szatért Lövei Attila, Hekkel 
László, Sándor Ernő, Hunya-
di Ádám, illetve elkezdte az 
edzéseket Balogh Roland.
Hosszú és remélhetőleg si-
keres felkészülésen vannak 
túl csapataink. Az edzéseket 
a település legkülönbözőbb 
területein (újfalui pálya, te-
rem, várdomb stb.) tartottuk. 
Sajnos az időjárás februárban 
nem kedvezett az edzésmun-
kának, ennek ellenére remél-
jük, hogy a csapat előrébb 
tud lépni a 13. helyről. 

A Tiszaalpári
Sportegyesület Elnöksége

MEGYEI II. ÉSZAK  Őszi végeredmény

MEGYEI II. ÉSZAK U-19 Őszi végeredmény

Ismét volt sportbál
Tiszaalpáron

Hosszú évek óta először - 2012. február 
11-én - került megrendezésre a sportbál a 
településünkön. A rendezvényen - amely kiváló hangulatban 
telt - 150 fő vett részt. Remélhetőleg a régen oly megszokott 
esemény ismét a település életének részévé válik és a hagyo-
mány újjáéled.
Az ASE vezetősége ezúton mond köszönetet a rendezvény 
alábbi támogatóinak:
Tiszaalpári Önkormányzat, Dr. Vancsura István, Barcsa Alex, 
Barcsa Éva, Bálint Imre, Balogh Sándor és családja, Baranyi 
Istvánné és Kovács Renáta, Bársonyné Marika Virágüzlet, 
Barna Tibor, Bartók István (gumis), Bartók István (iparcikk), 
Bakter söröző, CBA vegyesüzlet, Czinege Manufaktúra, Detti 
virágüzlet, Diva Szépségszalon, Dobos Sándor, Domokos Ist-
ván, Dragon József, Farkas Csaba, Fejedelmi Pékség, Fekete 
Gabriella, Fókusz Takarékszövetkezet, Fonyó élelmiszerbolt, 
Fricska fogadó, Herczeg Tibor, Hódi Krisztina, Jégszilánk, 
Juhász Imre, Juhász Sándorné, Jutka Söröző, Kacziba Sándor, 
ifj. Kacziba Sándor, Kutasi János, Kádár Tibor, Kínai üzlet, 
Kopjásné Éva, Kanalas Edina, Ledniczki Tibor, Magyar Atti-
la, Magyar Imre, Magyar Zoli, MATIC Kft., Mokka presszó, 
Nagyparaszt vendéglő, Naturalpár Kft., Novák Mihály, Papp 
József, Parádi László, Patai Mónika, Patak Sándor, PAX-
Otthon, Pentatrans, Posta, Tarjányi András, Tímár Magdi, 
Tiszaalpári 100 Ft-os bolt, Tiszatáj vendéglő, Tűzép, Varázs-
bazár, Víglási Tamás.

Kérünk minden futballszerető helyi lakost,
hogy jelenlétükkel

a tavaszi idényben is támogassák mérkőzéseinket!
Hajrá ASE !

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.

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni a vőfélytalálkozó szervezőinek: 
Baranyi Anitának és Tóth Istvánnak, hogy lehetőséget ad-
tak az általános iskola Szülői Munkaközösségének, hogy a 
büfével adományt gyűjtsünk a tanulók számára.
Külön köszönet a segítőknek: Forgóné Fricska Ritának, 
Deákné Horváth Andinak, Szemerédi Csabának és felesé-
gének, Évának, Sántáné Olgának, Lövei Józsefnek és fe-
leségének, Julinak, valamint Husvéth Máriának a hajnalig 
tartó munkájukért.
Reméljük, jövőre is megrendezésre kerül ez a jól sikerült 
bál, és újra lehetőséget kap a Szülői Munkaközösség ado-
mánygyűjtésre.
Köszönöm a gyerekek nevében:

Ladányiné Natália SZMK-elnök
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Elment a doktor

Olyan volt a halála, amilyen az 
élete. Küzdelmes, kitartó, mindent 
legyőző, makacsul törekvő, soha 
fel nem adó, utolsó percéig bizako-
dó. 77 évesen a második szívmű-
tét, a rák, a tüdőáttétek, a vesele-
állás, a gégemetszés, a lélegeztető 
gép és akarás, akarás, szenvedés, 
életigenlés, remény …… nap az 
intenzív osztályon. Végig gondol-
ni is borzalom, hát még átélni!

A kitartást, a soha fel nem 
adást az őseitől hozta, a Viharsa-
rok környékéről. Makacs, dolgos, 
szikárlelkű parasztszülők gyere-
ke volt, három leánytestvérével 
Komádiban nőtt fel. Okos, jó eszű 
gyerekek voltak, középiskolába 
adták őket, ami akkor még egyál-
talán nem volt magától értetődő.

Az orvosi egyetemre eljutni pe-

dig különösen nem számított hét-
köznapi dolognak. A szülők segí-
tették, amennyire tudták, de ő sem 
volt rest, pincérkedéssel kereste a 
pénzt tankönyvekre, az életre. Ta-
nult, tanult, dolgozott, vidáman, 
ügyesen.

Kalocsán szerette meg Ilonkát, 
ahol gyakorló orvosként dolgo-
zott. Hamarosan Tiszaalpárra ke-
rült körzeti orvosnak, s gyógyította 
a falu apraját, nagyját évtizedeken 
át. Két szép, okos fiút nevelve, itt 
élte le az életét, amely boldog volt, 
szép volt, dolgos volt, érdekes 
volt, vidám volt, aktív volt, volt, 
volt, volt….

Borzasztó gondolat, hogy már 
nincs.

Nincs?

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,

barátoknak, ismerősöknek, akik

dr. Fekete Ferenc
temetésén rész vettek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

 Gyászoló család

Tanácsadás
gazdálkodók számára

A Tanyafejlesztési Program szak-
mai részeként tanácsadásban része-
sülhetnek az érdeklődő gazdálkodók. 
Szolgáltatásunkat a falugazdász mun-
káját segítendően hirdettük meg, hi-
szen vannak olyan szakterületek, me-
lyekre kevés idő jut. Ezért az általunk 
felkínált témakörök a következők: 
kistermelői termék-előállítás és szol-
gáltatások, aktuális támogatási lehető-
ségek, valamint források.

Az első tanácsadásra 2012. márci-
us 27-én, kedden délután kerül sor, a 
következő pedig április 3-án, kedden 
lesz a Művelődési Ház I. emeleti iro-
dájában, 15-18 óra között. 

Várjuk jelentkezésüket tanács-
adásainkra! Kérjük, hogy érdeklődés 
esetén értesítse irodánkat, vagy Kapus 
Mártát a Polgármesteri Hivatalban!

Dene Orsolya
ügyvezető
Bács Agrárház Nonprofit Közhasz-

nú Kft.
6000 Kecskemét, Tatár sor 6., tel.: 

481 335, fax: 481 035, e-mail: info@
bacsagrarhaz.hu

A Teleház
nyitva tartása

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Teleház kedden, csü-
törtökön és pénteken 14-17 
óráig tart nyitva.

Az Alapítvány Tiszaújfalu 
Gyermekeiért sikeres, sok 
örömet adó új esztendőt kíván 
minden kedves támogatójá-
nak. 
Egyúttal megköszönjük, hogy 

személyi jövedelemadója 1 %-
ával 2011-ben is támogatta a 
célkitűzéseinket. Kérjük, hogy 
ebben az évben is segítsék 
tevékenységünket.
Adószámunk: 18344769-1-3
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Kedves Vásárlók!

Az Alkotmány u. 5. szám alatti Hasz-
náltcikk Bizományiban megkezdtük a 
használt német-angol ruha-cipő-műszaki 
iparcikkek árusítását. Egyes ruhaneműk 
100.- Ft/db áron kaphatók!

Korlátozott mennyiségben előre egyeztet-
ve bizományi értékesítésre átveszünk ru-
haneműt, műszaki és egyéb cikkeket.
Tel.: 06/70/424-9083

Továbbá várom megrendeléseiket
új és régi épületek bádogos
munkáinak kivitelezésére.

Lövei József vállalkozó
Tel.: 06/70/429-9146

„Kistermelői élelmiszertermelés - előállítás és értékesítés ismeret” - gazdaképzés
Az előző lapszámban és szórólapokról is értesültek a gazdálko-
dók arról a hírről, hogy a Tanyafejlesztési Program szakmai ré-
szeként képzésen vehetnek részt az érdeklődők. 

Tájékoztatásul a következőkre hívjuk fel a jelentkezők figyel-
mét:
Képzésünk 2x6 órában zajlik március 23-24-én a Művelődési 
Központban.  
A képzés tematikája a következő:
2012. március 23-án pénteken Kistermelői élelmiszertermelés, 
előállítás és értékesítés ismeretek. Óraszám 4.
2012. március 23án pénteken Pályázatírási ismeretek, védjegy 
szabályzat. Óraszám 2.
2012. március 24-én szombaton Vállalkozási ismeretek. Óra-
szám 4.
2012. március 24-én szombaton Élelmiszerbiztonság, higiénia 
kisvállalkozásoknál. Óraszám 2.

A kezdés időpontja 2012. március 23., péntek 1230 óra. Az ad-
minisztrációt követően 1300 órától kezdődnek az előadások és 
1800 óráig tartanak.

2012. március 24-én, szombaton 800 órától kezdődik a képzés és 
1300 óráig tart.

A gazdálkodók a képzés végén igazolást kapnak az elvégzett mo-
dulokról.

Azok az érdeklődők, akik a 30 órás képzést választották, az alap-
képzést követően Kecskeméten vehetnek részt március 30-31-én 
a gyakorlatiasabb tudnivalókról szóló befejező modulon. Képzé-
sük ideje: 2012. március 30. 1230 – 1830 és 2012. március 31. 
0800 – 1500.

A jelentkezőket kiértesítjük a képzéssel kapcsolatos tudniva-
lókról. Postázzuk számukra a jelentkezési lapot, aminek pontos 
kitöltésével tudják megerősíteni részvételi szándékukat képzé-
sünkön! Erre azért van szükség, mert a megadott adatok felhasz-
nálásával készítjük el előre felnőttképzési szerződéseiket, hogy 
a képzési időből a lehető legkevesebbet kelljen adminisztrációra 
fordítani. 

Ezért kérjük, segítsék munkánkat a jelentkezési lapok mielőbbi 
visszajuttatásával!
Ez történhet postafordultával címünkre (6000 Kecskemét, Ta-
tár sor 6.), faxon a 76 481 035 számra és e-mailben az info@
bacsagrarhaz.hu címre, vagy leadhatja Pap Imre falugazdásznak, 
illetve Kapus Mártának a Polgármesteri Hivatalban. 
Szeretettel várjuk a „Kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás 
és értékesítés ismeret” képzésünkre, amelyet Tiszaalpár Nagy-
község Önkormányzatával közösen szervezünk a Tanyafejleszté-
si Program keretein belül, így az térítésmentes.
Dene Orsolya
ügyvezető

Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft.



2012. február                                                         13. oldal

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.

ÉRDEKLŐDNI: 06/30/266-8536

Régi, új felületek
festése, mázolás,

tapétázása
HŐSZIGETELÉS,

FALFELüLET
SZÍNEZÉSE

PARKETTACSISZOLÁS 
ÉS – LAKKOZÁS
Keressen meg és

megoldom festéssel kapcsolatos
bármely gondját rövid

határidővel!
Egyénre szabott

ajánlatokkal várja 
Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

Csirke és tyúkvásár!
Napos és előnevelt csirke, kacsa, liba, pulyka és

gyöngycsirke rendelhető!

Szállítás: 2 hetente

Március végéig tavalyi áron a napos és az
előnevelt csirke!

Vágnivaló csirke rendelhető!

Szállítás: április 1.

Fehér húshibrid: 470 Ft/kg

Szállítás: április 16.

Vörös és master húshibrid: 540 Ft/kg

Vörös kettőshasznosítású: 610 Ft/kg

Tojóhibrid: 710 Ft/kg

Letojt tyúk rendelhető!

600 Ft/db áron

Minden csak rendelésre! Érd.: 0620/3839-429
vagy Dózsa Gy. u. 26. tápbolt



14. oldal                                                        2012. február

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 megbízottak:
Hideg Sándor 06/20/225-8050
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Zsibrita Ádám 06/20/226-8282
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig) 06/30/267-8287
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig) 06/30/9049-363

* Robogó eladó. Érdeklődni 
lehet kedden, csütörtökön, szom-
baton és vasárnap a 06-30/2841-
529-es telefonszámon.

* 72 m2-es gázfűtéses családi 
ház eladó. Tiszaalpár, Csokonai u. 
88. Érdeklődni lehet: 06-30/5405-
280, 06-30/4866-912 telefonszá-
mon.

* Eladó Tiszaalpár, Dózsa 
György u. 68/d szám alatti 87 
m2-es lakás – négylakásos társas-
házban. Érdeklődni: 06-30/300-
9996, vagy 76/424-092-es tele-
fonszámon.

* Robogógumi eladó, K 38 TGL 
1177 UTUBE Type, Vee Rubber 
3.00-12 437, számítógép P2-es, 
1 gyermekheverő, padlószőnyeg 
(4x4m). Érdeklődni: 06-30/583-
0663-as telefonszámon.

* Tiszaalpár, Táncsics Mihály 
u. 17. szám alatti ház eladó. 
Gázfűtéses, fürdőszobás, 2 szoba 
komfortos. Érdeklődni: Tiszaalpár, 
Bercsényi u. 5.

* Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. 
sz. alatti komfortos, nagyportás 
ház eladó. Érdeklődni: Tiszaalpár, 
Bercsényi u. 5.

* Lucerna eladó. Tiszaalpár, 
Esze Tamás u. 69.

* Eladó 1996-os IVECO 35-
10-es platós kisteherautó. Irányár: 
1.200.000 Ft. Érdeklődni: Győri 
Péter, 06-30/354-7777-os telefon-
számon.

* Eladó kétfunkciós Graco 
babakocsi. Érdeklődni: 425-146.

* Jó állapotban lévő francia-
ágy eladó. Érdeklődni: 06-76/425-
265.

* Díjmentes testanalízis Kádár 
Lajos Közösségi Házban március 
22-én 14 órától 18 óráig, illetve 
március 27-én 15-18 óráig.

* 8.5X 60 méteres fénystabil 
fólia eladó. Érdeklődni: 06-
20/396-3626.

* Eladó 4 éves Mora gáztűzhely. 
Irányár: 20.000 Ft. Érdeklődni: 
Dobó u. 2. Telefon: 421-735.

* Vennék paraszt bútorokat, 
berendezési tárgyakat, eszközö-
ket, lámpát, régi motorokat stb. 
Érdeklődni: 06-20/34-44-728.

* Számítógép monitorral eladó. 
Ára: 10.000 Ft. Érdeklődni: 424-
532.

* Eladó 120 négyzetméteres 
korszerű  épület, 1985-ben téglá-
ból épült alpári családi ház, két és 
félszoba, padlásszoba, plusz pince, 
garázs, gazdasági épület. Fűthető 
vegyes tüzelésű, illetve gáz kazán-
nal, több helyen konvektorral is. 
Bebútorozottan eladó, irányár 
12.000.000 Ft, telefonszám 06-
76/424 247, 06- 30/6162-316.

* Biztosítások kötése helyben. 
Nálam 12 biztosító társaság aján-
lataiból választjuk ki az Önnek 
legmegfelelőbbet. Domokosné  
06/30-387-5682.

* 5 fiókos fagyasztószekrény és 
egy rotációs kapa, utánfutó kis-
kocsival eladó. Érdeklődni: este 
76/656-221.

* 75 éves nem italozó tiszaalpári 
özvegyember egyedülálló, 60 év 
feletti hölgyet keres házasság cél-
jából. Lakás, nyugdíj van. Kamasz 
Béla, Tiszaalpár, Szabadság u. 21.

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Kovács Viktória (anyja 
neve: Szabó Bernadett), Csernák Emese (Medek 
Brigitta).

Akit elveszítettünk: Dr. Fekete Ferenc (1934).

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztő telefonszáma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   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 sem
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.


