
Befejeződött az országgyűlési válasz-
tás, bár még nincsen végleges eredmény, 
annyi bizonyos, hogy ezúttal is nagy 
fölénnyel nyert a Fidesz. 

A választópolgárok közül legkeve-
sebben Bács-Kiskun megyében járul-
tak az urnák elé, a szavazópolgárok 
52,62 %-a. Valamennyi megyei válasz-
tókörzetben Fidesz jelölt győzött. A 
4-es számú választókörzetben tizenöt 
egyéni jelölt indult. Közülük Lezsák 
Sándor István, a Fidesz- KDMP szí-
neiben induló jelölt 21148 szavazattal 
(53,63 %) végzett az élen. A második 
helyen Kollár László Jobbik 8400 szava-
zat (21,3 %). Dr. Garai István Leventére, 
az MSZP- Együtt- DK-MP-MLP jelölt-

jére 7205-en szavaztak, ami (18,27%). 
Kiss Kálmán Tibor LMP 1307 szava-
zatot (3,31 %) ért el. Dr. Réczi László 
SMS 477 szavazatot gyűjtött  (1,21 
%). A további jelöltek: Somodi Milán 
JESZ 200 (0,51 %), Horváth Ferenc 
Antalné KTI 177 (0,45 %), Dr. Patai 
Antal Szociáldemokraták 173 (0,44 %), 
Kutalik Tamás ÖP 124 (0,31%), Rostás 
Sarolta „Együtt 2014” 81 (0,21%), 
Szabó Bettina UMP 59 (0,15 %), Vályi 
Bettina MDU 32 (0,08%), Ráska Ferenc 
János HATMAP 23 (0,06%), Bálint 
Gyula Rend, Szabadság 19 (0,05%) és 
Kolompár Attila MACSEP 9 (0,02%). 
Ez még nem a végleges eredmény, de 
a szavazatok 98,9 %-át mutatják, így 

érdemben semmilyen változás nem fog 
történni abban, hogy ki lesz a 4-es 
számú választókörzet egyéni országgyű-
lési képviselője.

Tiszaalpáron hat körzetben mehet-
tek az urnák elé a helyi polgárok. Az 
1-es körzetben 291-en szavaztak (40,96 
%), a 2-esben 320-an (46,32 %), a 3-
asban 315-en (47,2 %), a 4-esben 314-en 
(47,25 %), az 5-ösben 381-en (59,25 %), 
a 6-osban 325 (49,55 %) volt a rész-
vételi arány. Összesen 1946 érvényes 
szavazatot dobtak be, ami 48,40 %-os 
részvételi aránynak felel meg. Ebből 
Lezsák Sándor 1041 szavazatot kapott, 
így továbbra is ő marad a körzet ország-
gyűlési képviselője.

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő
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Védőnői pályázatot írnak ki
Tiszaalpáron két védőnői körzet 

működik. Mivel Győri Lászlóné ebben 
az évben nyugdíjba vonul, a helye meg 
fog üresedni. A képviselő-testület dön-
tött arról, hogy megpályáztatja a védő-
női álláshelyet. A beérkező pályázatok 
közül a testület fogja majd eldönteni 
azt, hogy ki fogja átvenni a helyét. A 
képviselők felhatalmazták dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a pályázatot 
kiírja.

Közmunkaszerződés középiskolák-
kal

Az új oktatási törvény szerint az 
érettségi vizsga letételéhez ötven órás 
közmunkában kell részt venni a közép-
iskolás diákoknak. A képviselő-testü-
let a kiskunfélegyházi Constantinum 
Nevelési Intézménnyel már korábban 
kötött megállapodást. A legutóbbi 
ülésen arról döntöttek a képviselők, 
hogy a Móra Ferenc Gimnáziummal, a 
Közgazdasági Szakközépiskola Oktatási 
Intézménnyel, a Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium Oktatási Intézménnyel 
is szerződést kötnek. A diákok a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvodában, a Gondozási Központban, 
valamint a Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtárban tudják majd letöl-
teni a kötelező ötven óra közmunkát. 

Infokommunikációs eszközök
az iskolának

Győri Istvánné iskolaigazgató 
azzal a kéréssel fordult a képviselő-
testület felé, hogy a Pejtsik hagya-
ték terhére az önkormányzat vásárol-
jon infokommunikációs eszközöket. A 
közel hárommillió forint értékű eszkö-
zökben számítógépek, illetve interaktív 
táblák szerepelnek. A testület a három 
árajánlat közül a legolcsóbbat fogadta 
el. Így az önkormányzat megvásárolja 
az eszközöket. A használatba vétellel 
kapcsolatban a tiszakécskei tankerület 
igazgatóval fog az önkormányzat szer-
ződést kötni. Ez azt jelenti, hogy amíg 
az iskola működtetése a KLIK-hez tar-
tozik, addig az eszközök használatáról 
ők gondoskodnak.

Megemelték a dajkák bérét
Az óvodai dajkák ez év februárjában 

kéréssel fordultak a képviselő-testület 
felé. Azt szerették volna elérni, hogy 
bérüket, amit 2011-ben csökkentet-
tek, visszaemelje a testület az akkori 
szintre. Ez a hét személyre bruttó 118 
ezer forintot jelent havonta. A márciusi 
testületi ülésen olyan döntés született, 
hogy visszamenőleg január egytől meg 
fogják kapni ezt az összeget. A testület 
támogatta a cafetéria kifizetését is, ami 
nettó ötezer forintot jelent személyen-
ként havonta. A mostani döntés hét 
dajka munkáját érinti. 

Bővítenék a könyvtárt
Sztakó Ildikó könyvtárvezető egy 

könyvtári szakmai eszközfejlesztésről 
és korszerűsítésről szóló pályázatot 
készített elő, amelynek keretében tel-
jes bútorzatcsere valósulhatna meg a 
könyvtárban. A képviselők több esetben 
is tárgyaltak az elképzelésről. A két és 
fél millió, maximum támogatást bizto-
sító pályázatnak tíz százalék az önereje, 
amit az idei költségvetésből biztosít az 
önkormányzat. A fejtörést az okozta a 
képviselőknél, hogy abban az esetben 
lehet nyertes a pályázat, ha a könyvtár 
alapterületét bővítik. A tervek szerint 
negyven négyzetméterrel növekedne az 
intézmény alapterülete a biciklitároló 
felé. A bővítésre beérkezett árajánlat és 
az önerő összege 6,1 millió forint lenne, 
de ez csak abban az esetben valósulna 
meg, ha a szakmai korszerűsítésre meg-
nyerné a pályázatot az intézmény. 

Turisztikai feladatok ellátása
Ajtai Elemérné az elmúlt évben 

turisztikai feladatokat látott el az önkor-
mányzatnál. A testület döntött arról, 
hogy ugyanolyan feltételekkel, mint az 
előző évben, alkalmazza erre az évre 
is Ajtai Elemérnét a turisztikai fel-
adatok ellátására. Ez pedig azt jelenti, 
hogy ötezer forintot kap alkalmanként. 
Feladatai közé tartozik a skanzen, a 
Templomdomb, a Várdomb, a Kádár 
Lajos kiállító terem, a vesszőáru kiál-
lítás, illetve az éppen aktuális progra-
mok bemutatása a művelődési házban. 
Korábban pálinkakóstolás is volt, főleg 

dán vendégeknél, de lovas kocsikázás 
is a helyi lovas egyesület tagjainak a 
bevonásával. Az egyezség szerint maxi-
mum nyolc órában látja el egy-egy 
turisztikai program bemutatását Ajtai 
Elemérné.

Akadálymentesítés
a művelődési háznál

A művelődési házban nincs mozgás-
korlátozottaknak kiépített feljáró. Az 
önkormányzat szeretné az akadálymen-
tesítést megoldani. A megvalósításra 
bruttó 477 ezer forintot fogadott el a 
képviselő-testület. A feljáró a polgár-
mesteri hivatal felől indul és egészen 
a főbejáratig fog tartani. A képviselők 
arra kérték a polgármestert, hogy kérjen 
be árajánlatokat arra vonatkozóan, hogy 
a mozgáskorlátozott feljáró fölé tető is 
kerüljön. 

Öten kértek engedélyt helyi
védjegyre

Egyre szaporodik azoknak az áru-
soknak a száma, akik a helyi védjegy 
használatára kérnek engedélyt. A pénz-
ügyi bizottság legutóbbi ülésén döntött 
arról, hogy öt termelőnek megadja a 
használati engedélyt. Zoboki Mihályné 
zöldséget, Novákné Vámos Gabriella és 
Novák Zoltán zöldséget és gyümölcsöt, 
Barna Sándorné és Barna Sándor pedig 
élő állatot kíván árusítani.

Közmeghallgatás
Április 30-án 16 órai kezdettel tartja 

rendes ülését a képviselő-testület. Ezt 
követően 17 órai kezdettel közmeg-
hallgatást tartanak a művelődési ház 
nagytermében. 

Hatvanmilliót nyertek pályázaton
Az önkormányzat megkapta a hiva-

talos értesítést arról, hogy közel hatvan-
millió forintot nyert épületenergetikai 
munkálatok elvégzésére. Három épü-
letre, a művelődési házra, a polgármes-
teri hivatalra, illetve a fogorvosi- és 
gyermekorvosi rendelőre, valamint a 
védőnői épületrészek felújítására adták 
be pályázatot. Az összegből kicserélik a 
nyílászárókat, szigetelik az épületeket, 
és épületenergetikai munkálatokat is el 
fognak végezni.
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A testületi ülésről jelentjük
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Nem sok településsel esik meg az 
a helyzet, hogy jegyző és aljegyző 
nélkül marad. Amint azt tudjuk, dr. 
Horváth Anett jegyző gyermekgon-
dozási segélyen van. Távollétében 
a jegyzői feladatokat Spádáné dr. 
Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
látta el, ő azonban március 31-ével 
közös megegyezéssel eltávozott. A 
döntése váratlanul érte nem csak a 

polgármestert, de a hivatal dolgo-
zóit és a képviselő-testület tagjait 
is. Amint azt dr. Vancsura István 
elmondta, az aljegyző asszony dön-
tésében közrejátszott az is, hogy 
a testületi üléseken sok esetben 
támadások érték. Mivel dr. Horváth 
Anett még gyermekgondozási segé-
lyen van, a polgármester a hiva-
tal dolgozói közül Borvák Erzsébet 

igazgatási ügyintézőt – mivel neki 
megfelelő végzettsége van – bízta 
meg a jegyzői feladatok ellátásával, 
dr. Horváth Anett távolléte idejére. 
Az aljegyzői feladatok ellátására 
pályázatot ír ki az önkormányzat. 
Dr. Horváth Anett május 5-én fog 
visszatérni, de mivel van szabad-
sága, a tényleges munkakezdése a 
nyár közepére várható.

A hagyományokhoz híven a tele-
pülés lakói ezúttal is az Árpád téren 
emlékeztek meg az 1848-as forrada-
lomról és szabadságharcról március 
14-én. 

A Himnusz elhangzása után dr. 
Vancsura István mondott ünnepi 
beszédet. A polgármester vissza-
emlékezett azokra az eseményekre, 
amelyek a forradalmat kirobban-
tották. Mint mondta, a szabadság 
olyan ideális állapotot jelent, ame-
lyért forradalmak, háborúk törtek 
ki. A szabadságért vonultak utcára a 
márciusi ifjak, akiknek cselekedetei 
örökre meghatározzák a magyar tör-
ténelmet. Az 1848-as szabadságharc 
emléke nem múlik el soha, és bízni 
kell abban, hogy az utókor is így 
gondolja. A szabadságharc azért is 

figyelemre méltó és felülmúlhatat-
lan, mert annyi kiváló egyéniség, 
annyi önzetlen hazafi soha nem sze-
repelt közéletünkben, mint akkor. 
Költői kérdésként tette fel, hogy 
160 év múlva az 1990-től napjainkig 
tartó rendszerváltásnak nevezett idő-
szak politikai elitjéből vajon hányat 
tud majd felsorolni az akkori magyar 
megemlékező.

Az ünnepi beszéd után az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola tanuló 
adtak műsort. Felelevenítették az egy-
kor történt eseményeket, látványos 
és színvonalas produkciójuk méltán 
aratott tetszést a jelenlévők köré-
ben. Ezt követően az önkormányzat 
és intézményei, a pártok és a civil 
szervezetek megkoszorúzták Petőfi 
Sándor szobrát.

Színvonalas műsor március 15-én

Jegyző és aljegyző nélkül maradt Tiszaalpár

HIRDETMÉNY
Tisztelt Polgárok, tisztelt lakos-
ság, lakossági szervezetek!

Tiszaalpár Nagyközségi
Önkormányzat

Képviselő-testülete

2014. április 30-án (szerda)
17:00 órakor

közmeghallgatást tart.

Helye: Művelődési Ház nagy-
terme

Napirendi pontok:

1.) Beszámoló Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 
2013. évi zárszámadásáról

2.) Tájékoztató Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről

3.) Tájékoztató szennyvíz-beru-
házási pályázat jelenlegi 
helyzetéről, elkövetkezendő 
feladatokról

4.) Egyéb bejelentések

Dr. Vancsura István s.k.
polgármester
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Javában folyik a csatornázás a köz-
ségben, és jól halad a munka a szenny-
víztisztító megépítésénél is. A beruhá-
zásról, a várható befejezés időpontjáról 
dr. Vancsura István polgármestert kér-
deztük.

A település legnagyobb beruházása 
folyik már hónapok óta. A csatornázás 
építési engedélye az elmúlt év őszén 
lett jogerős. Ezt követően a kivitelező 
hozzá is kezdett a munkálatokhoz. A 
szennyvíztisztító engedélyét pedig ez 
év februárjában kaptuk meg. A két 
beruházást nem egy cég végzi. Addig 
nagyon szépen ment az engedélyez-
tetés, míg a környezetvédők ki nem 
találták, hogy naturás tanulmányt kell 
készíteni. Az előzetes vízjogi engedé-
lyünk megvolt, de ezt újra kérték, és ez 
lelassította a kivitelezést. A szennyvíz-
tisztítót ez év szeptemberében kellett 
volna befejezni, de a kivitelező kéré-
sére meghosszabbították három hónap-
pal, ami azt jelenti, hogy december 
végére fog elkészülni. Most nagyon 
jó ütemben haladnak a munkával. 
Amikor elkészül a tisztítómű, akkor 
nagyon gyorsan rá kell majd kötni a 
vezetékekre, legalább a lakosság har-
minc százalékának, hogy a próbaüzem 
megkezdődhessen. Érdekeltek lesznek 
ebben az ingatlantulajdonosok is, mert 
a hat hónapos próbaüzem alatt nem 
kell fizetni a szolgáltatásért. A csa-
tornázásnál akadnak problémák, mert 
több alvállalkozó is dolgozik. Néhány 
helyen, ahol már készen volt, újra át 
kellett nézni a rendszert. A víztartási 
rendszert folyamatosan átvizsgálják, 
kamerázzák a csöveket, hogy nincs-e 
probléma. A gondot az jelenti, hogy 
eléggé változatos Tiszaalpár dombor-
zata. Újfalu mély fekvésű terület, ott 
szívatni kell a vizet, az alpári részen 

viszont mélyre kell ásni. Gravitációval 
nem tud majd menni a szennyvíz, nyo-
matni kell. Abban az esetben lehetett 
volna gravitációs, ha az első változatot 
fogadták volna el, és Újfalun lett volna 
a szennyvíztisztító. A fő nyomásköz-
pontot a nyárlőrinci csatorna mellett 
építik ki, de lesz több hely is, ahonnan 
lehet majd nyomatni a szennyvizet. A 
település egész belterületén megoldott 
lesz a csatornázás, egyedül az üdülő 
rész marad ki. Sajnos arra nem kaptunk 
támogatást, pedig nagyon indokolt 
lenne annak a résznek a csatornázása 
is. Azt egyelőre nem lehet megmon-
dani, hogy ott mikor lehet majd meg-
valósítani. Az ipari park területén és 
a Polyákfaluban sem lesz kiépítve, a 
Kántorpartra vezető úton pedig csak a 
vasúti sorompóig fog terjedni. 

Kezdetben úgy volt, hogy az egész 
beruházás tizenöt százaléka az önrész. 
A beruházás nettó bekerülési költsége 
kettőmilliárd –száznegyvenegymillió 
forint. Ebből az igényelhető támogatás, 
egymilliárd-kilencszáztizenkétmillió 
forint. Időközben pályáztunk az önrész 

csökkentésére és így 7,5 százalékot 
kell jelenleg fizetni. De nem adjuk fel, 
mert további önrészekre pályázunk. Az 
év elején háromszáz olyan ingatlantu-
lajdonos volt, akik még semmit sem 
fizettek. Azóta többen is befizették már 
egy összegben, de van arra is lehető-
ség, hogy több részletben fizessék be. 
Akadnak olyanok is, akik azt mond-
ták, hogy amikor odaérnek hozzájuk a 
kivitelezők, akkor fogják egy összeg-
ben befizetni a szükséges összeget. 
Amikor vége lesz a csatornázásnak, 
a szilárdburkolatú utakat az eredeti 
állapotnak megfelelően vissza kell állí-
tani. A négy méternél keskenyebb utak 
teljes helyreállítást kapnak akkor, ha 
hosszanti irányban lettek felvágva. A 
négy méternél szélesebb utaknál pedig 
részleges helyreállítás lesz. Azt a 181 
millió forintot, amit majd azért kapunk, 
mert nem volt hitelünk, az utak felújí-
tására szeretnénk fordítani. Elsősorban 
földutakról lenne szó. Azt szeretném, 
ha a csatornázás után rendezett állapo-
tok lennének a településen – mondta 
Vancsura István.

Ebben az évben elkészül a szennyvíz-beruházás

A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

könyvjelző készítő versenyt
hirdet valamennyi korosztály számára.

A könyvjelzők bármilyen technikával készülhetnek (festés, ragasztás, hajtogatás, hímzés, batik, szövés stb.), de ne legye-
nek nagyobbak 8x20 cm-nél. Ha nem téglalap formájú a terv, akkor a mérettől el lehet térni.

Az elkészített könyvjelzőket 2014. május 31-ig kell leadni a könyvtárban. Az első három helyezett díjazásban részesül. 
A legszebbekből kiállítást rendezünk a „60 éves a könyvtár” rendezvénysorozat keretében.
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Megúsztatták Klotildot az iskolások
A régi népszokást, a villőzést eleve-

nítették fel az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola diákjai. A hagyományőr-
ző tavaszköszöntésben a hetedik és a 
nyolcadik osztályosok vettek részt.

Csupa természetes anyagból ké-
szítették el „Klotildot” az iskola felső 
tagozatos diákjai. Szépen kifestették, 
hogy mindenki lássa, nőnemű egyed-
ről van szó. A bábbal az volt a tervük, 
hogy a tavaszköszöntő ünnepen elége-
tik. Mivel jelenleg tűzgyújtási tilalom 
van életben, más megoldást választot-
tak, még pedig azt, hogy megúsztatják 
a Holt-Tiszán. Közel ötven gyerek kí-
sérte utolsó útjára Klotildot az iskolá-
tól egészen a szabadstrandig. Útközben 
kezükben szalaggal díszített vékony 
ágat tartottak,  rigmusokat mondtak, 
énekeltek, néhány helyen meg is álltak. 
A holtághoz érve Klotildot beletették a 
vízbe, azt remélve, hogy elviszi majd a 
hideget és a rossz időt. 

A népszokás szerint virágvasárnap-
hoz közel a lányok feldíszített fűzfaág-
gal, villővel járták a falut. Megálltak a 
házaknál, ahol a gazdasszony az egyik 
villőágról letört egy darabot és azzal 

megveregette a lányok lábát, azt kíván-
va, hogy menjenek férjhez. A villőágról 
azt tartották, hogy az a tavasz hírnöke 
és jön már a jó idő. A diákok ezt a nép-
szokást elevenítették fel.

Jól futottak a korosztályos csapatok

Újabb meseíró siker
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ hetedik alkalommal 

hirdetett meg meseíró pályázatot Írjunk együtt mesekönyvet! címmel. A leg-
jobb írásokból szakmai zsűri válogatta ki Az én mesém c. mesekönyv 7. köte-
tének meséit. Összesen 961 alkotás született, melyet 40 országból idáig közel 
60 000 olvastak el. Nagy örömünkre szolgál, hogy Deák Csenge iskolánk 6.a 
osztályos tanulójának meséje is megjelenik ebben a nagysikerű kötetben

Mezei futóverseny körzeti döntőt 
2014. március 19-én szerdán rendez-
ték meg Kiskunfélegyházán a Vásár-
téren, ahol iskolánk több mint 50 fő-
vel vett részt.  

Az első és a második helyezett 
csapat bejutott a megyei döntőbe, me-
lyet Kecskeméten rendeznek meg.

Érmeseink: I. korcsoport fiú csa-
pat 2. helyezés. Csapattagok: Novák 
Kristóf, Novák Zoltán, Balogh Flóri-
án, Czombos Dávid, Bende Dominik. 
II. korcsoport fiú csapat 3. helyezés. 
Csapattagok: Szabó Krisztián, Pop-
per Ádám, Vancsura Botond, Győri 

Balázs, Kasza Máté. III. korcsoport 
lány csapat 1. Helyezés. Csapattagok: 
Novák Gabriella, Sós Luca, Vetter 
Jenny, Takács Ildikó, Mezei Fanni. 
III. korcsoport fiú csapat 3. Helyezés. 
Csapattagok: Baranyi Máté, Néző 
Bence, Dorsch György, Kovács Ist-
ván, Ollári Ádám. IV. korcsoport fiú 
csapata 

2. helyezés. Csapattagok: Birkás 
Levente, Szatmári Zoltán, Bánfi-An-
tal Dávid, Néző Dániel, Hürkecz Sán-
dor. Felkészítő tanárok: Ivicz Lázár, 
Polyák Albert, Borbélyné Megyeri 
Marianna, Kissné Kócsó Andrea, 
Ivicz Ivett.

A könyvtár
új könyveiből

Szépirodalom
Agatha Christie. Az elefántok min-
denre emlékeznek
Danielle Steel: Boldog születésna-
pot!
Lee Child: Nincs visszaút
L. J. Smith: Vámpírnaplók 9. köt. 
L. J. Smith: Vámpírnaplók 10. köt.
Richard Scarry: Az ellopott megy-
gyes pite esete

Ismeretterjesztő irodalom:
Boda László: Avar honfoglalás, 
magyar bejövetel
Dick Swaab: Az agyunk mi va-
gyunk
Yumi Gottscheber: Elbűvölő 
origami
Tészabó Júlia: Húsvét : Magyar ha-
gyományok
Terleczky Ádám: Kirigami
Balogh Béla:  Elkezdődött…: Új 
világrend vagy Aranykorszak?
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Történelmi vetélkedő általános iskolásoknak

A Keresztény Élet Szerkesztősége, 
a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 
és a lakiteleki Eötvös Iskola A végek 
dicsérete címmel csapatversenyt hirde-
tett általános iskolások részére. Ez volt 
már a tizenkilencedik alkalom, amikor 
a tanulók tanúbizonyságot tehettek tör-
ténelmi ismereteikről a népfőiskolán. 

Nem csak az anyaországból, de 
a határon túlról is (Erdély, Felvidék, 
Kárpátalja, Délvidék) neveztek általá-
nos iskolás korú (10-14 éves) fiatalok. 
Több mint nyolcvan csapat nevezett és 
vett részt a versenyben. A vetélkedő 
témája a magyar-török háborúk kora, 
az 1387-1699-ig tartó időszak. Az elő-

döntőbe húsz csapat jutott, közülük 
a legjobb tizenkettő vehetett részt a 
döntőben. A gyerekek felkészültségét 
dicséri, hogy a zsűri nagyon elégedett 
volt a mutatott teljesítményükkel. Az 
értékelésnél elhangzott, hogy helytáll-
tak a diákok, jól oldották meg a felada-
tokat. Alaposan fel kellett készülniük, 
mert sokkal nagyobb tudásra volt szük-
ségük a feladatok megoldásánál, mint 
az átlag iskolásoknak. Két tiszaalpári 
csapat is eljutott a döntőig. Közülük 
a Cogito ergo sum csapat a tizenkette-
dik, a Balassi légió pedig a kilencedik 
helyen végzett.

Vedres Balázs jól mesélt
A Nemzeti Művelődési Intézet az Ágasegyházi Könyvtár és Művelő-

dési Házban rendezte meg a Bács-Kiskun Megyei Monda- és Mesemon-
dó Versenyt. Iskolánkat Vedres Balázs  6.a osztályos tanuló képviselte, 
aki a rangos versenyen 3. helyezést ért el. Gratulálunk, további sok si-
kert!  
Felkészítő tanár: Suba Jánosné

Az a megtiszteltetés érte a 2.a osz-
tályt, hogy Roma tánc című produkci-
óját előadhatta a Tordán megrendezett 
Kulturális Napokon. Március elsején 
10 órakor indultunk és 15 órakor ér-
keztünk meg testvértelepülésünkre, 
ahol a szívélyes fogadtatás és finom 
uzsonna után meglátogattuk a helyi 

általános iskolát. A műsor 19 órakor 
kezdődött és 21.30-ig tartott. A kel-
lemes társaságban elfogyasztott va-
csora után éjfélkor indultunk, és va-
sárnap hajnalban 5 órakor érkeztünk 
haza. Csodálatos élményeinket még 
biztosan sokáig emlegetni fogjuk.  

Ivicz Ivett

Felhívás
...  szülőkhöz, volt tanítványokhoz, az 
iskolát támogató polgárokhoz, szerveze-
tekhez. Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár, magánszemélyek 
segítségével létrehozta a Pejtsik László 
Alapítványt, amelynek fő célja az iskola 
nevelő, és oktató munkájának segítése, 
a tanulók sokoldalú fejlesztésének érde-
kében. Az iskola támogatása érdekében 
kérjük, hogy személyi jövedelemadója 
1%-ának befizetésével, csatlakozzon az 
alapítványhoz, és legyen segítségünkre 
céljaink megvalósításában.
Befizetésüket a Pejtsik László Ala-
pítvány alábbi adószámára tehetik 
meg: 18353963-1-03.
Segítő támogatásukat előre is köszön-
jük.

dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának elnöke

Tordán táncoltak a diákok
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Óvodai beíratás
Tájékoztatjuk a KISGYERMEKES CSALÁDOKAT, hogy a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába 2014. április 23-
24-én 8-16.óráig lehet beíratni a gyermekeket. Részletes információk honlapunkon, Tiszaalpár honlapján, valamint a 
hirdetőtáblákon közzétett plakátokon találhatók. Szeretettel várunk minden leendő ovist és szülőt ezeken a napokon 
„Csibehívogató” óvodai délelőttjeinkre. 

Kiss Mária  óvodavezető

A magyar értékekről adtak számot a diákok
Magyar értékeink címmel interaktív 

versenyt hirdetett a Lakiteleki Népfőis-
kola általános iskolások felső tagozatos 
tanulói számára. Először az elődöntőt 
bonyolították le, ahonnan az első öt 
csapat került a döntőbe. A diákoknak 
különböző elméleti és látványos gya-
korlati feladatokat kellett megoldaniuk. 
A tanulók felkészültségét bizonyította, 
hogy jól dolgoztak. Első helyen vég-
zett a Hunyadi katonái csapat (Kis-
kunfélegyháza), második lett Giga bite 
(Bugac), harmadik Csipet csapat (Kis-
kunfélegyháza), negyedik A jövő re-
ménységei (Kiskunfélegyháza), Ötödik 
pedig a Game kapcsok (Nyárlőrinc). 
Különdíjban részesült a tiszaalpári Suli 
rabjai nevű csapat. Valamennyi ver-
senyző kapott ajándékot, a helyezettek 
értékes tárgyjutalmakkal lettek gazda-
gabbak.

Meghívó
Örömmel értesítjük, hogy 2014-ben a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
szervezi meg a KTF (Környezetvédő és 
Tudatos Fogyasztó) Konferenciát, me-
lyet a kecskeméti Ifjúság Úti Óvoda 5 
éven keresztül magas színvonalon ren-
dezett meg. Mivel 2013. április 24-én 
átvettük tőlük a vándor stafétát, ezút-
tal a Tiszaalpári Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda lesz a „Zöld Óvodák” 
6. környezetvédelmi konferenciájának 
helyszíne. Szeretettel várjuk Önöket 
is, hogy az alábbi szekciótémák egyi-
kében rövid előadás, korreferálás for-
májában mutasson be a jelenlévők szá-
mára az Önök óvodájában folyó magas 
színvonalú szakmai munkából egy 
projektet, programot, hagyományt.
A konferencia időpontja: 2014. április 
25. (péntek) 8.30.
Helye: Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda Tiszaalpár Ady E. 40.

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszakécskei Tankerülete fenntartásában 
működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai be-
íratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2014. április 28. -29.-30. (hétfő, kedd, szerda) 
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. szeptember 01.-2008. augusztus 31. között született gyermekét 
a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy 
a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor szükség van:
- a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
- a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímét igazoló hatósági iga-
zolványra 
  (lakcímkártya)
- az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői 
véleménye
  az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ 
Tiszakécskei Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató
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Nők és férfiak 
köszöntése

Nyugdíjas társainkkal ismét ünne-
peltünk. Az ünneplés apropója az volt, 
hogy a nőket köszöntsék a férfiak, mi 
meg köszöntsük férfitársainkat. Szil-
ágyi Ferenc, Kásáné Marika, Timár 
Béláné Icuka, Czimerné Marika és Kiss 
Jánosné Terike színvonalas műsorral 
köszöntötték az összes klubtagot. A 
műsor után finom birka- és sertéspör-
költ várta a klubtagokat. A vacsorát sze-
retnénk megköszönni azoknak a csalá-
doknak, akik önzetlen felajánlásukkal 
hozzájárultak az est sikeréhez: Novák 
Zoltán, Tógyerné Kiss Éva, Kónya Gá-
bor, Szilágyi Ferenc, Barcsa Mihályné. 
Köszönjük a virágot, sört. Nagyon jól 
éreztük magunkat, Csorba János húzta 
a talpalávalót. Kívánjuk, hogy még sok 
ilyen szép ünnepet tölthessünk együtt a 
nagyszerű csapattal. Barna Katalin

A RÓMAI SZENT FRANCISKA
KATOLIKUS KARITÁSZCSOPORT

KÖZLEMÉNYEI
Április 26-ától minden szombat délután 14 

órátólvárjuk a fiatalokat az Ifjúsági Karitász Klubba a 
Munkácsi utcai KaritászPontban. Főként általános isko-
lásoknak szeretnénk lehetőséget nyújtani, hogy hétvé-
genként együtt tölthessenek egy kis időt a barátiakkal. 
Lesz pingpongasztal, csocsó, társasjátékok. Felügyeletet 
is biztosítunk!

2014. április 26-án 15 órakor KISKERTI VE-
TEMÉNYEZÉS VEGYSZEREK NÉLKÜL , 
NÖVÉNYTÁRSÍTÁSSALcímmel előadást tartunk a 
Munkácsi utcai KaritászPontban. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Tekintve, hogy a pénzes ládikánk üresen kong, szeretnénk adományokat gyűj-
teni, méghozzá úgy, hogy az adakozók is örömet leljenek benne. Ezért egy jóté-
konysági pikniket szeretnénk szervezni május 17-én a Kádár Lajos Közösségi Ház 
udvarára - vacsorával, zenével, tánccal.Szívesen fogadunk hozzájárulást a vacso-
rához - elsősorban húst, esetleg krumplit, italokat. Előre is köszönjük! 30/475-
9655

Félszáz méter hosszú halat fogtak

A VII. Országos Rapala Per-
gető Bajnokság első fordulóját 
Lakiteleken, pontosabban a Szikrai 
Holt-Tiszán bonyolították le. A nyílt 
csónakos csapatversenyben amatőrök 
és profik mérték össze tudásukat.

Az elmúlt hétvégén vasárnap 
megrendezett verseny előtt szom-
baton szabadedzést tarthattak a ver-
senyzők. Ekkor felmérhették azt, 
hogy a hídtól jobbra eső szakaszon 
hol a legérdemesebb bedobni a csalit. 
Vasárnap összesen ötven pár szállt 

csónakba, hogy a hat fordulóból álló 
verseny első etapján eldöntsék, ki a 
legjobb. A versenyzők 131 halat fog-
tak, melynek hossza összesen 50,2 
méter volt. Ebből 117 csuka volt, 
három balin, egy süllő és egy harcsa. 
Az átlagméret harmincnyolc centi 
volt. A legnagyobb halat a debreceni 
Csabai István fogta, egy 84 centimé-
teres harcsát. A verseny után a részt-
vevők Barta Lajos és Popper József 
bográcsban főtt marhapörköltjét fo-
gyasztották el.

Egyházi sorok
Április 13-án Virágvasárnap bar-
kaszentelést végzünk a szentmisék 
kezdetén
Alpár 9 óra, Újfalu 11óra, zárda 16 
óra.
Ezen a vasárnapon, Alpáron este 
NEM lesz szentmise.

A Nagyheti szertatások rendje:
ALPÁR      ÚJFALU     ZÁRDA
Nagycsütörtök (ápr.17.)
19:00         17:00          18:00
Nagypéntek (ápr.18.)
15:00           17:00         15:00
Nagyszombat (ápr.19.)
17:00           21:00         21:00
Húsvétvasárnap (ápr.20./)
9:00, 18:00   11:00          10:00

Április 27-én vasárnap búzaszente-
lést végzünk:
Alpár 9 óra, Újfalu 11 óra, zárda 
16 óra.
A Jótanács Anyja templom búcsúja 
május 4-én vasárnap lesz 10 óra-
kor. Az ünnepi szentmisét bemutat-
ja főtisztelendő Dr. Esiobu Anayo 
Augustus atya, nyárlőrinci plébá-
nos.
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Örülhetnek a horgászok. Az ünnep előtti napon, március 14-én a 
Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége pontyokat 
telepített a szikrai és az alpári holtágba. A háromnyaras méretes halakat 
Szajolból hozták. A szikrai holtágba egy helyen eresztettek le tizenkét 
mázsát, az alpáriban pedig két helyen tizennyolc mázsát.

Pontyokat telepítettek
a Holt-Tiszába

Az országos
döntőbe jutottak

Solt városa rendezte meg a 
XII. Életet az éveknek nyugdíja-
sok megyei versenyét vers, próza, 
modern tánc, humor kategóriában, 
amelyen tizennyolc település vett 
részt. Humorban nyolc klub tagjai 
léptek fel. Az első helyen ismét az 
Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
két tagja, Tímár Béláné és Kiss 
Jánosné végzett. Eredményükkel 
bejutottak az országos döntőbe, 
ahol már nemcsak a megyei nyug-
díjasokkal szállnak versenybe, 
hanem az ország minden részéből 
érkező fellépőkkel. A Nyugdíjas 
Baráti Kör tagjai harmadik helye-
zést szereztek modern tánc kate-
góriában. Gratulálunk a fellépők-
nek!

Kiss Jánosné klubvezető

A Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Tiszakécskei Járási 
Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége 
tájékoztatja az álláskeresőket, hogy 
a TÁMOP 1.1.2 uniós program ke-
retén belül 2014-ben az alábbi kép-
zéseket tervezi indítani

Nevelőszülő
Feltétele: alapfokú iskolai végzett-
ség
Jelentkezzen,
- ha szívesen gondoskodna saját 
otthonában család nélkül maradt, 
segítségre szoruló gyermekekről,          
- ha úgy érzi, van Önben elegendő 
türelem, elfogadás, szeretet és em-
pátia,
- ha személyes és lakáskörülmé-
nyei megfelelnek a törvényi előírá-
soknak.
Tervezett kezdete: 2014. május 05.

Tisztítás-technológiai szakmun-
kás
Feltétele:
- alapfokú iskolai végzettség
- egészségügyi alkalmasság
Tervezett kezdete: 2014. május 26
.
Zöldség- és gyümölcstermesztő
Feltétele:
- alapfokú iskolai végzettség
- egészségügyi alkalmasság
Tervezett kezdete: 2014. június 10.

A program, valamint a képzések 
résztvevője az lehet, aki a követ-
kező célcsoportok valamelyikébe 
sorolható:
1. a legfeljebb alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezők, 
2. a pályakezdők, illetve a 25 év 
alatti álláskeresők,
3. a projektbe történő bevonás idő-
pontjában az ötvenedik életévüket 

betöltött személyek, továbbá
4. akik a projektbe való belépést 
megelőző 12 hónapon belül gyer-
mekgondozási segélyben, terhes-
ségi-gyermekágyi segélyben, gyer-
mekgondozási díjban részesültek; 
illetve  gyermeknevelési támoga-
tásban, ápolási díjban részesültek, 
vagy jelenleg is részesülnek,
5. foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásra jogosultak,
6. tartósan munkanélküli, vagy tar-
tós munkanélküliséggel veszélyez-
tetett álláskeresők.
Bővebb információ kérhető:
Horpácsi Bálintné (horpacsibne@
lab.hu) vagy Bodor Ágnes 
(bodora@lab.hu) TÁMOP 1.1.2 
ügyintézőknél 6060 Tiszakécske, 
Béke u. 116.
Telefon: 76/441-286; 76/540-079; 
30/695-1371; 30/742-6456

KÉPZÉSEK ÁLLÁSKERESŐK RÉSZÉRE
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A tervezett program:
Április 26. szombat 
• 9:00 Gobelin kiállítás megnyitója 
a Művelődési Ház kamaratermében, 
Szamosközi Antal műveiből készült ké-
pekből.
A kiállítás megtekinthető 2014. 04. 26 
- 05. 09. 

• 10:30 Ötletklub IDEA 2014 kiállítás 
megnyitója a művelődési ház nagy-
termében.
A  kiállítás megtekinthető 2014. 04. 26-
27.
14:00-20:00-ig
Tavaszköszöntő rendezvényei az Új 
Termelői Piacon
14:00 Megnyitó
14:05 Farsangoltunk… Válogatás az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola ta-
nulóinak 2014-es farsangi   produkci-
óiból 
14:40 Vincze Zsófia Luca énekes mű-
sora
15:00 Kutyával Egy Mosolyért Alapít-
vány interaktív bemutatója
15:40 Nyugdíjas baráti kör műsora
15:50 Balla Tibor és tanítványai tekerős 
műsora
16:00 Nyugdíjas Baráti Kör műsora
16:10 Tiszakécskei Néptánccsoportok 
növendékeinek bemutatója
17:00 Csóka Alexandra énekes műsora
17:15 Tímár Béláné humoros műsora
17:20 Novák Dóra énekes műsora
17:50 EasyDance táncbemutató
19:00 Tiszavirág Hagyományőrző ze-
nekar műsora

A délután folyamán a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda dolgozóinak 
jóvoltából játékos ügyességi vetélkedő-
kön vehetnek részt a gyerekek.

A Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 
munkatársai a rendezvény egész ideje 
alatt készséggel válaszolnak a kérdé-
sekre és alapítványuk részére adomá-
nyokat gyűjtenek. Négylábú társaik is 
megtekinthetőek egész délután.

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENN-
TARTJUK!

Tavaszköszöntő
2014

„Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknek és barátoknak,

akik édesapám,

TAMÁSI LÁSZLÓ
temetésén megjelentek és fájdalmunkban

velünk együttéreztek. 
Herédi család”
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Négy mérkőzésen három győzelem, egy vereség
A megyei II. osztályú labdarúgó-

bajnokság északi csoportjában eddig 
hat fordulót bonyolítottak le a tavaszi 
szezonból. Tiszaalpár csapata az elő-
kelő második helyről várja a folyta-
tást. Az elmúlt négy mérkőzés össze-
foglalóját Magyar Attila edző osztja 
meg az olvasóinkkal.

Sajnos a tavaszi második forduló-
ban a Harkakötöny ellen is látszott, 
hogy nem volt megfelelő a játékosok 
motiváltsága. Szerencsére ellenünk 
nem volt ez olyan nagy probléma, 
mert sikerült azt a mérkőzést meg-
nyernünk. A helvéciai mérkőzésen 
azonban tovább folytatódott ez a 
gyenge játék. Viszonylag korán, a 10. 
percben egy megadható büntetőből 
előnyt szerzett a hazai csapat, amit 
néhány perccel később egy szerencsés 
góllal megdupláztak. Az első félidő-
ben gyengén, türelmetlenül, talán azt 
is mondhatom, hogy nagy mellénnyel 
játszottunk. A második játékrészre 
úgy jöttünk ki, ahogyan az elvárha-
tó. Mezőnyfölényt alakítottunk ki, 
viszonylag gyorsan sikerült szépí-
tenünk, de kiegyenlítetni már nem 
tudtunk és pont nélkül tértünk haza. 
A mérkőzés krónikájához hozzátarto-
zik, hogy két-két tizenegyes volt mind 
a két oldalon, de ezek közül egyet ka-
pott meg a hazai csapat, mi meg egyet 
sem. A játékoskeretünk jobb, mint a 
Helvéciáé, ezért kellő odafigyeléssel, 
összpontosítással a mérkőzést meg-
nyerhettük volna. Tartok tőle, hogy 
a végelszámolásnál ez a három pont 
sokba fog majd kerülni. Helvécia-
Tiszaalpár 2-1 (2-0)

A következő fordulóban 
Dunavecsével játszottunk. Náluk 
nagy változások voltak a télen, több 
meghatározó játékos távozott, így 
elég gyenge képességű csapattal ta-
lálkoztunk. A félidőben 7-0-s vezetés-
sel vonulhattunk az öltözőbe. Sajnos 
a második játékrészben csak két gólt 
sikerült szereznünk, és az utolsó har-
minc percben be sem találtunk ellen-
felünk kapujába. Így alakult ki a 9-0-
ás végeredmény. Hozzáteszem, hogy 
ennek a csapatnak még legalább öt-hat 

gólt rúghattunk volna. A képességeik 
alapján a megyei III. osztályú szintet 
ütötték meg. Tiszaalpár-Dunavecse 9-
0 (7-0)

A következő mérkőzésen Bugac-
ra mentünk, ahol már nagyon régen 
nem nyert a csapat. Úgy tűnt, hogy a 
hazai gárda kicsit összekapta magát, 
nem olyan gyenge a játékoskeretük 
és a játékuk sem, mint amilyen az 
ősszel volt. Az első félidőben több 
nagy hibát is elkövettünk, de ezekből 
nem kaptunk gólt. Egy szép kontra-
támadás végén László talált a kapu-
ba, és ez volt a félidő eredménye is. 
Az öltözőben elmondtam, hogy ez a 
játék, ez a teljesítmény kevés, nem 
elfogadható. A második félidőben a 
hazaiaknak helyzete sem volt, akkor 
már azt a teljesítményt nyújtották a 
fiúk, ami elvárható tőlük. Büntető-
ből és egy szép egyéni alakítás után, 
amikor is Dévai több védőt és kö-
zéppályást megkerülve tört a kapura, 
majd Borsihoz passzolt, aki a kapuba 
talált. Így 3-0 lett a találkozó vége. 
Nem tudom, hogy miért csak a má-
sodik félidőben sikerül úgy kimenni 
a pályára, és úgy küzdeni, ahogyan 
az elvárható. Ez a későbbiekben sem 
vet jó fényt ránk, mert ha hátrányba 
kerülünk, akkor a második félidőben 
már nehezen hozható vissza a mér-
kőzés. Bugac-Tiszaalpár 0-3 (0-1).

A Jakabszállás mérkőzés előtt arra 

hívtam fel a csapat figyelmét, hogy 
ha komoly eredményt szeretnénk el-
érni a bajnokság végén, akkor az a 
hozzáállás, amit az előző mérkőzé-
seken tapasztaltam, nem megenged-
hető. Magabiztosan játszottunk, sok 
labdát elrontottunk, de ennek ellené-
re sikerült gólokat rúgnunk. Az első 
találatunk kapushibából eredt. A má-
sodik félidőben Borsi tovább növelte 
az előnyt, ami után a hazaiak egyik 
játékosa a földön lévő Fábián Zsolt 
mellkasába beletalpalt, amiért piros 
lapot kapott. Ettől fogva tetszés sze-
rint alakíthattuk volna ki a helyzete-
ket. Volt is belőle bőven, de már csak 
három gólt tudtunk rúgni. Tiszaalpár-
Jakabszállás 5-0 (1-0).

Most már jönnek a nehezebb mér-
kőzések, az igazi rangadók, ami után 
eldől, hol is végez majd a csapat. A 
középpályán több mozgásra lesz szük-
ség és harcosabb játékra, hogy elérjük 
azt a célt, hogy a dobogóra felkerül-
jünk. Remélem, hogy a Lakitelek el-
leni rangadón ez be is fog igazolódni, 
és a hátralévő mérkőzéseken úgy fo-
gunk játszani, ahogyan az elvárható a 
csapattól – mondta Magyar Attila.

A megyei III. osztály északi cso-
portjának eredményei: Tiszaalpár II-
Helvéciai VSE 3-0 (2-0), Fülöpháza-
Tiszaalpár 3-1 (1-0), Tiszaalpár II-Tass 
3-0 (2-0), Tiszaug KTE-Tiszaalpár II 
0-4 (0-1)
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LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tiszaalpár

2014.04.22.-24.
A lomtalanítást Tiszaalpár te-

rületén a FBH-NP Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. végzi.

A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen 
végzi a Kft. a mellékelt útvonalterv 
alapján.

A lomtalanítás reggel 7 órától kez-
dődik, és tart az aznapi útvonalterv-
ben szereplő utcák befejezéséig.

A lomtalanítás során a lomhulla-
dékot az ingatlan előtti közterültre 
szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy 
azt a begyűjtést végző gépjármű meg 
tudja közelíteni és a rakodás biztonsá-
gosan, és balesetmentesen, kézi erő-
vel legyen elvégezhető!

A lomtalanítás során a következő 
hulladékok kerülnek begyűjtésre:
• Nagy térfogatú lomhulladékok 
(szekrény, ágy…),
• Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladé-
kok,
• Zöldhulladékok (biológiailag le-
bomló hulladékok).

A lomtalanítás során a hulladé-
kokat a következőképpen kérjük 
kihelyezni:
• A kis térfogatú hulladékokat zsák-

ban összekötözve,
• A növényi eredetű hulladékokat ösz-
szekötve.
• Veszélyes hulladékok: elemek, ak-
kumulátorok, festékek, lakkok, ra-
gasztók, oldószerek, savak, lúgok, 
növényvédő szerek, veszélyes anya-
gokkal szennyezett csomagolási hul-
ladékok és minden egyéb veszélyes 
hulladéknak minősülő anyagok, ház-
tartási-, információs-, távközlési-, 
szórakoztató elektronikai hulladékok, 
gumiabroncsok nem kerülnek elszál-
lításra!

Kérjük, a zsákok megtöltésénél 
szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy 
a zsákok kézi erővel mozgathatóak 
legyenek!

Az egyéb módon kihelyezett hul-
ladékok nem kerülnek elszállításra!

A lomtalanításra kijelölt napok 
száma: 3.
1. nap Árpád telep: Katona J. u., Bánk 
bán u., Wesselényi u., Kisfaludy u., 
Gr. Széchenyi u.
Tiszaalpár: Bem u., Zápolyai u., Ka-
zinczy u., Szent István u., Kinizsi P. 
u., Várkert u., Honfoglalás u., Árpád 
tér, Deák F. u. (Dózsa Gy. u.-ig), Al-
kotmány u. (Mátyás K. u.-ig), Bajcsy- 
Zsilinszky u. (Hunyadi u.-ig), Dózsa 

Gy. u. (Bocskai u.-ig ), Bezerédi u., 
Bethlen G. u., Mikszáth K. u., Balassa 
u., Táncsics M. u., Dobó I. u., Mátyás 
király u., Hunyadi u., Jókai M. u., 
Bercsényi M. u., Munkácsi M. u., Mi-
kes K. u., Alkotmány u. (Mátyás K. 
u.-tól)
2. nap Szent Imre tér: Esze T. u. (Bocs-
kai u.-ig), Arany J. u., Budai N. A. u. 
–Bocskai útig, Bajcsy- Zsilinszky u. 
(Hunyadi u.-tól), Csokonai Vitéz M. 
u. (Bocskai u.-ig), Damjanich u., Vö-
rösmarty M. u., Liszt F. u., Könyves 
K. tér, IV. Béla király u., Géza feje-
delem u., Szabadság u., Móricz Zs. 
u., Köztársaság u., Szent László tér, 
Toldi M. u.
Üzemi lakótelep: Kecskeméti u., Is-
kola u., Csongrádi úti körzet 1-8-ig.
3.nap Attila u., Zrínyi u., Deák F. u. - 
Dózs Gy. úttól, Dózsa Gy. u. (Deák F. 
u.-tól), Új u., Thököly u., Bocskai u., 
Csokonai Vitéz M. u. (Bocskai u.-tól), 
Budai N. A. u. (Bocskai u.-tól), Mártí-
rok u., Gárdonyi G. u., Vak Bottyán u., 
Móra F. u., Hétvezér u., Tiszavirág u., 
Napsugár u., Esze T. utcáig - Bocskai 
úttól, Ady E. u., Kádár L. u., Kossuth 
L. u., Petőfi S. u., József A. u., Fecske 
u., Kócsag u., Rákóczi F. u., Vásárhe-
lyi u., Erkel F. u., Halász u., Kölcsey 
u., Béke u., Bokrosi u., Kátai sor.

Díjmentes Közlekedésbiztonsági Nyílt Nap
A Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Közlekedési Felügyelősége a 
közúti járművek tavaszi-nyári közle-
kedésére való felkészítésének jegyé-
ben 

Közlekedésbiztonsági Nyílt Napot 
tart

2014. április 12-én 8:00 és 12:00 
óra között

Kecskemét, Szent István krt. 19/a. 
és Baja, Nagy István u. 40. szám alatti 
vizsgáló állomásain.

Az akció keretében a közlekedé-
si hatóság vizsgabiztosai a műszaki 
vizsga technológiája szerint átvizsgál-

ják a járműveket. A jármű hibáira, en-
gedély nélküli átalakítására felhívják 
a figyelmet, azokról tájékoztatást ad-
nak, következmények nélkül. A vizs-
gálat ingyenes. Ha az autó hibátlan 
és a tulajdonos kéri, a jármű azonnali 
műszaki vizsgájára is van lehetőség, 
de ekkor a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott vizsgadíjat meg kell 
fizetni.

A szakemberek az átvizsgálás mel-
lett a tavaszi-nyári időszakra vonatko-
zó közlekedési és jármű-üzemeltetési 
tanácsokat is adnak. Az érdeklődők a 
járművek átalakításával kapcsolatos 

kérdésekben is kaphatnak felvilágo-
sítást.

A Városi Baleset-megelőzési Bi-
zottságok 2014. április 10-én Kalo-
csán, április 11-én Kiskunhalason a 
Tesco Áruház parkolójában szervez-
nek közlekedésbiztonsági napot. A 
rendezvény résztvevői a Kormányhi-
vatal Közlekedési Felügyelőségének 
mobil vizsgáló állomásán ellenőriz-
tethetik járművük közlekedésbizton-
sági állapotát díjfizetés és hátrányos 
következmények nélkül.

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
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Tiszaalpár Nagyközség polgármestere 
- csatlakozva Kovács Szilvia ötletgaz-
da (Karcag) által létrehozott „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos  programhoz - 
meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek” című progra-
mot/versenyt
A program célja: A lakosság ösztönzése 
arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai ud-
varán, kertjében alakítson ki és termesz-
szen maga és családja számára minél több 
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: 
az illető a programhoz önként kíván csat-

lakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy 
számára megművelésre átengedett balkon-
nal, kerttel, udvarral, telekkel, földterület-
tel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümöl-
csöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyen kialakított 
Mini:  10 – 50 m2 
Normál:  50 m2 felett
Zártkert 1.: Zöldség
Zártkert 2.: Gyümölcsös
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, szervezetek által 
megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2014. április 20. 

Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap ki-
töltése és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányza-
tának 5-ös számú Irodájában Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának Titkár-
ságán.
A kertprogram teljes meghirdetési anyaga 
elérhető Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat honlapján vagy megtekinthető 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblá-
ján.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs ter-
mesztő kertművelő jelentkezését!

Dr. Vancsura István 
polgármester

A legszebb konyhakertek

Helyi címerünk 
A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 
pályázatot hirdet alsó és felső tagoza-
tos általános iskolai tanulók részére.
Feladat: Küldjenek a diákok bármilyen 
technikával készült rajzot, festményt 
településük címerének másolatáról 
(akár a település jellegzetes épületei 
környezetében), amely legfeljebb A3-
as (42x30cm) méretű. Egy tanuló egy 
munkával pályázhat, de ugyanazon 
borítékban több diák is beküldheti pá-
lyázatát. Az alkotás hátoldalán kérjük 
feltüntetni a tanuló nevét, életkorát, 
iskolai osztályát, lakcímét, valamint 
iskolája és tanítója, tanára nevét. (Fel-
hívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizá-
rólag névvel és lakcímmel ellátott pá-
lyamunkát áll módunkban elfogadni!). 
A legszebb 240 pályamunkát jutalmaz-
zuk, külön-külön értékelve minden év-
folyamot (1-8 osztály). A nyertesek 
névsorát honlapunkon tesszük közzé 
(www.lakitelek.hu/nepfoiskola), leg-
később 2014. június 8.-ig. Lakcímük-
re rajzeszközt, kifestőt, könyv- illet-
ve tárgyjutalmat küldünk. Beküldési 
határidő (a pályázat feladásának pos-
tai dátuma): 2014. május 9. A pályá-
zatokat a következő címre várjuk:  
Lakitelek Népfőiskola 6065 Lakitelek, 
Felsőalpár 3. A borítékra kérjük ráírni: 
„Helyi címerünk”

Lezsák Sándor 
a Magyar Országgyűlés alelnöke
a Lakitelek Népfőiskola vezetője
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FELHÍVÁS!
Az állatok védelméről és kímé-

letéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 42/B. § (1) bekezdése alapján 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zata ebrendészeti feladatainak elvég-
zése érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi vonat-
kozásaira való tekintettel Tiszaalpár 
Nagyközség területén 2014. február 
15-től 2014. március 31-ig, meg-
hosszabbítva 2014. április 30-ig 
Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási 
területén tartott ebek vonatkozásában

EBÖSSZEÍRÁST
végez.
Az ebösszeírás önbevallásos mód-

szerrel történik, melyhez a felhívást 
és a nyomtatványt Tiszaalpári Polgár-
mesteri Hivatal szórólap formájában 
eljuttatja a belterületi ingatlanok tu-
lajdonosaihoz, használóihoz, a lakott 
külterületi ingatlanokhoz pedig postai 
úton levél formájában. 

Amennyiben Ön valamiért még 
sem kapta meg, akkor a Polgármeste-
rei Hivatal előterében lévő ügyfél el-

igazító munkatársunktól munkanap-
okon hétfőtől csütörtökig 800 – 1600 
– ig, pénteken 800 – 1300 –ig  meg-
kaphatja, vagy az letölthető az Önkor-
mányzat honlapjáról (www.tiszaalpar.
hu). Az ebtulajdonosok, ebtartók a 
nyomtatványt kötelesek teljeskörűen 
kitölteni, és az ebösszeírási időszak 
lejártáig, azaz 2014. április 30- ig a 
Polgármesteri Hivatalhoz személyes 
leadással, vagy postai úton a Polgár-
mesteri Hivatal Titkárságára címezve 
(6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) visz-
szajuttatni.

Felhívom az ebtartók és 
ebtulajdonosok figyelmét, hogy a 
Polgármesteri Hivatal az adatszol-
gáltatási kötelezettségét ellenőrzi, és 
nem teljesítés esetén az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) 
Korm. rendeletben foglalt állatvédel-
mi bírság kiszabását kezdeményezi.

jegyző helyett és nevében
az Mötv. 82. §. (3) bekezdése alapján

Borvák Erzsébet sk.
igazgatási csoportvezető

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal Kecskeméti Járási Hivatal 
Kecskeméti Járási Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 
Kecskemét Járás közigazgatási terü-
letén, valamint Tiszakécske Járás köz-
igazgatási területén 2014. április 05. 
napjától számított 14 napig ebzárla-
tot és legeltetési tilalmat rendelt el.

Az ebzárlatot indokolja, hogy a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal a rókák 2014. évi tavaszi, 
veszettség elleni, országos orális im-
munizálási kampányát rendelte el. Az 
oltás első napja 2014. április 05. befe-
jezésének határideje 2014. április 10.

Az ebzárlat tartama alatt  tartási 
helyén minden kutyát és macskát el-
zárva, illetőleg a kutyákat megkötve 
úgy kell tartani, hogy azok más állat-

tal vagy emberrel ne érintkezhesse-
nek; zárt udvarban a kutyák elzárá-
sát vagy megkötését mellőzni lehet, 
ha azok onnan ki nem szökhetnek, a  
kutyát tartási helyéről csak pórázon 
vezetve és szájkosárral szabad ki-
vinni, illetőleg a település területéről 
kizárólag érvényes veszettség elleni 
védőoltással rendelkező kutyát vagy 
macskát és csak a hatósági állatorvos 
kedvező eredményű vizsgálata után 
és engedélyével szabad kivinni. 

Az érvényes veszettség elleni vé-
dőoltással rendelkező vadászebek, a 
fegyveres erők és fegyveres testületek 
ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segí-
tő és terápiás ebek, valamint a látássé-
rült embereket vezető ebek rendelte-
tési céljuknak megfelelő használatuk 
idejére mentesek a korlátozás alól. 

Az ebzárlat alatt befogott kóbor 
húsevőket hatósági megfigyelés alá 
kell helyezni az ebzárlat időtartam-
ára. Az állat hatósági megfigyelése az 
ebzárlat esetleges meghosszabbítása 
esetén sem tarthat kilencven napnál 
tovább. Amennyiben a kóborló eb 
vagy macska veszettség elleni oltott-
sága nem állapítható meg, és az állat 
befogása, illetve hatósági megfigye-
lése nem oldható meg biztonságosan, 
az állatot a járási főállatorvos határo-
zatára járványügyi intézkedésként az 
állatvédelmi előírások megtartásával 
le kell ölni. 

Az ebzárlat alatt húsevő állatok 
összevezetésével járó rendezvény 
nem tartható. 

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Tájékoztató
a Gondozási

Központban nyújtott
szolgáltatások térítési

díjáról
A Képviselő – testület minden 
év április 01.-től módosítja a 
személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátások intézményi térítési 
díját. Ami idén az alábbi össze-
gekben lett meghatározva: A 
szociális étkeztetés intézmény 
térítési díja: elvitellel 605.-Ft/
adag, házhoz szállítással 705.-
Ft/adag. A házi segítségnyúj-
tás intézményi térítési díja: 
540.-Ft/óra. Az Idősek Ottho-
na intézményi térítési díja: 70. 
740.-Ft/hó. A szolgáltatásokkal 
kapcsolatban bővebb felvilágo-
sítás kérhető a Gondozási Köz-
pont, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 
71. szám alatt, telefonon: 76/ 
424 – 055 számon.
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Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részé-
re, teljes körű APEH- és TB-ügyintézés-
sel, képviselettel. Havonta tájékoztatást 
kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, 
a könyvelést, így pontosan tudja követni. 
Igény szerint a könyvelési anyagért elme-
gyek. AZ IRODA NYITVA TARTÁSA 
hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. 
Kérem, válasszon engem, ha családias kör-
nyezetet és nem „tömeg-könyvelőirodát” 
keres.

ÉRDEKLŐDNI: 06/30/266-8536

Régi, új felületek
festése, mázolása,

tapétázása
Hőszigetelés, falfelület

színezése,
parkettacsiszolás

és – lakkozás.

Keressen meg és megoldom
festéssel kapcsolatos bármely

gondját rövid határidővel!
MŰANYAG  NYÍLÁSZÁRÓK

FORGALMAZÁSA ÉS BESZERELÉSE

Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

LAKITELEKEN
A KLEOPÁTRA

KOZMETIKÁBAN
FLABéLOS GÉP INGYEN

KIPRÓBÁLHATÓ!
FOGYÓKÚRÁZÓKNAK,
CUKORBETEGEKNEK,

ÉRSZŰKÜLETRE.

BEJELENTKEZÉS 06-20/32-44-150
LAKITLELEK, SZÉCHENYI KRT. 76.
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Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
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

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Danyi László József (anyja 
neve: Danyi Ilona), Nebl Dávod (Faragó Klára), Sinkó 
Sándor (Sinkó Renáta), Kovács Zsombor (Kovács 
Andrea), Ajtai Viktória Jázmin (Ajtai Natasa).
Akiket elveszítettünk: Papp Sándorné Balku Piroska 
(1924), Miklós Anna (1935), Tóth Istvánné Pintér 
Riza (1923), Varga Balázsné Molnár Katalin (1934). 
Bontovics Mártonné Olajos veronika (1919), Varga 
Mihályné Magyar Ilona (1927), Jáger Regina Flóriána 
nővér (1927), Bársony Istvánné Bertus Mária (1930).

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 
semmilyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

* Olcsón eladó 400 l-es fagyasztó láda, pótkerekes 
kisbicikli és babakocsi. Érd.: 06/70/203-4173.

* Festményt vagy pasztellképet készítek kedvenceiről 
fénykép alapján. Gyerekekről, kutyáról, lóról stb. Min-
dent megoldunk. Érd.: 06/70/510-4290.

* Tiszaalpáron vagy Árpád-telepen albérletet keresek. 
Kérem, a következő számon hívjanak: 06/70/501-7630.

* Lucerna eladó. Érd.: Tiszaalpár, Esze Tamás u. 69.
* Eladó nagyon jó állapotban lévő elektromos kerék-

pár, gázrezsó, szőlőprés, 3 ágú csillár, 40 l-es zománcos 
fazék, vasvályúk, 2 db új, nem használt tollpaplan. Érd.: 
76/425-164, 06/30/838-6254

* Ház eladó Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. szám alatt, bú-
torok is. Irányár 3 millió Ft. Érd.: 06/70/3242-211, vagy 
Tiszaalpár, Táncsics u. 17-ben.

* Jó állapotú fürdőkádat keresek saját részre. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 06/30/873-0018.

* Családi ház eladó, Tiszaalpár Arany J. u 4. Szám. 
Érdeklődni 76/424-019.

* Eltartási szerződést kötnék, ill. házi gondozást vál-
lalok Tiszaalpáron13 éves szakmai tapasztalattal. Érdek-
lődni: 06/20/271-18062.

* Babakocsi hordozóval 6000 Ft-ért, kiságy 2000 Ft-
ért eladó. Érdeklődni: 06/30/4866-912.

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

ERZSÉBET uTALVÁNY
ELFOGADÓ HELY LETTÜNK!


