
Nem panaszkodhatnak a település 
lakói, hogy nem tudnak megfelelő 
helyen vásárolni helyi termékeket. A 
piaccsarnok, amit nem olyan régen 
adtak át, kulturált körülmények között 
várja nemcsak az eladókat, hanem a 
vevőket is. Valahogy mégsem sikerült 
eddig rászoktatni az itt élőket, hogy a 
piacon mindig friss és szép árut lehet 
vásárolni.

Megkérdeztünk néhány eladót, ők 
hogyan vélekednek a piacról, a vásár-

lókról. Gyenes Andrea a borsihalmi 
körzetből érkezett a piacra, fürjet, für-
jtojásokat, sőt nyulakat is árult. – Nem 
olyan régen kezdtünk fürjekkel fogla-
lkozni. Az eddigi tapasztalataink szerint 
megéri. Jelenleg olyan 250 madarunk 
van. A tojásra és a madárra is van keres-
let. Ahhoz képest, hogy a fürjtojás nem 
valami nagy, de ugyan annyiért el tudjuk 
adni, mint a tyúktojást. Ez talán annak 
köszönhető, hogy százharminc betegsé-
gre jó ez a tojás. Inzulincsökkentő 

hatása van, immunrendszer erősítő, az 
érrendszeri betegségeket pedig helyr-
eállítja. Ahhoz, hogy egy jó rántot-
tát meg tudjon enni az ember belőle, 
legalább harminc-negyven tojást le 
kell verni. Nyulakkal öt-hat éve fogla-
lkozunk, piacon értékesítjük őket. Van 
vágó, anyának való, bak továbbtartásra, 
ki minek viszi. A kisebbeket 5-700 
között, a nagyobbakat 4000-4500 forint 
között lehet értékesíteni.

Folytatás a 4. oldalon.
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Kiválasztották a vendéglátóst
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

átruházott hatáskörében döntött arról, 
hogy a Tiszaalpári Napok augusztus 
16-i programján a vendéglátást ki fogja 
biztosítani. A nyertes a tiszaalpári szék-
helyű BabaFotoStudio.Hu Kft. lett, 
akik felajánlásként a Tajti Boy elne-
vezésű mulatós együttes hatvan perces 
élő műsorát finanszírozzák 180 ezer 
forint értékben, kétszáz fő befogadására 
alkalmas rendezvénysátrat biztosítanak, 
valamint a gyerekek egy havas akadály-
pályán és csúszdán játszhatnak. Ennek a 
felajánlásnak az értéke 160 ezer forint.

Munkába állt az új védőnő
Korábban írtunk már arról, hogy 

Győri Lászlóné védőnő nyugállomány-
ba vonul, október 31-ével. A megürese-
dett helyre az önkormányzat pályázatot 
írt ki, de az eredménytelenül zárult, 
mert a pályázó nem felelt meg a kiírási 
feltételeknek. A második pályázat kiírá-
sa után szintén egy jelentkező adta be 
pályázatát. A jelölt minden kritérium-
nak megfelelt, ezért a képviselő-testület 
augusztus elsejétől három hónap pró-
baidővel határozatlan időre kinevezte 
Ódor Esztert a 2-es számú védőnői kör-
zet védőnőjének. Ódor Eszter kiskun-
félegyházi lakos, most a nyáron fejezte 
be felsőfokú tanulmányait Szegeden.

Még 42 millió forint kellene
Az önkormányzat három épületre: 

polgármesteri hivatal, művelődési ház, 
valamint a gyermekorvosi, fogorvosi 
és védőnői épületre energetikai felújító 
pályázatot nyert. A pályázati támogatás 
szerződése szerint az elszámolható költ-
ség bruttó 70 millió forint lenne, amiből 
a támogatás mértéke 59,5 millió forint. 
Az önkormányzat az ez évi költségve-
tésbe 10,5 millió forint önerőt tervezett 
be. Mivel a középületek energetikai 
fejlesztése elnevezésű projekt kivitele-
zése - a legalacsonyabb árat adó vál-
lalkozó esetében is - bruttó 106 millió 
forintba kerülne, az önkormányzatnak 
még 42 millió forintot kellene előte-
remteni, hogy a beruházás megvaló-
suljon. Éppen ezért a képviselő-testület 
úgy határozott, hogy eredménytelennek 
nyilvánítja a meghívásos közbeszerzési 
eljárást és helyette nyílt közbeszerzési 

eljárást hirdet meg a kivitelezést végző 
kiválasztására. Ezzel párhuzamosan a 
képviselők döntöttek arról is, hogy fel-
hatalmazzák a polgármestert, hogy a 
42 millió forint előteremtése érdeké-
ben nézzen hitelfelvételi lehetőséget. 
Az ezzel kapcsolatos végleges döntést 
a következő ülésen fogja meghozni a 
képviselő-testület.

A Településgazdálkodási Kft.
végzi a bővítést

A Pejtsik Béla Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár eszközfejlesztésre 2,5 
millió forintot nyert. A sikeres pályá-
zat feltétele volt, hogy a könyvtárt 
negyven négyzetméterrel bővíteni kell. 
A tervezésre, kivitelezésre ajánlattételi 
felhívást küldött az önkormányzat négy 
vállalkozónak. Első körben egyik vál-
lalkozó sem nyújtott be érvényes aján-
latot. A második körben szintén négy 
vállalkozónak küldték ki az ajánlattételi 
felhívást. A beadási határidőig mind-
össze egy vállalkozó, a Héjja Építész 
Iroda Kft. nyújtotta be ajánlatát 7,3 
millió forint értékben. Az első körben 
azonban csak 5,8 millió forint volt a 
cég ajánlata. Éppen ezért a képviselő-
testület nem támogatta a Héjja Építész 
Iroda Kft. ajánlatát. Olyan döntés szü-
letett, hogy a kivitelezési munkával a 
helyi Településgazdálkodási Kft.-t bíz-
zák meg 5,8 millió forintért. A bővítés 
befejezésének határideje december 31.

Újra próbálkoznak a várossá
nyilvánítással

Harmadik alkalommal próbálkozik 
az önkormányzat, hogy várossá nyilvá-
nítsák a települést. Először 2009-ben, 
utána 2013-ban és jövőre 2015-ben, 
mert a választási évben nem lehet. A 
pályázat elészítésével ismét dr. Habil 
Trócsányi Andrást bízta meg a testü-
let, aki eddig is vitte az ilyen irányú 
elképzeléseket: mindkét előző eset-
ben ő készítette a pályázatot, és most 
is árajánlatot adott arra vonatkozóan, 
hogy tovább segítse a várossá nyilvá-
nítási lehetőséget. Az önkormányzat a 
pályázat benyújtásával egy időpontban 
200 ezer forint + ÁFA összeget utal 
át neki. Sikeres pályázat esetén még 
300 ezer forint + ÁFA összeget kapna. 
Amennyiben nem sikerül a pályáza-

tot megnyerni, akkor az önkormányzat 
254e Ft-ot veszít, amennyiben sikerrel 
zárul, akkor pedig 635e Ft-ba kerül a 
várossá nyilvánítási pályázat. 

Kiállítás Illés Renáta munkáiból
Tiszaalpáron több olyan alkotó is 

van, aki az elmúlt évek alatt olyan sok 
munkát készített, hogy abból önálló 
kiállítás is rendezhető. Ehhez az önkor-
mányzatnak lehetőséget kell biztosíta-
ni. A kiállítás az „Alkotó kéz” fantá-
zia nevet kapja. Elsőként Illés Renáta 
munkáiból rendezik meg a kiállítást a 
művelődési ház kamaratermében. Illés 
Renáta sokoldalú alkotó, festményei, 
gobelinjei és más munkái folyamatosan 
szerepelnek különböző kiállításokon, 
versenyeken, melyeken szép sikere-
ket ért el velük. A kiállítás időtartama 
egybeesik a IV. Országos Kosárfonó 
Találkozóval, valamint a XII. Bársony 
Mihály Tekerőlantos Találkozóval, így 
még szélesebb körben válhat ismertté 
Illés Renáta alkotói tevékenysége. A 
kiállítás 2014. szeptember 12-től szep-
tember 29-ig tart.

Kukoricafesztivál Tordán
Meghívás érkezett Torda testvérte-

lepülésről az önkormányzat számára a 
2014. szeptember 20-21. között megtar-
tandó Kukoricafesztiválra és kispályás 
labdarúgó tornára. A meghívásnak egy 
kisebb delegációval szeretne a település 
eleget tenni, akiket a Terjéki Tours szál-
lít majd ki Tordára.

Szavazókör a könyvtárban
Azon a településen, ahol huszonötnél 

több a valamilyen nemzetiségű lakók 
száma, ott kötelezően ki kell alakítani 
szavazókört. Tiszaalpáron mindössze 
a cigány nemzetiség éri el ezt a határt. 
Éppen ezért számukra a Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban 
lesz kialakítva a szavazókör. 

Választási bizottságot
választottak

A Köztársasági elnök 2014. október 
12-re tűzte ki az önkormányzati válasz-
tásokat. Ezzel kapcsolatban a képvise-
lő-testületnek meg kellett választania a 
választási bizottságot, amely három tag-
ból áll: Bársony András, Bartha Zsoltné 
és Biczók Mihály. A bizottság póttagjai: 
Góg Józsefné és Kiss Mária.
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A testületi ülésről jelentjük
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Az I. világháború áldozataira 
emlékeztek július 28-án a település 
lakói a művelődési ház nagytermé-
ben. A megjelenteket dr. Vancsura 
István köszöntötte. A polgármester 
beszédében utalt arra, hogy száz 
évvel ezelőtt sokan elestek a véres 
háborúban. Sok családnak, feleség-
nek, menyasszonynak okoztak tragé-
diát, életre szóló veszteséget. Az első 
világháborúban elesettek emlékére 
a magyar országgyűlés 1924-ben, a 
tizedik évforduló alkalmából törvényt 
alkotott a megemlékezésről. A tör-
vény meghozása után, több települé-
sen is emlékművek épültek. Többek 
között Alpáron is, amit a település 
akkori vezetői és lakói emeltették 
1926-ban. Az emlékműre felvésték az 
akkor ismert alpári elesettek nevét. A 
szoborhoz való hozzájárulás harminc 
kiló búza volt. Sajnálatos módon ezt 
többen nem tudták teljesíteni, így 
nevek maradtak le az emlékműről. 
A mostani kutatások eredménye-
ként több olyan név is felmerült, ami 
eddig nem szerepelt az emlékművön. 

A polgármester szerint ezeket a neve-
ket utólag fel fogják majd vésni az 
emlékműre, természetesen harminc 
kiló búza nélkül. Az emlékművet az 
1970-es években az akkori községi 
vezetés a Templomdombra száműzte, 
mondván, hogy vallási jellegű. 1992-
ben arról döntött a képviselő-testület, 
hogy a szobrot vissza kell állítani ere-
deti helyére. Az emlékművön 138 név 
szerepel. A polgármester a háborúban 
elesett hozzátartozóknak és a jelen-
lévők egy részének átadta annak az 
okiratnak a másolatát, amit a szobor 
talapzatába egykoron beletettek az 
utókor számára.

Vancsura István beszéde után 
Németh István őrnagy történész ele-
venítette fel a száz évvel ezelőtti ese-
ményeket. Ezt követően az általános 
iskola tanulói adtak műsort, felkészí-
tő tanáruk Bondár Enikő. A program 
keretében állampolgári eskütételre is 
sor került. Az ünnepség az Árpád 
téren lévő I. világháborús emlék-
mű megkoszorúzásával és mécsesek 
meggyújtásával zárult.

Az I. világháborúban hősi halált halt 
katonákra emlékeztek

Felhívás
ingatlanértékesítésre

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete értéke-
síteni kívánja a tiszaalpári 0261/50 
hrsz.-ú, 3596 m² területű ingatlant, 
mely a Petőfi utca végén található, 
pontos cím: Csongrád úti k. 19. Az 
ingatlan ki kiállítása ára 1.622 000 
Ft. 
Kérem vásárlási szándékát jelezze 
a Polgármesteri Hivatal felé 2014. 
augusztus 25-én 16.00 óráig zárt bo-
ríték leadásával. A borítékra kérjük 
ráírni a „Bodri-tanya” jeligét.

Az ingatlanról további információ 
kérhető dr. Vancsura István polgár-
mestertől.

Tényirodalom:
Po Bronson: Amit rosszul tudunk a 
gyerekekről
Borzák Tibor: P.S. -Titkok a barguzini a 
csontváz körül
Szabó Ildikó: Láthatatlan történelem
Csernok Attila: Elherdált ország
Gyarmathy Éva: Diszlexia : A specifi-
kus tanítási zavar
Kim John Payne: Egyszerűbb gyer-
mekkor
Szendi Gábor-Mezei Elmira: Paleolit 
szakácskönyv 2.
Mezei Elmira: Paleolit vendégváró fa-
latkák
James Bannon: Beépített huligán

Szépirodalom:
Ljudmila Ulickaja: Odaadó hívetek, 
Surik
Márai Sándor: Fedőneve: Ulysses
Jeff Kinney: Egy ropi naplója 6-7. kö-
tet
Zsombok Zoltán: Nagypapa meséi
Nora Roberts: Az oromház rejtélye
Vince Flynn: Küldetés
Susan Elizabeth Phillips: A nagy mene-
külés
Kami Garcia: Beautiful Darkness 
Amanda Quick: A titokzatos nő

A könyvtár új 
könyveiből
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A piac kihasználtsága még várat magára
Az első oldal folytatása.

Érdekes módon az árusok nem 
a csarnokban, hanem inkább csak a 
fedett rész alatt árulnak. Talán ennek 
az lehet az oka, hogy ilyenkor nyáron 
jobb a levegő odakint, mint bent. Min-
denki a saját termését próbálja eladni. 
Előfordul persze olyan is, amikor az 
árusok nem egyforma áron kínálják 
portékájukat és az egyik olcsóbb, 
mint a másik. Ilyenkor természetesen 
mindenki az olcsóbb helyen próbál 
vásárolni. A másik megoldás pedig 
az, hogy a drágábban áruló is ugyan-
olyan áron adja termékét. Az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy aki 
későn érkezik, az már nem talál árust. 
Fél kilenc környékén akár be is lehet 
zárni a piacot. – Csak idényszerűen 
járok ide – mondta Hanó Mihály, aki 
paradicsomot és nektarint próbált el-
adni, a szedret pedig már elvitték tőle. 
Amennyiben van fölösleges termé-
künk, amit nem tudunk otthon elfo-
gyasztani, azt kihozzuk a piacra. Ez 
jó nekünk, de a jó a falunak is, mert 
az emberek szívesebben vásárolnak 
olyantól, akit ismernek. A terméke-
inkért garanciát vállalunk, akár a há-
zunkhoz is eljöhetnek, ahol megmu-
tatjuk azt, hogy nem permetezzük a 
fákat. Szederből mindig csak annyit 
szedünk, amennyi, úgy gondoljuk, 
hogy el is fogy. A múltkori piacon 
nyolc dobozzal alig tudtam eladni, 
most pedig a hatot egy félóra alatt el-
vitték. Megfigyeltem azt, hogy fizetés 
környékén többen vannak a piacon. 
Még mindig látszik, hogy az embe-
reknek kevesebb a pénzük. Szomba-
ton van a legjobb piac. Máskor az áru-
sok és a vevők is kevesebben vannak. 
Reméljük, egyszer majd be fog állni. 
Annak nagyon örülök, hogy akadály-
mentes. Van parkoló, ahol meg tudok 
állni, ki tudok pakolni, és nagyon se-
gítőkészek az emberek. 

Pappné Ági virágokat árult. Lánya, 
Michellerné Papp Bernadett virágbol-
tos. A sóvirágot 250 forintért, a kardvi-
rágot, amiben öt szál volt, háromszá-
zért árulta, a krizantémnak 200 forint 
volt szála. – A virágra mindig van ke-

reslet. A lányom mesterfokon műveli 
a virágkötészetet, gyönyörű csokrokat 
készít, nagyon kreatív, kertépítő és vi-
rágkötő a szakmája. Nem azért, mert 
az én lányom, de gyönyörűen dol-
gozik. Az unokaöcsém, Juhász Ernő 
dísztyúkokat és díszcsirkéket nevel. 
Nagyon szép az állománya. Most jött 
először ide a piacra, mert Kecskemé-
ten lakik. Angliából hozatott öt tojást, 
amiért harmincezer forintot adott. Az 
élő jószágra mindig van kereslet, rá-
adásul ezek tanyasi tyúkok, és nem 
tápot esznek. 

Kósa Istvánné előtt az asztalon lek-
várok vannak, különböző nagyságú 
üvegekben. – Tizenöt-húszféle lekvá-
rom mindig van – meséli. Inkább hob-
binak tartom, mint munkának. Szinte 
minden gyümölcsből készítek lekvárt. 
Most leginkább a cukkini lekvárra 
van kereslet, azt mind el tudom adni. 
Az a tervem, hogy chilis lekvárt is 
készítek. Jó lenne, ha nagyobb lenne 
a forgalom, és többen jönnének vásá-
rolni. Csak helyi termelők árulhatnak, 
de többen vannak olyanok a faluban, 
akik máshol értékesítik portékájukat. 
Zaletnyik Lászlóné kézimunkáival 
hívta fel a település lakóinak a figyel-
mét. –Születésnapra, esküvőre szok-
tak rendelni, vagy éppen valamilyen 
ünnepre. – Természetesen nem csak 
megrendelésre dolgozom, azért is jö-
vök ki a piacra. A tanyán, amit megter-
melek, azt is ki szoktam hozni, eladni. 

Azért van különbség a zöldségbolti és 
a piaci árak között. Itt lehet alkudni, 
a boltban viszont kötött árak vannak. 
Nem használok vegyszert, így bioter-
méknek minősül. Itt minden árusnak 
meg van a saját helye. A helypénz-
zel is elégedettek vagyunk. Az a baj, 
hogy viszonylag korán összepakolnak 
az eladók, és sajnos vásárlóból is ke-
vés van. Arra kellene ösztönözni az 
embereket, hogy itt a piacon vásárol-
janak. 

Popper József 1990 óta termel 
dinnyét, jelenleg három hektár te-
rületen. – Itt a piacon nagyon kevés 
dinnyét adok el. Csak azért jövök 
ide, hogy a helyi emberek is tudja-
nak vásárolni tőlem. Az elmúlt héten 
szász mázsa dinnyét adtam el, persze 
nem itt, hanem a nagybani piacon. 
Kiskunfélegyházán is árulok, de ott 
sincs akkora kereslet. Az nem olyan 
jó, hogy naponta három-négy mázsát 
viszek ide is, meg oda is. Ha nagyban 
el tudom adni, az a jó. A régi piacon 
sokkal többet tudtam árulni, mint itt, 
de nem panaszkodom, el tudom adni 
a megtermelt árumat. 

A piac teljes kihasználtsága még 
várat magára. Talán ezzel a cikkel is 
hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy mi-
nél több helybéli lakos gondolja úgy, 
hogy ott vásároljon. Egy szlogennel 
szeretnénk hozzájárulni a kihasznált-
ság növeléséhez, ez pedig nem más, 
mint: Én is a helyi piacon vásárolok.
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Gyémántdiplomás Tiszaalpár első díszpolgára

Nem régen vette át gyémántdip-
lomáját Bodor István. Tiszaalpár 
díszpolgára hatvan évvel ezelőtt 
szerzett gépészmérnöki diplomát.

Bodor István az első olyan gyé-
mántdiplomás, aki díszpolgár is 
egyúttal. Információnk szerint 
azonban nem ő az első gyémánt dip-
lomás a településen, mert Balogh 
Károly már 2006-ban megkapta. A 
tudás és a kor is hozzájárul ahhoz, 
hogy valaki elmondhassa magáról 
azt, hogy gyémántdiplomát kapott. 
Ehhez ugyanis legalább 83 évesnek 
kell lennie és hat évtizeddel koráb-
ban diplomát kellett szereznie. Pista 
bácsi elmondhatja magáról, hogy 
mind a két „követelménynek” meg-
felel. – Nagyon jól éreztem magam 
azon a napon, amikor átvehettem a 
gyémántdiplomát, mert találkoztam 
régi barátaimmal – meséli Pista bá-
csi. 84 éves vagyok, de még nagyon 
sok olyan tervem van, amit szeret-
nék megvalósítani. Egész nyáron itt 
élünk Tiszaalpáron, a kerttel foglal-
kozunk, amiben a feleségem is so-
kat segít. Nagyon szeretem Alpárt, 
és az itt élő embereket. Soha sen-
kivel sem voltam haragban, és azt 
hiszem sokat segítettem a település-
nek. Az egyik dolog az, hogy létre-
hoztam azt a gyárat, ami most Matic 
Kft. néven működik Pásztor Gyula 

vezetésével. Nagyok sok helyi em-
bernek biztosított munkát a korábbi 
években és most is. Közülük sokan 
már nyugdíjasok, és ha találkozok 
velük, akkor megköszönik, hogy itt 
dolgozhattak. Arról kevesen tudnak 
Tiszaalpáron, hogy annak idején se-
gítettem abban is, hogy a településre 
is idejöjjön a gáz. Műszaki fejlesz-
tés címén csináltattam egy rendszert 
gázátadó állomásra, amivel meg 
tudtuk oldani, hogy ne kelljen fizet-
ni a településnek. Annak idején az 
általános iskolának mi, vagyis az 
MMG adott először számítógépet, 
mégpedig hármat. Ezen kívül több 
mindenben is segítettük az iskolát. 
Amit tudtunk az oktatás színvona-
lának emelésében tenni, azt megtet-
tük. Mindig meghívtak évnyitóra, 
ballagásra, de most nem kaptam 
meghívást, pedig mindig fontos volt 
számomra az iskola, ahol a jövő 
nemzedékét tanítják. Nyugdíjazá-
som után is dolgoztam még szakér-
tőként. Nagyon szép és jó a Matic 
Kft. új üzemcsarnoka, aminek az 
építését nem régen fejezték be. Ki-
tűnő fűtéssel, légtechnikával rendel-
kezik, talán még Kecskeméten sincs 
ilyen korszerű csarnok. Még csak az 
első lépés készült el, a bővítése foly-
tatódni fog. Úgy gondolom, hogy a 
községnek egyik büszkesége lesz. 

A település társadalmi életében, ha 
csak tehetem, most is részt veszek. 
Ha valahova hívnak, úgy érzem, 
hogy kötelességem elmenni, és nem 
egyszer elmondom a véleményemet 
is. A település első díszpolgárának 
választottak, ami véleményem sze-
rint kötelezettségekkel is jár. Ezek-
nek próbálok eleget tenni. Sok ta-
pasztalattal rendelkezem, és minden 
nagyképűség nélkül mondom, hogy 
büszke vagyok magamra. Nem a sa-
ját pénzemből, hanem a vállalatéból 
tudtam segítséget nyújtani a község-
nek. Megöregedtem, eljárt az idő fe-
lettem, nem sok időm van már hátra, 
de azért még vannak terveim, amit 
szeretnék megvalósítani. Azt val-
lom, hogy amit tettél, azt nem kell 
megtagadni, ahogyan dolgoztál az a 
mérvadó. Sokszor kaptam azt visz-
sza, hogy miért nem a gyárat vettem 
feleségül. Erre az volt a válaszom, 
hogy vagy csinálok valamit rende-
sen, vagy hagyjuk abba az egészet. 
Azon voltam, hogy Alpárt kistafí-
rungozzam. Talán sikerült egy kicsit 
hozzátennem ahhoz, hogy a fejlődés 
ne álljon meg.

Pista bácsi, ahogyan mindenki 
ismeri, 1930-ban született Alpáron. 
Bár több helyen is dolgozott életé-
ben, mindig hű maradt szülőfalu-
jához. 1965-ben helyezkedett el az 
Óbudai MMG Automatikai Művek-
nél, ahol 25 évet töltött el, egészen 
nyugállományba vonulásáig ott 
dolgozott. A tevékenységét kísér-
leti gyártás vezetőjeként kezdte, 16 
évig műszaki igazgató volt, végül 
vezérigazgatóként fejezte be pá-
lyáját. Munkássága elismerésekép-
pen 1988-ban Állami Díjat kapott. 
Kitüntették a Munka Érdemrend 
bronz és ezüst fokozatával, a Kül-
kereskedelem Kiváló Dolgozója 
kitüntetéssel, a haza Szolgálatáért 
Érdemérem arany fokozatával, a 
Tűzbiztonsági Érem arany fokoza-
tával. Hét alkalommal lett Kiváló 
Dolgozó.

Sz.T.
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Tájékoztató a Gondozási Központban 
nyújtott szolgáltatásról

Intézmény a következő alapszolgál-
tatást is nyújtja elsősorban azoknak az 
idős személyeknek, akik otthonukban 
önmagukat teljes mértékben nem képe-
sek ellátni és nincs aki rólunk gondos-
kodjon. Ennek az ellátásnak a neve házi 
segítségnyújtás.

Házi segítségnyújtás keretében az 
intézmény szakgondozója segítséget 
nyújt az önálló életvitel fenntartásában: 
- Alapvető ápolási, gondozási feladato-

kat végez. Személyi és - lakókörnyezeti 
higiénés körülményeinek megtartásá-
ban közreműködik. Ügyeinek intézé-
sében segít (bevásárlás, gyógyszer fel-
íratás és kiváltás, hivatalos ügyeinek 
intézése).

A szolgáltatással kapcsolatban bő-
vebb felvilágosítás kérhető a Gondo-
zási Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 
71. szám alatt, telefonon: 76/ 424 – 055 
számon.

Kosár nélkül senki sem ment haza
Kosárkötő és szalmafonó tábort tar-

tottak a községben. Ez már a tizenhete-
dik alkalom volt, amikor a régi mester-
séget tanulhatták az érdeklődők.

Kilenc alkalommal Jakabszálláson, 
nyolcszor pedig Tiszaalpáron rendezett 
eddig kosárfonó tábort a Duna-Tisza 
közi Népművészeti Egyesület. Szalmá-
ból aratódíszeket és állatfigurákat lehe-
tett készíteni Csáky Ildikó ágasegyházi 
szalmafonó segítségével, vesszőből pe-
dig különféle kosarakat Kanalas János, 
Népi Iparművész kosárfonó vezetésé-
vel. – Nagyobb részt óvónők, tanárok 
jönnek a táborba, hogy a tanultakat to-
vább tudják adni a gyerekeknek – mond-
ta Kanalas János. Olyan táborozónk is 
van, aki gyékény és kosárfonást már 
tanult, szalmát viszont még nem. Nyír-
egyházáról, Kecskemétről, Kiskunfél-
egyházáról, Ócsáról, de szinte az ország 
minden részéről jöttek el hozzánk. Nem 
csak felnőttek, de tizenkét-tizenhárom 
éves gyerekek is érdeklődnek a szak-
mánk iránt. Túlságosan nagy létszám-
mal nem dolgozunk, ebben a táborban 
tizenhárman voltak. Csáky Ildikóval a 
kezdetektől fogva együtt vezetjük a tá-
bort. Az egy hét alatt sokat dolgoztak 

a pedagógusok, hogy a gyerekeknek 
tovább tudják adni a tanultakat. Olya-
nok is voltak, akik több mint tíz éve 
visszajárnak Alpárra. Az alapanyagot a 
Duna-Tisza közi Népművészeti Egye-
sület biztosította. Mindenki, amit el-
készített, azt hazavihette. Reggel nyolc 
órától délután öt óráig tartottak a foglal-
kozások, persze közben ebédszünetet is 
tartottak. Először csak a legegyszerűbb 
kerek kosarat készítették el, és utána a 

bonyolultabbakat. Mivel a gyakorlati 
foglalkozásokat a kosármúzeumban tar-
tották, így akik régebb óta Tiszaalpárra 
járnak, azok az ott kiállított tárgyakból 
is választhattak, hogy melyiket szeret-
nék elkészíteni. Kosár nélkül senki sem 
ment haza. Az is előfordult, hogy a szal-
mafonást és a kosárkötést is meg akarta 
valaki tanulni a tábor ideje alatt. Termé-
szetesen Csáky Ildikó és Kanalas János 
mindenkinek segített.

IV. Kosárfonó találkozó és
termékbemutató

Ideje:  2014. szeptember 13-14.
Helye:  Tiszaalpár Helyi Termelői Piac

Információ:  Kanalas János Tel.: 30/507-20-64

Megyei
kormánymegbízott lett

Kovács Ernő
Kovács Ernő lett Bács-Kiskun 

megye kormánymegbízottja. Lázár 
János Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter javaslatára nevezték ki július 
1-jei hatállyal. Kovács Ernő tizenhat 
éven keresztül volt Tiszakécske pol-
gármestere. A polgármesteri szék és a 
kormánymegbízotti feladat összeférhe-
tetlen, ezért lemondott polgármesteri 
tisztségéről. Korábban Kerényi János 
látta el a megyei kormánymegbízotti 
feladatot, de őt április 6-án országgyű-
lési képviselőnek választották. A két 
feladat ott is összeférhetetlen, ezért volt 
szükség új megyei kormánymegbízott-
ra. Kovács Ernő helyettesének, dr. Po-
lyák József alpolgármesternek adta át a 
város irányítását.
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Eddig igét hirdetett, ezután igét fog hallgatni
Szabó Tamás református lelkipász-

tor utoljára hirdetett igét a lakiteleki 
templomban. Negyvenhárom évi 
szolgálat után vonul nyugdíjba.

A Lakitelek-Nyárlőrinc Társegy-
házközség, és a tiszaalpári társközség 
lelkipásztoraként utoljára állt fel a 
szószékre Szabó Tamás. Lakiteleken 
huszonhárom évig szolgált, előtte 
Bölcskén látta el lelkipásztori felada-
tait. A mostani utolsó istentiszteletére 
olyan sokan érkeztek, hogy nem csak 
színültig megtelt a templom, de kint is 
sokan rekedtek. Szabó Tamás Nagy-
tiszteletű Úr ezúttal is szívhez szóló-
an beszélt a hívőkhöz. Az igehirdetés 
után először Magyar Péterné S. Ko-
vács Mónika presbiter köszönte meg 
munkáját, majd Hegedűs Béla a Bács- 
Kiskunsági Református Egyházme-
gye esperese méltatta életpályáját. 
Úgy fogalmazott, hogy tiszteletes tár-
sa eddig igét hirdetett, ezután pedig 
nyugdíjba vonulása után igét hallgat. 
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alel-
nöke az iskolaszéki és a népfőiskolai 
közreműködését köszönte meg. Fel-
földi Zoltán, Lakitelek polgármestere, 

Tormási Zoltán, Nyárlőrinc alpolgár-
mestere is méltatta a huszonhárom 
éves munkát. Bagi Ferenc plébános 
arra kérte a tiszteletest, hogy kántor-
ként segítse munkáját. Olajos István 
iskolaigazgató is visszaemlékezett 
az együtt töltött évekre. A köszöntők 
után a három település gyülekeze-
tének gondnokai a tiszaalpári Pácsa 
László, a nyárlőrinci Tormási Zoltán 

és a lakiteleki Csikós Mihály emlé-
keztek a több mint két évtizedes szol-
gálatra. A református fiatalok énekel-
tek, verset, köszöntőket mondtak és 
a tiszakécskei református énekkar is 
elénekelt két egyházi éneket. A gyüle-
kezet nevében Pap Kálmán és Boros 
Józsefné köszönte meg Szabó Tamás 
lelkiismeretes tevékenységét.

szyta

In memoriam Bálint Imre
Futótűzként terjedt el a község-

ben augusztus elsején este, hogy tra-
gédia történt a gumiszerelő műhely-
ben. Szerelés közben az acél felni 
szétrobbant és kioltotta Bálint Imre 
életét. Mi ez, ha nem tragédia? Egy 
életerős, köztiszteletben álló férfi 
vesztette életét egy véletlen baleset 
következtében. Aki ismerte, márpe-
dig Tiszaalpáron mindenki ismerte, 
az tudta, hogy milyen szerény, jó 
lelkű ember. Precízen végezte mun-
káját, és mindenkihez volt kedves 
szava. 

Néhány évvel ezelőtt ő keresett 
meg engem, mert egy családi sírt 
ismeretlen tettesek megrongáltak. 
Kérte, hogy segítsek. A magam ré-
széről mindent megtettem, és nap-
világot látott az esemény. Arra már 

nem emlékszem, hogy mi lett a kö-
vetkezménye, de utána mindig Im-
réhez vittem az autómat, ha gumit 
kellett szerelni. Téli és nyári gumit 
is tőle vásároltam. Mindig elmondta, 
hogy miért azt vegyem meg, melyek 
az előnyei és az árát is megfelelőnek 
tartottam. Téli időszakban hozzá jár-
tam kocsit mosatni. Rövid idő alatt 
megbarátkozunk. Mindig érdeklő-
dött, hogy mit tudok a faluban tör-
tént eseményekről. Én is elmondtam 
az ismereteimet, de ő is, így kicse-
réltük az információnkat.

Nyugodt természete mindenkire 
jó hatással volt. Soha sem láttam ide-
gesnek, soha sem láttam kapkodni, 
mindig nyugodtan, precízen végezte 
munkáját. A hír hallatán először nem 
akartam hinni a fülemnek. Egyrészt 

azért, mert egy hirtelen halál mindig 
megrázza az embert, másrészt azért, 
mert nem akartam elhinni azt, hogy 
ez vele esett meg. Sokáig gondol-
kodtam azon, hogy miért éppen vele 
történt meg, hisz mindenki szerette. 
Választ nem tudtam rá adni. A sors 
kiszámíthatatlan, nem tudjuk, hogy 
mikor ér véget az életünk. Sajnálatos 
módon Imrének ennyi adatott meg.

A műhely előtt a járdán vázában 
virágok, mellette mécsesek és egy 
karikatúra, amit Dunszt István ké-
szített Imréről. A nagykapun felirat 
ZÁRVA. De nem szabadott volna 
még bezárni.

Gyászolunk, nem felejtünk, nyu-
godj békében!

Sz. T.
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Bakonyban betyárkodtak a gyerekek
Július 14-én reggel indult útjára a 14. 

nyári táborban résztvevők csapata a Ba-
konyba, pontosan a vinyei Öregbakony 
Turistaházba, hogy felfedezzük a Bakony 
és a Balaton természeti kincseit és történel-
mi nevezetességeit. Programunk a „Bako-
nyi betyárkodás” címet viselte, mely utal 
a környék híres figuráira, a betyárokra, és 
arra, hogy célunk volt megismertetni a 
környék hagyományait, történelmi neve-
zetességeit a táborozó diákokkal. 

A napi programokat úgy állítottuk ösz-
sze, hogy minden nap egy-egy történelmi 
vagy természeti kincset, illetve a hagyo-
mányőrzés szempontjából jelentős neve-
zetességet látogassunk meg, szakvezetést 
is igénybe véve, ahol erre módunk nyílt. 
A programok keretén belül megtekintet-
tük a dégi Festetics kastélyt, a szigligeti 
várat, Herenden a Porcelánmanufaktúrát. 
Túráztunk az Úrkúti őskarszt sziklái kö-
zött. Nagyvázsonyban megismerkedtünk 
a középkori lovagok életével, Örvénye-
sen megnéztünk egy működő vízimal-
mot, hajókirándulást tettünk a Balatonon, 
túráztunk a Cuha-völgyében, megnéztük 
Csesznek várát. Két alkalommal pedig fü-
rödhettünk a Balatonban. 

Minden nap, a Bakonyi betyárkodás 
részeként, egy-egy feladatot kaptak a 
gyerekek, melyet önállóan, vagy csapat-
ban kellett megoldaniuk. Első feladat-
ként minden szobának egy címert kellett 
készíteni, melyen megjelent a Bakony és 
a betyár, mint szimbólum. Második pró-
batételként a fiúk lovagi próbatételeken 
(kiütő, rönkemelés, csomózás, szerenád) 
bizonyították rátermettségüket, melyekkel 

megszerezhették a tábori hercegnők szívét.  
Harmadik feladatként gipszképet kellet 
díszíteni szabadon választott technikával. 
Negyedik próbatétel volt a betyárpentat-
lon, melyen sportos ügyességi feladatok 
várták a csapatokat.  Egész héten át kér-
désekre lehetett válaszolni a tanulóknak, 
melyet egy, a tábor elején kapott általunk 
készített programfüzetben találtak meg. 
Aki minden kérdésre helyesen válaszolt, 
zsákbamacskát húzhatott a táborzárón. 

A feladatokon kívül még gyalogtúrát 
szerveztünk a Cuha- patak völgyében, 
éjszakai túrán vettünk részt, és éjsza-
kai csillagkeresés is próbára tett minket. 
Maróti Pali bácsi irányításával és aktív 
részvételével bográcsban főztünk tarho-
nyát, paprikás krumplit és betyárgulyást, 
sütöttünk lángost. Utolsó este kürtőskalá-
csot készítettek a gyerekek. A táborzárón 
„Betyár” címmel ellátott oklevelet kapott 
minden táborozó, és tábori emblémával 
díszített kendőt és hűtőmágnest. Az 5. éve 

táborozók kötötték a tábori vándorbotra a 
14. szalagot. 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet a támogatóknak, akik önzetlen se-
gítségükkel felejthetetlen élményekhez 
juttatták diákjainkat. Köszönet illeti az 
anyagi támogatásért az önkormányzatot, 
az SZMK-t és a Diákönkormányzatot. 
Köszönet minden kedves szülőnek a tej, 
a kakaó, a pufi, a lekvár, a nutella, a pap-
rika, a dinnye, a krumpli, a kolbász és a 
szalámi felajánlásért, a finom kalácsért 
és süteményért, az anyagi támogatásért. 
Köszönet a segítő kollégáimnak: Tóthné 
Mátyus Monikának, Maróti Pálnak és 
Tóth Lászlónak. 

A visszajelzések azt mutatják, hogy 
mindig sok-sok ismerettel és élménnyel 
gazdagodva térnek haza tanulóink. Re-
méljük, hogy e programokban gazdag és 
élménydús nyári időtöltést a továbbiakban 
is tudjuk majd folytatni.

Bondár Enikő táborszervező

Kedves Iskolatársam!
Értesítelek, hogy iskola találkozót szervezünk a tiszaújfalui

Vasútmenti iskolának.
2014. szeptember 20-án 11 órakor.

A találkozó helye: az iskola melletti Fészek Söröző Kecső Ferencnél.
A vacsora ára 2.500,-Ft. Ez fedezi a vacsorát, a zenészt, és a meghívott tanárok vacsoráját.

A menü: pacalpörkölt, marhapörkölt, sütemény.
Kérjük, hogy részvételi szándékodat minél előbb jelezzed az alábbi telefonszámokon:

Lakó Józsefné Pozsár Teréz 06-70/387-8489
Marsáné Dósa Aranka 06-30/710-2153

Patai Ferenc 06-30/621-1594
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Élményszerűen sajátították el az ismereteket

Az IPR pályázat és az önkormányzat 
támogatásával rendeztük meg június 30. 
és július 4. között Tiszavirág táborun-
kat, melyen hátrányos helyzetű tanulók 
vettek részt, olyanok, akik szorgalmasak 
voltak a tanév során, közösségi munká-
juk és tanulmányi eredményük jó volt.

Célunk az volt, hogy a résztvevő ta-
nulók szociális kompetenciáját, önisme-
retüket és személyiségüket fejlesszük. 
Fontos szerepet kapott a drámajáték, a 
játékos és kézműves foglalkozások és 
a kirándulás is. A tábornak az általá-
nos iskola épülete adott helyet. A nyitó 
napon a tanulók Bársony Andrásné és 
Tallóné Farkas Krisztina vezetésével 

ismerkedős, önismereti és drámajátéko-
kat játszottak. Kedden Kecskeméten, a 
Vadasparkban jártunk, illetve a Planetá-
riumban egy izgalmas előadás részesei 
voltunk. Délután a kerekegyházi kaland-
park mászópályáin tettük próbára ügyes-
ségünket. Szerda a kézműveskedés nap-
ja volt. Agyagoztunk, körmöcskéztünk, 
gyöngyöt fűztünk, üveg- és arcfestés 
várt bennünket, aszfaltrajzokon örökí-
tettük meg élményeinket. Utána filmet 
néztünk sok-sok pattogatott kukorica 
társaságában. Csütörtökön Budapestre 
kirándultunk. Csodálatos hajókirándulá-
son vettünk részt a Dunán, a Duna Corso 
fedélzetén gyönyörködtünk fővárosunk 

látványában. Meglátogattuk a Néprajzi 
Múzeumot és a felújított Kossuth téren 
sétáltunk. Délután az Eleven Parkban 
játszhattunk kedvünkre. Az utolsó nap 
délelőttjén rajzokat készítettünk a tá-
bori élményeinkről, és átvettük az ok-
levelet, illetve a hűtőmágnest, melyet a 
tábor emlékére kaptunk. Egy hatalmas 
pizzázással zártuk a táborunkat. Kö-
szönöm a segítséget Győri Istvánnénak, 
Suba Jánosnénak, Maróti Pálnénak, 
Novák Lászlónénak, Tallóné Farkas 
Krisztinának, Szőke Évának, Bár-
sony Andrásnénak, Deák Lajosnénak, 
Novákné Bodor Melindának, Borbélyné 
Megyeri Mariannak, Ürmösné Csányi 
Évának, Győri Tamásnak, Novákné Lo-
vas Erzsébet családgondozónak a prog-
ramok lebonyolításáért. 

Sikeres egy hetet zártunk, hiszen ta-
nulóink élményekkel meggazdagodva 
tértek haza, élményszerűen sajátítottak 
el ismereteket. Megtanulták egymást el-
fogadni, egymást segíteni. A drámajáté-
kokon keresztül önmagukat és társaikat 
is jobban megismerték, toleranciájuk 
nőtt. Reméljük, jövőre is hasonló, él-
ményekben gazdag egy hetet tölthetünk 
együtt. 

A fényképek megtekinthetők az is-
kola honlapján: www.alpariskola.hu.

Bondár Enikő  áborszervező  

Tapasztalatokat gyűjtöttünk
Ismét eltelt egy év. A Város- és Fa-

luvédők XXXIII. országos találkozójá-
ra és szakmai konferenciájára az ország 
különböző részeiből indultunk, hogy 
tapasztalatokat gyűjtsünk, amit majd 
felhasználhatunk saját falunkban, vá-
rosunkban.

Matyóföld szívébe, Mezőkövesdre 
hívott, várt bennünket Ráday Mihály és 
a város vezetése. Vajda Márta vezeté-
sével indultunk el Szólya Zoltánné és 
én. Reménykedtünk, hogy sok szépet, 
okos szót, útmutatót kapunk. Nem is 
csalódtunk. Az időjárás nem kedvezett, 
de nem is gátolt bennünket abban, hogy 
rácsodálkozzunk a matyók csodálatos 
hímzéseire, hogy bepillanthassunk a 

matyó népéletbe a Matyó Múzeumban.
A Hadas nevű városrész a rég-

múlt építészet tárháza, igazi skanzen 
Kisjankó Bori emlékháza, a bútorfestő 
Kovács Szabolcs, a mézeskalácssütő 
mester nádfedeles házaiban zajlik az 
élet, úgy érezhettük, hogy igazi mese-
világba csöppentünk.

A városban rácsodálkozhattunk a 
barokk Szent László templom egyedi 
freskóira, amelyeket egy szegényként 
induló, de festővé váló matyó kisfiú, 
Takács István hálából festett meg.

A Hadas városrész Táncpajtájá-
ban közös vacsorával ért véget a há-
romnapos konferencia. Itt adták át 
az újabb díjakat, okleveleket. Ráday 

Mihály dicsérő szavaival Vajda Már-
ta, Podmaniczky-díjas kertészmérnök 
vette át a Tiszaalpárnak szóló dicsérő 
oklevelet. Büszkék lehetünk, hogy a mi 
kis falunkat is számon tartják országos 
szinten.

Itt került sor a Hungaria Nostra ván-
dorbot átadására Vésztő városának.

Kis batyunkban, szívünkben új él-
ményekkel tértünk haza. Jó tanács az 
utánunk jövőknek: „Nem tudhatod, 
hogy tetteidnek mi lesz az eredménye. 
De ha nem teszel semmit, nem lesz 
eredménye sem.” (Gaudi) „Őrizni a ha-
gyományt, őrizni a tüzet! (Ismeretlen) 
Ez a mi feladatunk. 

Szederkényi Zoltánné faluszépítő
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Alkotótábor már 21. alkalommal
Rendhagyó módon a piaccsarnok-

ban állították ki azokat a képeket, ame-
lyek a XXI. Tiszaalpári Alkotótáborban 
készültek. A budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Egyesülettől, valamint 
a Kiskunfélegyházi Holló László Képző-
művész Körből összesen huszonegy alko-
tó dolgozott a táborban. 

Biczók Mihály nyugalmazott jegyző, a 
tábor irányítója köszöntötte az alkotókat, 
segítőket és mindenkit, aki jelen volt a ki-
állítás megnyitóján. – Szokatlan körülmé-
nyek között, szokatlan helyen, a piaccsar-
nokban állították ki a képeket – mondta. A 
táborban dolgozó budafoki és kiskunfél-
egyházi művészek bizonyították azt, hogy 
jól érezték magukat Tiszaalpáron, ahol 
élményekkel lettek gazdagabbak,  ami az 
alkotásaikon is látszik. A település lakói is 
mindig szívesen látják az alkotókat. Nem 
egy esetben kíváncsian nézik azt, hogy mi-
lyen mű készül. Dr. Vancsura István pol-
gármester minden alkotónak megköszön-
te azt a munkát, amit a táborban végzett. 
Azoknak a helyi lakosoknak is köszönetet 
mondott, akik valamilyen módon segít-

séget nyújtottak abban, hogy a művészek 
nyugodtan tudjanak dolgozni. A polgár-
mester úgy fogalmazott, hogy a művészet 
minden ágában szereti a szépet. Szereti 
Tiszaalpárt, az itteni tájat, de ezt nem 
mindenki tudja megörökíteni. A tábor la-
kóinak azonban ez nem jelentett akadályt. 
Mindenki a saját egyéniségén keresztül 
ábrázolta a Hol-Tiszát, egy elszáradt fát, 
vagy éppen egy virágot. A kiállításon lát-
ható volt tűzzománc, linóleummetszet, 
grafika és festmény is. A festészet egyedü-

li módon képes lekötni az emberei szemet, 
fogalmazott Vancsura István. Azt kívánta, 
hogy a képek megtekintése mindenki szá-
mára örömet, kikapcsolódást, felüdülést 
hozzon. Ezt követően valamennyi alkotó-
nak emléklapot adott át, a táborlakók pedig 
egy-egy képpel köszönték meg azoknak a 
segítségét és támogatását, akik nélkül nem 
jöhetett volna létre a XXI. Tiszaalpári Al-
kotótábor. A hagyományokhoz híven, az 
alkotók az önkormányzat számára is adtak 
egy-egy művet.

Családi nap a polgárőröknél

A polgárőröket abban az időben, 
amikor szolgálatukat látják el, nélkü-
lözi a családjuk, ezért született meg a 
gondolat, hogy jelképesen kárpótolva 
családjaikat megrendezzük ezt a napot.

A délelőtt horgászversennyel telt el, 
közel harminc indulóval. Gyermek ka-
tegóriában: 1. ifj. Barna Mihály és ifj. 

Baranyi János, 2. Kása István 3. Hekkel 
Benjámin. Felnőtt kategóriában: 1. id. 
Víglási Sándor, 2. Patai Ferenc, 3. Dora 
István. A legnagyobb halat Barna Mi-
hály foga ki.

A délutáni programok a Kádár La-
jos Közösségi Házban zajlottak le. Az 
ízletes ebéd után kezdődtek a gyer-

mekprogramok. Elsőként Aracs Eszter 
nyűgözte le a fiatalokat és a már régebb 
óta fiatalokat bábjátékával. A klasszikus 
lángosevő versenyt egy családi erőpró-
ba követte, a hátrakötött kezű szülőket 
bekötött szemű gyermekeik etették fa-
gyival. A felnőttek sörivó versenyén a 
versenyzők arcáról lelohadt az önbiza-
lom mosolya, mikor meglátták a sörös-
pohárba helyezett szívószálat. A gye-
rekek szórakozásáról még az óvónők 
kézműves foglalkozása, a Gyerekekért 
Alapítvány trambulinja, valamint póni-
fogatos kocsikázás gondoskodott.

A rendezvényre a polgárőrök és 
családtagjaikon kívül még meghívást 
kaptak azok is, akik az elmúlt években 
támogatásukkal segítették az egyesü-
letünk tevékenységét. Ennek a rendez-
vénynek a létrejöttét is sokan támo-
gatták, akiknek ezúton is szeretnénk 
megköszönni. Bízunk abban, hogy jö-
vőre megismételjük ezt a napot.

Bársony István
az egyesület titkára
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Alig van változás a labdarúgó csapatnál
Augusztus 16-17-én kezdődik a 

2014/2015-ös labdarúgó bajnokság. A fel-
készülés már elkezdődött, a változásokról 
Magyar Attila edzőt kérdeztük.

Változás mindössze annyi történt, hogy 
Dévai Sándor elköltözik Tiszaalpárról, így 
nem állhat a csapat rendelkezésre. Mind-
össze egy játékost igazoltunk, a helyi szár-
mazású Dömötör Sándort, aki a Kiskunfél-
egyházi Vasutas játékosa volt. Szerettünk 
volna még egy csatárt és egy középhátvé-
det is igazolni, de sajnos ez nem jött össze. 
Hekkel Zsolt több alkalommal jelezte már, 
tekintettel arra, hogy az utóbbi években 
nem nagyon tudott edzésekre járni, hogy 
levezetésképpen csak a megyei III. osztály-

ban szeretne játszani. Ennek ellenére biztos 
vagyok abban, hogy meg kell kérnünk arra, 
hogy néhány mérkőzésen segítse a csapatot. 
Heti két edzéssel készülünk a bajnokságra. 
Eddig egy edzőmérkőzést játszottunk a 
Jászszentlászlóval, akik ellen 8–1-es győ-
zelmet arattunk. Igazából nem az eredmény 
volt a lényeg, hanem az, hogy játszunk 
egyet. Sajnos az edzéslátogatottságunk to-
vábbra sem javult, éppen ezért kicsit félve 
tekintek az új bajnokság elé. A sorsolásunk 
úgy alakult, hogy nyolc hazai mérkőzést 
játszunk az ősszel, négyet pedig idegenben. 
A lehető legtöbb pontot szeretnénk megsze-
rezni az ősszel, főleg a több hazai mérkő-
zés miatt. Azt remélem, hogy tavaszra si-

kerül majd erősítenünk, és akkor is tudunk 
majd pontokat gyűjteni. Az új csapatokat, 
Bócsát, Kerekegyházát és a KHTK II. csa-
patát nem igazán ismerjük, nem tudjuk azt, 
hogy milyen játékerőt fognak képviselni. A 
mostani ismereteink szerint a hetedik hely 
elérését tartom reális eredménynek a csapat 
számára. Amennyiben javul az edzés láto-
gatottság, illetve a játékosok hozzáállása, 
akkor lényegesen jobb helyezést is el tud-
nánk érni. Jelen állás szerint azonban csak 
ezt a helyezést tartom reális célkitűzésnek. 
Az ifjúsági csapatunknál annyi változás 
történt, hogy Bakos István családi okokra 
hivatkozva lemondott, amit az elnökség 
elfogadott. Helyét az U19-es, illetve most 
már az U21-es csapatnál Fábián István vet-
te át. Ő irányítja majd a felnőtt csapat köz-
vetlen utánpótlását. Az U17-es csapatnál 
Maradt Czimer Krisztián az edző, a megyei 
III. osztálynál pedig dr. Patak Sándor.

TISZTELT TISZAALPÁRI
VÁLASZTÓPOLGÁROK!

2014. október 12-ére került kitű-
zésre a soron következő önkormány-
zati választás. Ezúton köszönöm meg 
a bizalmukat, melynek eredménye-
ként az elmúlt években tagja lehet-
tem a képviselő-testületnek. Eddigi 
önkormányzati munkám során – mint 
települési képviselő és alpolgármes-
ter – ígéretemnek megfelelően tu-
dásommal szolgáltam közösségünk 
érdekeit.

A többség véleménye szerint je-
lenleg nincs stabil kezekben az irá-
nyítás. Éppen ezért az eddigi támo-
gató együttműködésre alapozva a 
testület élén kívánom megmutatni, 
hogy lehet településünk irányítását 
elhivatottabban is végezni. Bízom 
abban, hogy munkámat az Önök tá-
mogatásával az elkövetkező időszak-
ban polgármesterként folytathatom 
tovább.

Kérem Önöket, hogy ajánlása-
ikkal támogassák jelöltté válásomat 
és a választás napján részvételükkel, 
szavazatukkal tegyék lehetővé, hogy 
szolgálatomat az Önök bizalmából 
polgármesterként folytathassam to-
vább.
Köszönettel:  dr. Csernus Tibor   (x)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG HASZNOSÍTÁSÁRA
A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata.
A pályázat célja: Üzlethelyiség hasznosítása.
A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós
A pályázat tárgya: Lakitelek 1042/19 helyraj-
zi számú ingatlanon található Piaci 26,44 m2 
alapterületű üzlethelyiség hasznosítása.
Egyéb információk:
1. A pályázatot zárt borítékban Lakitelek 
Polgármesterének címezve (Polgármesteri Hivatal 
Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) lehet benyújtani. 
A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEKI 
PIACON TALÁLHATÓ ÜZLETHELYISÉG 
HASZNOSÍTÁSÁRA - FELBONTANI CSAK A 
MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget 
fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytel-
enségét vonja maga után!
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 
augusztus 25. 12:00 óra
3. A bérbeadó a pályázat alapján az üzlethelyiséget 
annak adja bérbe, aki a legmagasabb pontszámot 
éri el az előre meghatározott szempontrendszer 
alapján, melyek:
a. Nyitva tartási napok száma
• Csak piaci napokon – 1 pont
• Heti 5 nap – 3 pont
• Legalább heti 6 nap – 5 pont
b. Forgalmazni kívánt termékek elérhetősége 
– amennyiben olyan terméket vagy szolgáltatást 
kínál a lakosságnak, mely Lakiteleken nem vagy 
csak nehezen elérhető, előnyben részesül
• Zöldség-gyümölcs, ruhanemű, vegyi áru, 
műanyag áru, élelmiszer stb. – 1 pont
• Lakiteleken idény-jelleggel vagy csak ritkán 

elérhető termék/szolgáltatás – 3 pont
• Lakiteleken nem elérhető, új termék/szolgáltatás 
– 5 pont
c. Vállalt bérleti díj összege
• nagyság szerint 1-1 pont
Pontazonosság esetén a magasabb bérleti összeget 
ajánlóval történik szerződéskötés.
4. A nyertes pályázó köteles a szerződés meg-
kötésekor 3 havi bérleti díj összegének megfelelő 
kauciót befizetni az önkormányzat pénztárába.
5. A bérleti szerződés megkötésére a döntést 
követőn nyolc napon belül kerül sor. Nem 
teljesítés esetén ugyanezekkel a feltételekkel a 
következő helyezettel kerül sor a szerződéskötésre. 
Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg 
szerződéskötés előtt a vállalása szerinti összeget, 
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó 
lép a helyébe.
6. A bérleti szerződés határozott időre kerül meg-
kötésre a bérlővel. 
7. A bérleti díj nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő 
havonta köteles megfizetni.
8. A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:
a. a pályázó személyes adatait,
b. a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati 
feltételeket elfogadja,
c. az értékelés alapját képező vállalásokat, nyi-
latkozatokat
9. Amennyiben a bérlemény hasznosítási célja az 
ingatlan átminősítését igényli, az a bérlő feladata, 
és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos vala-
mennyi költséget.
10. A határozott idő elteltével a bérlő a helyiséget 

köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni 
és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alka-
lmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
11. A pályázatok előminősítését a polgármester 
végzi a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási 
és beruházási csoportja útján. A pályázatokat a 
képviselő-testület bírálja el, a bérlő személyéről a 
képviselő-testület dönt.
12. El kell utasítani a pályázatot, ha
a. a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban 
szereplő feltételeknek,
b. az önkormányzattal, ill. önkormányzati tula-
jdonú társasággal szemben tartozása, fennálló 
fizetési kötelezettsége van.
13. A pályázat eredménye - a nyertesek értesítésév-
el egyidejűleg - a Polgármesteri Hivatalban kifüg-
gesztésre kerül a döntést követően haladéktalanul.
14. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból 
kizárásra kerül.
15. A pályázattal kapcsolatban információ kérhető 
Lakitelek Polgármesterétől, Jegyzőjétől és 
vagyongazdálkodási főmunkatársától személyesen 
(Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es 
telefonszámon, vagy a jegyzo@lakitelek.hu, illetve 
a vagyongazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.
16. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában 
visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új 
pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről 
a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést 
kap. 

Felföldi Zoltán polgármester
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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

Kihelyezett Allianz ügyfélszolgálat a
művelődési házban

minden csütörtökön 13-16 óráig!
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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

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.

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!

Akik házasságot kötöttek: Barta László és Király Erika, 
Lévay Norbert és Tekes Andrea, Kecső Zsolt és Repáruk 
Gabriella.
Akiket nagyon vártunk: Jámbor Olivér Attila (anyja neve: 
Somodi Andrea), Keskeny Izabella (Gödény Edit), Ajtai 
Elizabet (Ajtai Gizella), Barta Jázmin (Füle Bianka), Sipos 
Zoltán János (Bende Tímea), Mizsei Nina Anna (Mizsei 
Mónika).
Akiket elveszítettünk: Horti József (1950), Kovács László 
(1937), Bársony Ferencné Varga Mária (1952), Varga 
Lajos (1934), Szabó Árpádné Bálint Margit (1943), Lénárt 
Andrásné Seres Erzsébet (1935).

Július elsejétől az önkormányzatnál is áttértek az elektro-
nikus anyakönyv használatára. Az átállási időszak miatt az 
ügyfelek türelmét kérik.

* Minn Kota 30- as amerikai gyártmányú  csónakmotor eladó 
- 5 sebességes töltéskijelzővel, teljesen újszerű állapotban. Pár al-
kalommal volt csupán használva. 760 kg össztömeg mozgatására 
alkalmas. Irányár: 35000.-Ft. Érd: 20-390-2918.

* Simson S51 kék színű jó állapotban eladó. Tel: 06/30/221-9922. 
* Gyermekbiciklik, bébihinta, gyermek kerékpárülés jó állapot-
ban eladók. Érd.: 76/425-146

* Munkát keresek helyben, idősek ápolását, illetve bármit el-
vállalok. Érd. 06-20/2035-527.

* Jókai utca 5. szám alatt kertes, padlásszobás családi ház el-
adó. Érdeklődni a helyszínen.

A Kécske Nyomda Kft. rövid átfutási
idővel vállalja szórólapok, plakátok,

egyéb kiadványok készítését.
Tiszakécske, Béke u. 102.

Tel./Fax: 06-76/441-519, Tel.: 06-20/3987-180
E-mail: kecskenyomda@gmail.com


