
Településünkön április 29-én, 
gobelin kiállítással vette kezdetét a 
Tavaszköszöntő rendezvény. A kiál-
lításra,- az elmúlt évekhez hasonló-
an- ez alkalommal is számos művész 
érkezett, akik nem csak jelenlétükkel, 
de alkotásaikkal is emelték a ren-

dezvény fényét. Az idei eseményre, 
Kiskunfélegyházáról, Kecskemétről, 
Lakitelekről, Csongrádról és 
Abonyból is érkeztek képek, így a 
helyi művészek munkáival kiegé-
szítve, negyvenöt alkotást tekinthet-
nek meg a műfaj kedvelői, melyek 

között találunk gyönggyel és vegyes 
technikával készített műveket is. A 
rendezvényt dr. Vancsura István, 
Tiszaalpár polgármestere és Török 
Józsefné, szervező nyitotta meg.  A 
Művelődési Házban nyílt kiállítás 
május 13.-ig tekinthető meg.

VIII. alkalommal nyílt meg a gobelin kiállítás
Tiszaalpáron
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Ajánló a könyvtár új könyveiből
Jeffrey Archer: Ütött az óra (Clifton-
krónika 6.)
Anne Eliot: Toplistás szerelem 
(LOL)
Marina Fiorato: Kit
Kristina Ohlsson: Kőangyalok
Amanda Quick: Alibi jegyesség
Nicholas Sparks: Engem láss!
Szűcs Vanda: Egy ikerpár titkos nap-
lója 3.

A Nemzeti Kulturális Alap Könyv-
kiadási Kollégiuma 2016-ban 15 db 
könyvvel támogatta könyvtárun-
kat:
Ambrus Lajos: Ősz és hatalom
Bacsó Béla: Ön-arc-kép
Bartusz-Dobosi László: Egy élet tér-
képe

Bertók László: A hetedik boríték
Both Balázs: Ha nem marad kimon-
datlan
Czegő Zoltán: Kegyelmi idő
Az Isten háta mögött
Kántás Balázs: Nyelv/rács/törés
Kántor Lajos: Golyószórásban, repü-
lőszőnyegen
Kovács Flóra: A közösség a kortárs 
erdélyi drámában és színházban
Kuncz Aladár: Erdély az én hazám
Molnár Gusztáv: Beszélgetések 
Méliusz Józseffel
Szemadám György: Családtörténet és 
önéletírás 
A szeretet túlcsordulása
Zólya Andrea Csilla: Irodalmi paró-
dia és parodisztikus beszédmódok az 
erdélyi magyar irodalomban

Anyakönyvi hírek
Születtek: Rádi Csenge (Ignácz 
Zita), Hucz Vanessza (Hucz 
Vanessza), Csiszér Kristóf (Horváth 
Krisztina), Horváth Fanni (Horváth 
Andrea) 

Házasságot kötöttek: Tári Róbert-
Tariné Vilai Katalin, Csányi István 
Zoltán- Csányiné Szabó Virgínia, 
Sinkó Károly- Sinkó Károlyné Ajtai 

Erzsébet, Kovács László- Kovácsné 
Kiss Edit
Elhunytak: Szabó Istvánné Palásti 
Ilona (1919-2016) Ilona néni volt 
településünk legidősebb lakosa, 
Isten nyugosztalja. Szepesi Jánosné 
Czinege Mária (1954-2016) Jene 
Lajos Zoltán (1958-2016) Benkó 
Istvánné Szabó Teréz (1926-2016), 
Szántó József (1937-2016)

Az ebek kötelező veszettség elleni 
védőoltásáról az alábbiban tájékoz-
tatjuk. 

A 164/2008. (XII.8) FVM rendelet 
3 §-ban előírt 3 hónaposnál idősebb 
ebek kötelező veszettség elleni oltása 
Tiszaalpár nagyközségben az alábbi 
helyen és időben történnek: A szerve-
zett védőoltás helye és ideje:

- Tűzoltószertár 2016. május 21. 
szombat 8-10 óra

- Régi piactéri mázsaház 2016. 
május 21. szombat 10-12 óra

- Polyákfalu /Berze Márton tanyá-
ja/ 2016. május 21. szombat 13-14 
óra

- Újfalui labdarúgó pálya: 2016. 
május 21. szombat 06-07 óra 

- Vasútmenti iskola: 2016. május 
21. szombat 15-16 óra 

- PÓTOLTÁS
- Újfalui labdarúgópálya: 2016. 

június 04. szombat 06-07 óra
- Tűzoltószertár: 2016. június 04. 

szombat 08-10 óra.
Az oltás díja a szervezett oltás 

helyén 3500,-Ft/állat.

A 41/2010. (II.26.) 
Kormányrendelet 13 § -a szerint csak 
egyedi azonosítóval -microchippel- 
beazonosítható állatokat lehet veszett-
ség elleni oltásban részesíteni. Az 
állatorvossal a 06-30-207-8148-as 
telefonszámon, egyénileg egyeztetett 
időpontban, az állattartási helyén is 
elvégezhető a veszettség elleni köte-
lezőoltás. Az egyedi megjelöléssel 
–microchippel- nem rendelkező, 
veszettség elleni oltásban nem részesí-
tett ebek gazdái élelmiszerfelügyeleti 
bírsággal büntetendők.

Dr. Menyhárt Anett jegyző sk.
Dr. Horváth László

állatorvos sk.

EBOLTÁSI ÉRTESÍTÉS

Javaslat
kitüntető címekre

Tiszaalpár Nagyközség május 31-
ig várja a „Tiszaalpár Díszpolgára” 
címre tett javaslatokat. A kitüntető 
címre javaslatot tehet önkormány-
zati bizottság, a képviselők, polgár-
mester, jegyző, civil szervezetek, 
közösségek, a településen működő 
nemzetiségi önkormányzat. 

A „Tiszaalpár Nagyközségért 
Díj”-ra javaslatot tehetnek képvise-
lők, polgármester, jegyző, képviselő-
testület bizottságai, civil szervezetek, 
a településen működő nemzetiségi 
önkormányzat.

A „Tiszaalpár Nagyközség Szol-
gálatáért Díj” kitüntetésre javaslatot 
tehetnek képviselők, polgármester, 
jegyző, képviselő-testület bizottsá-
gai, önkormányzati intézmények kö-
zösségei,

vezetői, a településen működő 
nemzetiségi önkormányzat.

Az adományozás feltételeiről szó-
ló helyi rendeletek a Polgármesteri 
Hivatalban, illetve a www.tiszaalpar.
hu (Önkormányzat, határozatok-ren-
deletek) honlapon megtekinthetőek.

dr. Menyhárt Anett jegyző
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Tavaszt köszöntöttek Tiszaalpáron

Alpáron már hagyomány, hogy 
május 1-jét megelőző hétvégén go-
belin kiállítással kezdetét veszi tele-
pülésünk Tavaszköszöntő rendezvé-
nye. Az idei programok sorát április 
29.-én, a Művelődési Ház kamara-
termében megnyitott kiállítás indí-
totta, melyre a helyi művészeken 
kívül a környező településekről is 
érkeztek alkotók, hogy munkáikkal 
emeljék az alpári kiállítás fényét. 
A kiállítást, melyen negyvenöt al-
kotás csodálható meg, május 13.-ig 
tekinthetik meg a műfaj kedvelői.  
A program szombaton az „Órákon át” 
című ifjúsági film vetítésével folytató-
dott, ahol a film szereplői is jelen voltak.  
Május elseje Tiszaalpáron, a Jótanács 
Anyja Templom ünnepi szentmisé-
jével indult, melyen Főtisztelendő 
Máthé György c. prépost, Szolnok 
Belvárosi Templom plébánosa meg-
áldotta a felújított kőkeresztet. Dél-
után számos program várta azokat, 
akik a borús idő ellenére kilátogattak 

a helyi Termelői Piacon tartott csalá-
di délutánra. Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzatának szervezésében a 
gyerekek lekváros kenyérevő verse-
nyen, kötélhúzó versenyen és lufi va-
lamint zsákba futóversenyen vehettek 
részt. A legjobbaknak egy tábla cso-

koládé illetve cukor járt. Vasárnap a 
játékos vetélkedők mellett színpadi 
produkciók színesítették a programo-
kat, melynek sorát a Kiskunfélegyhá-
zi Mazsorett Egyesülete bemutatója 
nyitotta. A legnagyobb érdeklődés 
mégis a tiszaalpári fellépőket övezte, 
akik közül Csernák Emese, fiatal me-
semondók lépett először a színpadra, 
akit Bende Lili és Novák Dóra ének-
zenés műsora követett. Az énekes 
hölgyeket, Dred és Doris előzte meg 
a színpadon. A rendezvény sztárven-
dégei szűk egy órás koncertet adtak a 
fiatal közönség legnagyobb örömére. 
Az estet a Jövőnkért Alapfokú Művé-
szeti Iskola néptáncos csoportjainak 
színvonalas fellépése zárta, melyen 
a nagyok mellett a kicsik is megcsil-
logtatták tehetségüket. Az előadások 
szünetei alatt a piacon illetve a Szent 
Imre téri parkolóban felállított búcsú 
várta az érdeklődőket.



4. oldal                                                                 2016. május

Országos OKÖ -
konferencián vett részt a 

tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

A tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola, - 
örökös ökoiskola révén- részt vett az országos öko- 
konferencián. Kecskeméten, április 30-án találkoztak 
az ökoiskola hálózat képviselői, akik egy tanácskozás 
keretében mutatták be intézményük öko programjait. 
Az eseményen három örökös ökoiskola megbízottjai 
tartottak előadást (az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
mellett a szegedi SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános 
Iskola illetve a szolnoki Szandaszőlősi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola). Dr. Halász Mátyásné, 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola ökoiskola- koor-
dinátora a bemutatkozás során elmondta, hogy az alpári 
iskola teljes mértékű hulladékgyűjtést végez, ami magába 
foglalja a száraz elem gyűjtését, a komposztálást, a pet 
palackok, a papír illetve a fém hulladékok gyűjtését. Dr. 
Halász Mátyásné fontosnak tartotta kiemelni, hogy az 
iskola, hulladékgyűjtési akcióival és környezettudatos 
szemléletével inspirálóan hat a társadalmi környezetre, 
melynek alapja az összefogás és az együttműködés.  
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Bács- Kiskun 
megyében az első olyan intézmény, mely községi szinten 
elnyerte az örökös ökoiskola címet.

Sikeres volt a TeSzedd
- szemétgyűjtési akció Tiszaalpáron

Tiszaalpáron az 
Árpád Fejedelem 
Általános Iskola 
kezdeményezésére 
a civil szerveze-
tek és magánsze-
mélyek valamint 
az önkormány-
zat munkatársai 
idén is csatlakoz-
tak a TeSzedd- 
Önkéntesen a Tiszta Magyarországért, szemétgyűjtési akci-
óhoz, melynek keretében április 28 és május 1-je között a 
település frekventált területeit tisztították meg a szeméttől. 
Dr. Halász Mátyásné, az iskola ökoiskola- koordinátora, 
az akció szervezője elmondta, az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján, Tiszaalpáron egyre kevesebb a szeméttel borított 
terület.

Régiós Természetismereti 
Verseny zajlott
Tiszaalpáron

Április 26-án IV. alkalommal rendezte meg Régiós 
Természetismereti Versenyét, az általános iskolások szá-
mára a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola. Az 
iskolában a vetélkedőre ez alkalommal is az ÖKO Hét 
keretében került sor, melyre huszonkét csapat érkezett, 
többek között Kiskunfélegyházáról, Kerekegyházáról, 
Orosházáról illetve Tiszakécskéről. A versenyen részt-
vevő csapatoknak a különböző feladatokon túl be kellett 
mutatni Tiszaalpár egyik nevezetes értékét, mely lehetett 
személy illetve tárgyi. Számolt be a részletekről, dr. 
Halász Mátyásné, ökoiskola- koordinátor, aki hozzáfűzte 
a verseny lebonyolításához a Kiskunsági Nemzeti Parktól 
ez alkalommal is rengetek segítséget és támogatást kapott 
az iskola. Az alsó tagozatosok versenyében, a kiskunfél-
egyházi Constantinum Intézmény tanulói bizonyultak a 
legjobbnak, míg az 5-6. valamint a 7-8. osztályos tanu-
lóknál mindkét esetben szentkirályi diákok vitték haza az 
első helyezetnek járó elismerést.

Közös programmal várja az 
érdeklődőket a Tiszaalpári 

Faluvédő- Szépítő Egyesület 
és az Árpád Fejedelem 

Általános Iskola
Május 28.-án, a helyi Termelői Piacon rendhagyó 

programmal várja az érdeklődőket, a Tiszaalpári Faluvédő- 
Szépítő Egyesület és az Árpád Fejedelem Általános Iskola. 
Szombaton, délelőtt 10 órától az egészséges táplálkozásé, 
a bio termékeké illetve az iskolások díjnyertes rajzaié lesz 
a főszerep. A rajzkiállításon az iskola egykori és jelenlegi 
tanulóinak díjnyertes rajzaiból nyílik kiállítás, a 2000-es 
évektől, napjainkig. Az alkotások a Város- és Faluvédők 
Szövetsége, a Hungaria Nostra által meghirdetett pályáza-
tokra készültek, melyek Tiszaalpár természeti értékeit és 
főbb nevezetességeit hivatottak bemutatni. Az eseményen 
jelen lesz dr. Vancsura Zoltán és dr. Taricska Tibor házi-
orvosok mellett, Dr. Martus Mónika, gyermek háziorvos, 
akik az egészséges táplálkozásról tartanak előadást a kilá-
togatók számára. A rendezvényre Kecskemétről, a Rendek 
tanyájáról érkeznek vendégek, akik bió termékek hoznak 
Alpárra. A helyi termelők közül jelen lesz, Csernák Zsolt 
(tökmag) Marsa Istvánné (lekvár) Almási Mária (terí-
tők) Venter László (mangalica hústermék) Olajos Sándorné 
(sajt, túró) Tóth Sándorné (méz) Garaci Sándorné (sző-
nyeg) Nagy Zoltánné (sütemény). Számolt be a rész-
letekről, Vajda Márta, a Tiszaalpári Faluvédő- Szépítő 
Egyesület vezetője.

Az egész napos programra a szervezők szeretettel vár-
ják az érdeklődőket.



A pünkösd a kereszténység egyik 
legfontosabb ünnepe. A húsvét utáni 
hetedik vasárnapon és hétfőn tartott 
pünkösd alkalmával a Szentlélek kiára-
dását ünnepeljük. A Pünkösdről, Kéri 
Vencel tiszaalpári plébános gondolatai 
következnek.

Pünkösdi fordulat volt az apos-
tolok életében. Gyávaságukat mint-
ha elfújta volna a pünkösdi szél. 
Feltartozhatatlanul hirdetni kezdték 
Krisztust. Várjátok a Szentlelket, 
mondta Jézus az apostolainak. Azok 
várták. S amikor megkapták a Lelket, 
bekapcsolódtak Krisztus életébe, 
és nagyhatású tanúságtevők lettek. 
Várjátok a Szentlelket!- figyelmeztet 
bennünket is az Egyház. A mi várako-
zásunk más, mint az apostoloké, mert 
a Szentlélek már eljött. Mégis várnunk 
kell Őt! Kérnünk kell, hogy fejlessze 
mustármagnyi hitünket, hogy izzít-
sa fel bennünk a kegyelem pislákoló 
parazsát. A keresztény várakozás nem 
tétlenség, hanem aktív feladat. Tudjuk, 
hogy az Ő segítsége nélkül nem tud-
nánk kitartani és haladni a jézusi úton. 
Arra várunk, hogy Krisztus élete bon-
takozzék, hogy ő éljen bennünk a 
Szentlélek által.

Pünkösdi
gondolat
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EGyhÁzI SOROK
Májustól kezdve hétköznapokon 

az esti szentmisék kezdési időpontja 
19:00 óra.
• Májusban a Lorettói litániát imádkoz-

zuk a hétköznapi szentmisék végén.
• Május 29.-én vasárnap Jézus Szent 

Testének és Vérének ünnepe. Úrnapi 
körmenetet tartunk, Alpáron a 9:00-
es, Újfalun a 11:00-es szentmise vé-
gén. Vasárnap Alpáron este 18:00 
órakor NEM LESZ szentmise.

• Keresztelési időpontok májusban:
Alpári templomban 14.-én szom-

bat  10:00
Újfalui templomban  21.-én szombat   
9:30.

• Kérjük a jegyeseket, hogy házasság-
kötési szándékukat minél előbb jelez-
zék a plébániákon. Esküvőjük előtt 
minimum 3 hónappal.

• Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a 
jövő tanévre írassák be gyermekü-
ket hitoktatásra. Erre tettek ígéretet, 
amikor kérték Számukra a keresztség 
szentségét! A lehetőség május 20.-ig 
fennáll.

Tisztelt Szülők, Hozzátartozók!
A 2016. évben ismét hamarosan elkövetkezik az adóbevallás időszaka, 
amikor befizetendő adónk 1%-áról eldönthetjük, hogy mely társadalmi 
szervezet számára kívánjuk felajánlani. Kérjük Önt és hozzátartozó-
it, hogy számos más nemes cél közé vegye fel a PEJTSIK LÁSZLÓ 
ALAPÍTVÁNY támogatását is!
Adójának 1%-a – ha az még oly csekély összeg is – jelentős mértékben 
hozzájárul az Alapítványon keresztül az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola munkáját segítő, támogató célok megvalósításához!

A 2015. évben – Önöknek köszönhetően – 375.152,-Ft érkezett 
bankszámlánkra az Önök adójának 1%-ából!

Ebből a felajánlásból tudjuk biztosítani az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola programjaihoz, a diákok kirándulásaihoz és az év végi könyvjutal-
makhoz nyújtandó támogatásokat.

Kérjük, segítse közös céljaink megvalósulását adója 1%-ával.

PEJTSIK LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY kuratóriuma

Tiszaalpáron, május 1-jén, a 
Jótanács Anyja Templom búcsúján 
bemutatott ünnepi szentmise keretében, 
Főtisztelendő Máthé György c. prépost, 
Szolnok Belvárosi Templom plébáno-
sa megáldotta a felújított kőkeresztet. 
Az alpári templom keresztje tardosi 
vörösmárványból készült még 1825.-
ben. Az idő megviselte, életveszélyes 
volt, csak azért állt eddig, mert kereszt-
ről van szó. Számolt be a felújítást 
hátteréről Kéri Vencel, plébános, aki 
hozzáfűzte, a felújítás teljes költsé-
gét az alpári plébánia saját forrásából 
finanszírozta, ezért a későbbiekben is 
köszönettel fogadják a templomnak 
szánt adományokat. A kereszt rekonst-
rukcióját a Bozóki testvérek végezték. 

További felújítások váratnak 
magukra templomainknál

Vencel atya, kérdésemre, hogy 
milyen további felújításokat terveznek, 
a Jótanács Anyja illetve a Szent István 
Templomon, elmondta, hogy az újfa-
lui templomhajójának tetőszerkezete 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásából és saját forrásukból újul 
meg remélhetőleg még ebben az évben. 
Az alpári templomnál a toronyfeljá-
ró lépcsőszerkezetét szeretnék felújí-
tani az idén, egyrészt saját forrásból 
másrészt az Érsekség támogatásából. 
A külső felújítására pályázat beadásán 
dolgoznak.

Megáldották a felújított kőkeresztet a
Jótanács Anyja Templom búcsúján
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Kalandos Túrát szervezett a Tiszaalpári 
Motoros Egyesület

A tavasz beköszöntével az alpári 
motoros egyesület kalandos túrát szer-
vezett a társaság valamennyi tagjának 
és a hozzájuk csatlakozni vágyóknak. 
Május 7-én, a huszonöt crossmotor 
és quad mellett öt terepjáróval vágtak 
neki a több mint hatvan km-es távnak, 
mely Tiszaalpárt és a környező tele-
püléseket behálózó földutakat érintet-
te. Az extrém sport szerelmeseit a tú-

rát követően finom vacsorával várták. 
A Tiszaalpári Motoros Egyesület 
ezúton mond köszönetet Barna Sán-
dornak, a vacsora alapanyagának 
felajánlásáért, valamint a Tiszatáj 
Vendéglőnek és Konfár Lászlónak a 
vacsora elkészítéséért és mindenki-
nek, aki részt vett a kalandos túrán az 
egyesület tagjaival.

Bolhapiacot szervezett a Római Szent
Franciska Karitász Csoport

Május 7-én, Bolhapiacot szerve-
zett a helyi Termelői Piacon a Római 
Szent Franciska Karitász Csoport.  A 
helyi szervezet a karácsonyi vásárokat 
követően először rendezett bolhapia-
cot településünkön, melyen - szombat 
révén- a ruhák, játékok és egyéb kin-

csek mellett a kilátogató érdeklődők a 
helyi termelők portékáiból is válogat-
hattak. Az esemény célja továbbra is a 
piac népszerűsítését szolgálta, hiszen 
még mindig nagyon kevesen vannak 
azok, akik élnének a piacunk adta le-
hetőséggel.

A Római Szent 
Franciska 

Karitászcsoport hírei
Karitászcsoportunk nagyon sok ru-

hát, cipőt kapott a szegedi Vidámabb 
Életért Alapítványtól, amelyekhez a 
rászoruló családok a szükséges meny-
nyiségben ingyen hozzájuthatnak. A 
ruhák között minden hónap 1. és 3. 
szombatján délelőtt 9-10 óra között 
lehet válogatni a Munkácsy utcai 
KaritászPontban. Ugyanezeken a na-
pokon 10 óra után várjuk azokat a tár-
gyi adományokat (ruhák, cipők, játé-
kok, bútorok, konyhai eszközök stb.), 
amelyek még jó állapotúak, használ-
hatók.

Május 28-án, szombaton délután 
15-17 óra között Karitász Klub fog-
lalkozás lesz gyerekeknek.  Várjuk a 
kisebb-nagyobb gyerekeket, fiatalokat 
a Munkácsy utcai KaritászPontba. A 
program időjárástól függ (kézműves 
foglalkozás, udvari játékok, sorver-
seny, csocsó stb.). Ettől kezdve minden 
hónap 2. szombatján 15 órától tartunk 
ilyen Karitász Klub foglalkozást, mert 
szeretnénk, ha a KaritászPont a gyere-
kek, fiatalok rendszeres találkozóhelye 
lenne, ahol tartalmasan, szórakoztatóan 
tölthetik idejüket.

Akciós
ereszcsatornázás,

bádogozás,
horgonyzott

csatorna szerelése 
anyagárral
1500,-Ft/fm.

Érdeklődni:
20/923-17-19
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Mit keres a teknős a kertünkben?
Mi, tiszaalpáriak nagyon szerencsések 

vagyunk, hogy olyan gazdag és szívet, sze-
met gyönyörködtető természeti környezetben 
élhetünk, amit az ideérkezők tátott szájjal 
csodálnak. Nem véletlen, hogy az Alpári-rét 
és a holtág országos természetvédelmi olta-
lom alatt áll – kivételesen gazdag az élővi-
lága. Számunkra természetes, hogy a Temp-
lomdombra felsétálva libák, récék, sirályok, 
szerkők, gémek rikoltozását hallhatjuk, hogy 
a holtág mellett sétálva tavirózsák, tündérró-
zsák, bakcsók kerülnek a szemünk elé. Bizo-
nyára az is sokunkkal megesett már, hogy a 
faluban mocsári teknőssel találkoztunk ösz-
sze, és talán eszünkbe sem jutott, hogy ez a 
legtöbb településen elő sem fordulhatna. Ez 
az egykor elterjedt állat ugyanis jelentősen 
megritkult, mert egykori élőhelyeit szántók, 
telepített erdők, gyárak és bevásárlóközpont-
ok foglalták el.

Különösen örvendetes a találkozás, ha 
egy ötvenforintosnyi méretű kisteknősre buk-
kanunk a fűben. De mit keresnek ezek a kife-
jezetten vizes, mocsaras élőhelyeket kedvelő 
állatok a tavaktól távol? Igaz, hogy a mocsári 
teknős nagyon ritkán hagyja el a vizet, évente 
egyszer mégis kénytelen megtenni. Ponto-
sabban csak a nőstények vállalják a veszé-
lyes kirándulást, ugyanis a tojásrakás miatt 
kelnek útra. A hüllők közé tartozó teknősök 
lágyhéjú tojásokat raknak, de azokat nem 
költik ki, hanem azt a nap melegére bízzák. 

Márpedig a vizek környéki, dús növényzettel 
borított agyagos talaj erre nem igazán alkal-
mas. A nőstények minden júniusban gyorsan 
átmelegedő, homokos területeket keresnek, 
amihez bizony sokszor több száz métert, sőt 
kilométereket kell megtenniük, gyakran au-
tóúton kell átkelniük. Tojásrakás után pedig 
visszafele is meg kell tenniük az utat.  Ha 
június táján ilyen kifejlett állatokkal találko-
zunk, akkor segíthetünk nekik abban, hogy az 
úti céljukhoz elvisszük őket. De csak akkor, 
ha biztosak vagyunk abban, hogy merre tar-
tanak. Ha például az út homokos terület felőli 
oldalán találjuk, amint a maga tempójában 
távolodik az úttól, ne fogjuk meg és vigyük 
vissza a tóhoz, hanem hagyjuk békén. De ha 
ugyanitt egyértelműen látjuk, hogy az úton 
akar átkelni, akkor biztos, hogy már túlesett a 
tojásrakáson – ilyenkor jelentősen javíthatjuk 
a túlélési esélyeit, ha legalább az autóúton 
átsegítjük vagy elvisszük a Tőzegbányatóhoz 
vagy a holtághoz. A teknősfészkeket számos 
állat fosztogatja (sün, róka, borz, kutya stb.). 
Ha ezt megússzák, a tojásokból a kisteknősök 
szeptember elején, vagy kedvezőtlen időjárás 
esetén csak következő év tavaszán bújnak 
ki. Rögtön egy veszélyes kalanddal indul az 
életük – el kell jutniuk egy tóhoz. Nem elég, 
hogy ugyanaz a hosszú út kisebb testükhöz 
képest többnek, kimerítőbbnek számít, hanem 
az autókerekeket, sőt a ragadozókat is el kell 
kerülniük, ami a még puha teknőjű kis álla-

tokat könnyű prédaként fogyasztják. További 
buktató, hogy a tavat úgy találják meg, hogy 
a levegő növekvő nedvességtartalmát köve-
tik. Előfordul, hogy az érzékük félrevezeti 
őket és a tó, mocsár helyett egy verembe, mé-
lyedésbe pottyannak (ami szintén nedvesebb, 
mint a környezete), ahonnan nem tudnak 
kimászni. Így hát bármikor (leginkább szep-
temberben vagy március-áprilisban), bárhol 
kisteknőst találunk, vigyük el a legközelebbi 
természetes állóvízhez. Semmiképpen ne a 
saját kerti tavunkba, mert a mocsári teknős 
(hazánk egyetlen teknősfaja) védett állat, 
fogságban tartani csak engedéllyel szabad. 
De úgyse tudjuk biztosítani számára azokat 
az életfeltételeket, amit igényel, és fogságban 
a szaporodás lehetőségétől is megfosztjuk. 
Azt is fontos tudnunk, hogy ezzel szemben 
az észak-amerikai eredetű, fogságban tartott 
ékszerteknősök szabadon engedése tilos, 
mégpedig a mocsári teknős védelmében. Az 
ékszerteknős ugyanis nagyon jól érzi magát 
és képes áttelelni természetes vizeinkben, és 
ahol megtelepszik, onnan kiszorítja a mocsári 
teknőst – nagyobb méretű lévén gyakorlatilag 
eleszi a táplálékot a mi teknősünk elől.

Láthatjuk, hogy a mocsári teknős nem 
véletlenül védett – számos veszéllyel, nehéz-
séggel kell szembenéznie, amelyek jó részé-
ről mi, emberek tehetünk. Segítsük hát ezeket 
az állatokat, amikor lehetőségünk adódik rá! 

BR

Arany minősítést szerzett a Jövőnkért Alapfokú Művészeti
Iskola Jövőnkért Néptáncegyüttes Ifjúsági Csoportja

Szegeden, április 8-9-10-én rendez-
ték meg a XXVI. Országos Gyermek 
és Ifjúsági Néptáncfesztivált, melyen a 
Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola 
három különböző korcsoporttal indult. 
A fesztiválon, - ahol három tekintélyes 

zsűri pontozza a produkciókat,- a leg-
kisebbek, a gyermekek és az ifjúság is 
képviseltette magát, Aprók, Bársony Mi-
hály illetve Ifjúsági csoportjukkal. Bagi 
Ferenc, a Jövőnkért Alapfokú Művészeti 
Iskola tanára, a fiatalok felkészítő peda-

gógusa elmondta, a három napos feszti-
válon körülbelül 120 gyermekkel vettek 
részt, hiszen az Apróknál a csoport teljes 
magját ötvennyolc tiszaalpári tehetség 
adja, a Bársony Mihály gyerekcsoportot 
negyven, - többségében szintén helybé-
li- fiatal alkotja, míg az Ifjúsági csopor-
tot huszonnyolc fő képviselte a nívós 
eseményen. Az ifjúsági csoport, melynek 
magját szintén a tiszaalpáriak alkotják, 
már több éve tartja arany minősítését, az 
idei országos megmérettetéssel azonban 
sikerült bekerülniük a Szegedi Nemzeti 
Színházba, a XXVI. Országos Gyermek 
és Ifjúsági Néptáncfesztivál Gála műso-
ra keretében, melyen, a fesztiválon sze-
replő legjobb együttesek vehettek részt.  
A Jövőnkért Alapfokú Művészeti Is-
kola tehetségeivel legközelebb május 
20.-án, a XV. Pápai Országos Ifjúsági 
Néptáncfesztiválon találkozhatunk.
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Töretlen a baba-mama klub
népszerűsége Tiszaalpáron

Tiszaalpáron, 2015 áprilisában nyitot-
ta meg először kapuit, a település baba-
mama klubja a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtárban, 
ahol minden hónap második hetén, pén-
teken délelőtt tartják a foglalkozásokat. 
A klub azóta is töretlen népszerűségnek 
örvend az édesanyák körében. Ennek hát-
teréről illetve a csoport nyújtotta lehető-
ségekről Borisné Czmarkó Erzsébettel és 
Ódor Eszterrel beszélgettem.

Honnan jött az ötlet, egy baba-mama 
klub megvalósításához?

- A környékbeli településeken is vol-
tak erre vonatkozóan jó példák, valamint 
a védőnői továbbképzéseken is biztattak 
minket a klub elindítására. Ezen kívül a 
szülők is kezdeményezték, bennük is fel-
merült az igény a klub elindítására.

A motivációról már beszéltünk, de mi-
lyen céllal indították útjára a baba-mama 
klubot? Miben szeretnének segítséget 
nyújtani az édesanyáknak?

- Célunk volt, hogy legyen egy lehe-
tőség a szülőknek a találkozásra, ismer-
kedésre, tapasztalataik megosztására más 
hasonló korú gyermeket nevelő családok-
kal. Egy jó közösséget szerettünk volna 
létrehozni.

Álltában milyen témakör köré épül-
nek a foglalkozások? Vannak meghívott 
vendégei, szakértői a csoportnak, akik 
felé bátran fordulhatnak a szülők a kér-
déseikkel? 

- A témáink a gyermeknevelés köré 
csoportosulnak. Volt már szó többek kö-
zött a dackorszakról, a gyermek fejlődé-
séről a szoptatásról, hozzátáplálásról, a 
betegségek megelőzéséről, fogápolásról. 
Előadóként köszönthettük a klubban Dr. 
Martus Mónikát, gyermek háziorvost, aki 

az őszi-téli betegségekről beszélt, a többi 
alkalmat mi vezettük. A szülőknek lehe-
tőségük van véleményt formálni a témá-
ról, ötleteket adni egymásnak. 

Mekkora létszámmal működik a klub? 
Van még hely az újaknak? Egyáltalán kik 
csatlakozhatnak, van ennek valami felté-
tele?  

- A baba-mama csoportunkat nagy-
jából tizenkét család látogatja. Termé-
szetesen bárki csatlakozhat hozzánk, aki 
úgy érzi, szeretne tapasztalatokat cserélni 
illetve a felmerülő problémáira választ 
kapni. Szívesen várjuk az új jelentkező-
ket is.

Népszerű a szülők körében a baba-
mama csoport? 

- Igen. Úgy látjuk, hogy népszerű a 
csoport, reméljük, hogy még sokáig tud-
juk folytatni.

Hamarosan itt a nyári szünet. Meny-
nyiben érinti ez a baba-mama klubot? 
Megy nyári szünetre a csoport?

- Valószínűleg júliusban tartunk majd 
egy kis szünetet, de a többi hónapban 
megtartjuk a klubot.

Eltelt egy év az indulás óta. Mik vol-
tak az eddigi tapasztalatok, sikerült elér-
ni a kitűzött célt? 

- Igen, beváltotta, örülünk neki, hogy 
ilyen jó kis csapat gyűlt össze, érdeklődés 
mutatkozott a kezdeményezésünk iránt.

Az, hogy egy ilyen közösség mekko-
ra segítséget jelent az édesanyáknak és 
gyermekeiknek a közösségi élet kialakí-
tásában egyértelmű, de mit ad Önöknek 
ez a csoport? Tudnak „merítkezni” be-
lőle?

- Nekünk is feltöltődést jelentenek 
ezek az alkalmak, jó látni, hogy hónapról 
hónapra fejlődnek, nőnek a gyermekek.

A bajnokság
hajrájához értünk

U-11-es csapatunk Czimer Krisztián 
és Tarjányi András vezetésével, folya-
matosan edzenek és havonta minimum 
két-három hétvégén, tornán vesznek 
részt.

A szülők is nagyon sokat segítenek, 
illetve legtöbbször el is kísérik a sráco-
kat a tornákra.

U-14-es csapatunk elért eredménye-
ivel jelenleg a 8. helyen áll, 15 pontot 
összegyűjtve.

Megyei III. osztályú csapatunk je-
lenleg a 10. helyen áll, eddig 31 pontot 
összegyűjtve.

U-19-es csapatunk a 10. helyen áll, 
jelenleg 21 pontot összegyűjtve. Az 
eredmények alapján 26 pontunk lenne, 
de sajnos egy fegyelmi határozat alap-
ján 5 pontot levontak csapatunktól. 

Megyei II. osztályú csapatunk je-
lenleg a 10. helyen tanyázik, 34 pontot 
összegyűjtve. Reméljük a következő 
számban minél több jó eredményről 
tudunk beszámolni, amelyet csapataink 
elértek! 

Kézilabdásaink továbbra is végzik 
edzésmunkájukat, felkészülési mérkő-
zéseket játszanak, remélve, hogy mire 
a bajnokságban tudnak indulni, kellő 
tapasztalatot is szereznek.

Sok sikert kívánunk kéziseinknek 
is! 

Folyamatosan várjuk a kézilabdázni 
vágyó fiatalok (13-45 év) jelentkezé-
sét!

Az edzések megtekintésére is van 
lehetőség szerdán és pénteken késő dél-
után, 18:00 órától az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tornacsarnokában.

Továbbra is elérhetőek vagyunk a 
www.tiszaalparise.hu weboldalon, il-
letve a Facebook-on, a Tiszaalpári SE 
(ASE) néven!

Reméljük továbbra is megtisztelnek 
minket azzal, hogy kijárnak a hazai, il-
letve elutaznak velünk a vidéki mérkő-
zéseinkre is!

Teljen meg a hazai mérkőzéseken a 
lelátó!

Fábián Róbert
HAJRÁ ASE!!!
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Köszönetnyilvánítás
hálás szívvel mondunk köszönetet a

rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik szerettünk,

Bodor István
megemlékezésén részt vettek.

                                                    Bodor család

z-G FAKER KFT.
TŰzIFA AJÁNLATA

* Akác   2850.- Ft/q
* Tölgy   2400.- Ft/q
* Bükk, gyertyán 2450.- Ft/q

Méterbe, kuglizva, hasítva.

Érd.: 06/20/912-1009

Utazzon velem Erdélybe!
Erdélyi kirándulások szervezése. 1-2 vagy

akár több napos program.
Családi- Baráti társaságoknak, 8 főig.

Fedezze fel Székelyföld természeti kincseit.

A részletekért hívjon bátran.
Szabó János 06 30 822 60 20 6066

Tiszaalpár Budai N. A. u. 51.



Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére, 
teljes körű APEh- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. havonta tájékoztatást kap vállal-
kozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést, 
így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek. Az IROdA 
NyITVA TARTÁSA hétfőtől szombatig 8 
– 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉRdEKLődNI: 06/30/266-8536
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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 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Győri Anikó
E-mail cím:  gyorianiko05@gmail.com   alparbibl@gmail.com

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.
Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 

www.tiszaalpar.hu honlapon.
Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza

B/PhF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben. A 
hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem-
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

* Ebédmeghívás 2 fő 14 év alatti rászoruló gyermeket minden szomba-
ton vendégül látok családsegítőn vagy védőnőn keresztül. Érd.: 06/30/300-
4387

* Használt pingpongasztalt és sparhelt tűzhelyet vennék. Tel.: 06/20/4935-
837

* Tupperware és konyhai kiegészítők kaphatók és rendelhetők. Kalics 
Józsefné 70/516-1613; 76/449-370. Bővebb információ: www.tupperware.
hu. Katalógus is kérhető.

* Eladó szekrénysor 2 db 4 ajtós (akasztós+polcos), 2 db 6 ajtós 
(vitrines+polcos). Méret 192x90 cm. 1 db fürdőszoba szekrény tükörrel. 
Méret: 103x80 cm. Érd.: 06/30/221-9922

* Eladó egy tömör fából készült 6 személyes konyhai asztal. Érdeklődni: 
0620 3902918

* Eladó, egy 4 méter x 2,40  méteres élénkpiros/ bordó modern szőnyeg. 
Tel: Érdeklődni: 0620 3902918

* Eladó, egy rattan garnitúra étkezőbe való asztal 4 db kárpitozott szék-
kel. Asztal mérete: 1 méter x 1 méter. Nagyon szép szövése van. Érdeklőd-
ni: 20 3902918

* Eladó, Búza, kb. 15 q eladó. Érd.: 76/715-725.
* Eladó alig használt Tornádó elektromos háromkerekű kerékpár. Irány-

ár: 180.000,- Ft. Érd.: 76/425-194
* Tiszaalpár (Újfalu) családi ház eladó. Érd.: 06/20/934-51-57
* Nyaraló eladó Tiszaalpáron, Tiszavirág u. 2. szám alatt. Eladó 

Tiszaalpáron, az üdülőterületen  nappali + 2 szobás 57 m²-es nyaraló par-
kosított környezetben. Érdeklődni: +36-70-9777-074 telefonszámon vagy 
glaucus525@gmail.hu e-mail címen.

* 2 db emeletes ágy eladó! 90x200-as jó minőségű matraccal. Ár: 
40.000,- Ft/db. Tel.: 70/316-3229.

* Családi ház eladó Tiszaalpár Munkácsy M. u. 15. szám alatt. Érd.: 
70/338-70-15.

* Tiszaalpár Árpádtelepen családi ház eladó. Érd.: 63/311-744.
* Akciós ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csatorna szerelése 

anyagárral 1500,-Ft/fm. Érd.: 20/923-17-19.
* Eladó 10 db új mintás fehér üvegtégla 400,-Ft/db. Érd.: 30/22-77-132.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Bethlen G. u. 47. szám alatt. Tel.: 20/250-

86-58.
* 1750 m² föld eladó. Tel.: 63/311-744.
* Szekrénysor eladó. Tel.: 30/218-5224, 76/424-520.
* Családi ház eladó Bethlen G. u. 25. szám alatt. Tel.: 30/218-5224, 

76/424-520.
* Eladó 1 db 380V+220V-os hegesztő trafó és 1 nagy fúrógép. Tel.: 

30/428-3614.
* Eladó 6 pár költő galamb és benzinmotoros fűnyíró. Tel.: 30/428-

3614.
* Eladó ingatlanokat keresünk meglévő ügyfélkörünk részére. Novákné: 

30/31-70-190, Sándorné: 30/470-91-64.
* Kemping vagy 24-es kerékpárt vennék, vagy 26-os nőit cserélnék érte. 

Tel.: 76/424-403



12. oldal                                                              2016. május

Majális Tiszaalpáron

Indul a horgászverseny szezon


