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Egy hagyomány ismét folytatódott 

A Kulturális Évadzáró ötle
te Horti Sándor fejéből pattant ki, 
nyolc évvel ezelőtt. Azóta is az 
egyik főszervezője ennek a prog
ramnak, melyet minden évben 
ilyenkor karácsony előtt rendeznek 
meg a községben. Most már azt 
is mondhatjuk, hogy tradicionális, 
nagy múltú eseményről van szó. 
Az elmúlt évek alatt nagyon sokan 
bekapcsolódtak ebbe a munkába. 
Itt elsősorban Bársony István nevét 
lehet megemlíteni, aki a kulturális 

rendezvények felelőse a községben. 
Az iskola pedagógusai is nagy fel 
adatot vállalnak magukra minden 
évben, amikor felkészítik a diákokat 
a fellépésre. Ezen a napon megmu
tathatják a gyerekek azt, hogy mit 
is tanultak, mennyivel lettek gazda
gabbak egy év alatt. Ahhoz ugyanis, 
hogy valaki színpadra tudjon állni, 
nagyon sok gyakorlás szükséges. 
Szerencsére Tiszaalpáron vannak 
olyan pedagógusok, oktatók, akik 
felvállalják azt, hogy tanítsák, oktas 

sák különböző táncokra, színpadi 
jelenetekre a gyerekeket. 
A rendezvényt Bodor Ferenc 

nyitotta meg, és úgy fogalmazott, 
lehet, hogy abban a néhány perc 
ben, míg a szereplők a színpadon 
vannak, és megmutatják azt, amit 
tanultak, nem látszik az a rengeteg 
munka, ami mögötte van. De hig 
gyük el, igen is sok délután kellet 
gyakorolni ahhoz, míg kialakult 
egy-egy produkció. 

Folytatás a 6. oldalon. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt 

kívánunk minden kedves olvasónknak!
 

Balint
Bélyegző
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Karácsony a szeretet ünnepe
 
A Megváltó születését évszázadok 

óta nagy vágyakozással várjuk min
den esztendőben, és ünneplünk mind
annyian, mi keresztények és a hitüket 
másként megélők, kicsik és nagyok, 
fiatalok és idősek egyaránt. 
Minden karácsony más és más, 

hiszen mást hoz a gyermeki léleknek 
és mást a felnőttnek, mást a fiatalnak 
és mást az idősnek. Mégis – vagy 
talán éppen ezért – a karácsony csoda, 
közös élményünk. 
Közös élményünk, olyannyira, 

hogy ha megkérnének bennünket, 
határozzuk meg, milyen is az igazi 
karácsony, meglepődnénk az eredmé
nyen. Hiszen nagyjából mindannyian 
ugyanarra gondolnánk: melegséget 
árasztó szobára, meghitt hangulatra, 
bensőséges gyertyafényre, bizalmat 
sugárzó otthonosságra, befogadó sze
retetre. 

Vajon miért van ez? Vajon nem 

azért-e, mert összeköt bennünket 
valamilyen titkos erő, valamilyen 
mindannyiunkba beleültetett vágy? 
Vajon nem azért-e, mert mindannyi
an ugyanarra várunk ilyenkor, kará 
csonykor, hiába különbözünk annyira, 
hiába állunk távol egymástól akár 
éveink számát, akár élethelyzetünket 
vagy végzettségünket, életfelfogásun
kat tekintve? 
Amit mindannyian váruk, amire 

mindannyian vágyunk, az a szere
tet. Ezért is gondolunk ugyanarra a 
karácsony szó hallatán. És ezért is 
olyan élénkek az emlékeink a régi 
karácsonyokról. Hiszen minden gyer
mek, amire vágyik, és amit kap, tel
jes lényével, minden érzékszervével 
befogadja. A karácsony olyan szent 
pillanat, amikor kizökken az idő a 
rendes folyásából, megnyílik az ég, 
és az éggel együtt megnyílik a mi szí 
vünk is: érzékenyebbek, befogadób

bak vagyunk, mint bármikor máskor. 
Elmúlhat akármennyi karácsony, 

akár egészen sötét, akár csillogó, mi 
újra és újra itt állunk, deresedő fejjel, 
tele kötelezettséggel, és ígérettel, és 
még mindig várunk valamire. Várunk 
a szeretetre, amelyet a Teremtő táp
lált belénk egykor mélyen, egészen 
mélyen. A lényünkhöz tartozik, és 
szomorúak vagyunk, ha hiányzik 
az életünkből. A szomorúság min
dig hiány, miként a boldogság ennek 
ellentéte: bőség. 
A szívből jövő ajándék, pótol vala

mit abból a szeretetből, ami a hétköz
napok rohanó világában a legjobban 
hiányzik.
Áldott karácsonyt és egészségben, 

nyugalomban gazdag reményteli új 
esztendőt kívánok minden tiszaalpári 
állampolgárnak! 

Bodor Ferenc 
polgármester 

Emelkedik a „szolgálati lakásban” lakók bérleti díja
 
Az önkormányzat több olyan lakás

sal is rendelkezik, amelyben bérlők 
laknak. Minden év végén a testület 
foglalkozik a bérleti díj változásával. 
A mostani előterjesztésben 50-60 szá
zalékos javaslat fogalmazódott meg, 
komfort fokozattól függően. 
Vancsura Zoltán ezt kevésnek tar

totta, és 150 százalékos emelést kért, 
mivel ezeknek a lakásoknak komoly 
költségvonzata van. Az önkormány
zatnak kell az állagát megóvni. Arra 
kérte a képviselő társait, hogy támo
gassák javaslatát. 
Vancsura István úgy vélte, hogy 

amelyiktől csak lehet, szabaduljon 
meg az önkormányzat, mert az elkö
vetkezendő években a lakásokon nagy 
felújításokat kell végezni. A befizetett 
bérleti díjak pedig nem fedezik azokat 
a költségeket, amit a fenntartásukra 
kell fordítani. Szét kellene választani 
piaci és szociális alapúra, és egyedi 
elbírálást kellene alkalmazni. 

Csernus Tibor szerint fontos azt is 
hangsúlyozni, hogy van egy szociális 
jellege is ennek a döntésnek. Lehet, 

hogy egy-két személynek magasabb a 
jövedelme, de egységesen kell nézni a 
kérdést, és a lakások egy része sűrűn 
cserél gazdát. 
Bodor Ferenc azt mondta, hogy 

Tiszaalpáron nincsenek önkormány
zati bérlakások. A községben ezek 
a lakások „szolgálati lakásként” 
működnek. Olyan személyek lakják, 
akik az önkormányzatnál vagy intéz
ményeinél vannak alkalmazásban. 
Éppen ezért az ingatlanokban való 
lakás valamilyen szintű támogatás is. 
Igaz, hogy megszűnt a szolgálati lakás 
titulus, de aki ilyen lakásra jogosult a 
munkaköre miatt, annak nem kelle
ne emelni, akit nem köt Tiszaalpárra 
a munkaköre, annak viszont emelni 
kellene. 
Biczók Mihály szerint az ilyen 

lakásoknak a rezsi költsége kétszer-
háromszor magasabb az átlagnál. Nem 
jó a tetőszerkezetük, a nyílászáróik, 
az önkormányzatnak külső javításokat 
kellene végeztetnie. A lakások nagyon 
elhasználódtak, piaci árat nem lehet 
kérni értük. Tételesen megtörténtek a 

felmérések, tizenegyből három üres, 
és még kevesebb lesz az igény. Egyik 
oldalon jogos az önkormányzatnak a 
bérleti díj emelése, de a másik oldalon 
hozzá kell tenni a feltételeket, ame 
lyek szükségesek a piaci díj megálla
pításánál a bérbeadó részéről. A meg
lévő lakásokkal lakásgazdálkodást 
hosszabb távon nem lehet folytatni. 
Foglalkozni kell vele, hogy eladja-e 
az önkormányzat őket. 
A százötven százalékos emelésre 

tett javaslatot a testület nem fogadta 
el. 
Az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről, elidegenítéséről 
szóló rendeletét az alábbiak szerint 
módosította: 
A lakások havi bérleti díja 2008. 

január 1-jétől: komfortos lakás esetén 
200 forint/négyzetméter, félkomfortos 
lakás esetén 140 forint/négyzetmé
ter, komfort nélküli lakás esetén 80 
forint/négyzetméter. A lakások havi 
bérleti díja 2009. január 1-jétől és azt 
követően minden év január 1-jétől az 
inflációval megegyező mértékkel nő. 
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Büszkeségeink
 
A VII. Szentesi Néptánc 

Fesztiválon a Jövőnkért Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei Bagi 
Ferenc tanár úr vezetésével a har
madik helyezést értek el. Ezen kívül 
különdíjasok is lettek. Ezúton gratu
lálunk ehhez a szép eredményhez, és 
további sok sikert kívánunk! 
A néptáncosok névsora: Bársony 

József - Ivicz Netta, Győri Krisztin 
- Juhász Szabina, Bartók Béla -
Kanalas Kitti, Szabó János - Jakab 
Elza, Fekete Ádám - Herczeg Eszter 
és Ollári Gábor. 

A néptáncos szülők 

KöszönEt a támogatóKnaK
 
Az Árpád Fejedelem Általános 

Iskola és Könyvtár nevében köszöne
tet mondunk azoknak a pártfogóink
nak, akik segítettek a 2007. évi Márton 
napi bál sikeres megszervezésében, 
lebonyolításában, a bálhoz anyagi 
támogatást nyújtottak. A báli bevételt 
két tanterem berendezéseinek (padok, 
székek) felújítására fordítottuk. 
Fő támogatóink: Barcsik Edit, 

Czinege Manufaktúra Kft., Kovács 
János, Magony Gáspár, Pentatrans Bt., 
Dr. Taricska Tibor és Zsótér Andrea. 
Támogatóink: Valamennyi osz 

tály szülői munkaközössége, Alpár-
Hús Bt., Ballabás András, Baloghné 
Varga Gabriella, Baranyi Pékség Kft., 
Barcsa Mihály, Barcsa Nóra, Barna 
Tibor, Bársony Józsefné, Bartók István 
(Gumiszervíz), Bartók István (Iparcikk 
Üzlet), Bartók Margit, Bíró Ferenc 

és Tsa, Borsi Sándor, Cseri Mátyás, 
Csöpi Kávézó, Czímer Imre, Czirle 
Sándor, Csóka Tamásné, Dagi Söröző, 
Díva Szépségszalon, Donkáné Balog 
Edit, Drozdik Nándorné, dr. Halász 
Mátyás, Erki Tibor, Fekete Gabriella, 
Festő-Hegedűs István, Fókusz 
Takarékszövetkezet, Fonyó Béláné, 
Fürtös Natália, Gombár Miklósné, 
Gulyás Andrásné, Győri Tibor, Győző 
Gyula, Gyurki Gáborné, Herczeg 
Tibor, Hevesi Dénes, Hoffmann 
Ferencné, Hunyadiné Tóth Melinda, 
Integrál ÁFÉSZ Zrt., Jégszilánk Kft., 
Kecskemét, Jerkus János, Juhász 
Ferenc, Jutka Presszó, Kanál János, 
Kanalas Andrásné, Kanalas Jánosné, 
Kardos László, Kelemen Imre, 
Kenyérgyár (Kiskunfélegyháza), 
Kiss Jánosné, Kiss Sándor, Kínai 
Áruház, Kopjás Andrásné, Kopjás 

Ferenc, Kossuth Lajos Középiskola és 
Szakiskola (Kiskunfélegyháza), Lantos 
Laura, Lólé Istvánné, M és Társa Kft., 
Maróti Ágnes, Marsáné Králik Szilvia, 
Michellerné Papp Bernadett, Nagyné 
Nagy Erika, Naturalpár Kft., Nyári 
Józsefné, Ozirisz Kft., Papp József, 
Papp Józsefné, Polyák Józsefné, 
Sáfrány Testvérek Sütőüzeme Kft. 
(Tiszakécske), Sebők Edina, Seprűs 
József (G.Caffe), Sósné Czinege 
Edina, Szabó Tibor, TE-DI Trade 
Kft., Tejfeldolgozó és Értékesítő Kft. 
(Kiskunfélegyháza), Tiszatáj Vendéglő, 
Tóth Erika, Vancsuráné Máj Melinda, 
Dr. Vancsura Istvánné, Vargáné Barcsa 
Gyöngyi, Víglási Edit, Víglásiné Tóth 
Andrea, Zsaklin Divat és valamennyi 
kedves báli vendégünk, aki részvételé
vel támogatta rendezvényünket! 

Gibárszki Sándorné igazgató 

Mikulás napi meglepetés
 
Vajon van-e annál nagyszerűbb do-

log, mint amikor valaki hisz a csodák
ban, s a csoda egyszer csak valósággá 
válik? Kicsinyek és nagyok milliói 
várják ilyenkor decemberben a hosszú 
fehér szakállú, piros ruhás, puttonyos 
télapót, aki rénszarvas szánon érkezik, 
zsákja tele van minden jóval, finom 
sággal, s a jó gyerekeket csomaggal 
ajándékozza meg. 
Az idén voltak olyanok, akik úgy 

gondolták, valóra váltják a csodát, örö
met szereznek mindenkinek, aki várja 
őket, és hisz bennük. Apró gyerekek 
néztek áhítattal, szülők meglepődés
sel az ajtókon bekopogó Mikulásra és 
kormos fejű krampuszaira. A jóságos 
Mikulás kedvesen biztatott éneklés
re, versmondásra, s megvigasztalta a 
megszeppent apróságokat. A kram
puszok pedig a rájuk rótt tiszt szerint 
bolondoztak, mókáztak vidámságot 

keltve maguk körül. Biztosan felejthe
tetlen élményt nyújtottak a meglátoga
tott tiszaalpári gyerekeknek. A három 
lány -Petra, Renáta és Barbi-, aki élet
re keltette a csodát, örült, hogy a terv 
sikerült: láthatták a kicsik boldogsá
gát és elégedettségét. Ez az önzetlen 
örömszerzés példaértékű, s örülhetünk, 
hogy a fiatalok részéről is láthatjuk a 
hagyományok ápolását. 

Dömötörné Tar Margit 
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A közútkezelő partner az utak felújításban
	
A tiszaalpári utak állapotával 

több ülésen is foglalkozott a képvi
selő-testület. Az ott elhangzottakról 
Bodor Ferenc levélben tájékoztatta 
a Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun 
megyei igazgatóját Iványi Istvánt. A 
Csongrád-Bokrosi útról, az állomás 
után az út-menti fák gallyazásáról, 
eltulajdonított táblákról, valamint a 
Bethlen G. utcai két olyan lakásról 
van szó, amelyek túlságosan közel 
vannak az úthoz és a felcsapódó sár 
összekoszolja őket. Az egyik lakó 
kérte, hogy oda védőfalat építsenek. 
Eddig ezt elutasították. Most az útja
vítás kapcsán ismét nagyon összeko 
szolták a házat. Az önkormányzatnak 
az a kérése, hogy segítsenek ezekben 
a kérdésekben. 
Iványi István elmondta, hogy egy 

országos szervezetnek a kihelyezett 
részeként működnek, aminek élve 
zik az előnyeit és hátrányait is. A 
megyei igazgatósághoz az útellen
őrzési feladatok, forgalomtechni 
kai intézkedések lebonyolításai, és 
kivitelezései tartoznak. Az országos 
közútfejlesztésekre állami és uniós 
forrásokból van lehetőség. 2007-
2010-ben a közlekedés fejlesztésé 
re kétezer milliárd forint keretet 
biztosítanak, amit vasúti és köz 
úti fejlesztésekre lehet fordítani. A 
keretnek a 30 százalékát a területi 

regionális igazgatóságok kapják. A 
4502. sz. (Bokrosi út a félegyhá 
zi útig) és a 4501. sz. (a zárda és 
a település közötti) utak felújítását 
megpróbálják egyengetni, mondta 
Iványi István. A tervek elkészültek, 
eddig azonban forrást a megvalósí
tásra nem tudtak kiharcolni. A jövő 
ben az ilyen felújítások megpályáz 
hatók és uniós forrás segítségével 
megvalósíthatók. A 4501-4502-es út 
közösen befogadott út, a forrástól 
függ, hogy mikor lehet megpályáz 
ni. A jövő évben közel kétmilliárd 
forintot kap a Regionális Fejlesztési 
Tanács a Bács-Kiskun megyei utak 
fejlesztésére. Ebből a mellékutakra 
ennek csak a három százaléka jut. 
A megvalósításban partner lesz a 
Közútkezelő Kht. A tél folyamán az 
útra lógó faágakat levágják. Ha eset 
leg erre valakinek igénye van, hogy 
tüzelésre fel akarja használni, akkor 
a vágás fejében meg lehet oldani. 
Sajnos nemcsak a tiszaalpári táblák 
vesztek el, hanem soknak máshol is 
lába kelt. Megkeresik annak a lehe 
tőségét, hogyan lehet a kiegészítő 
táblákon jelölni Tiszaalpárt. Ha a 
44-es útnál nem is lehet külön sorba 
írni, de meg lehet a megoldást találni 
erre a kérdésre is. A Bethlen G. u. 47. 
számú házzal kapcsolatban is lehet 
megoldást találni, csak a pénzügyi 

forrás lehet az akadálya. Elképzelés 
van rá, hogyan lehet megvalósítani. 
Bodor Ferenc polgármester szerint 

megváltozott a Közút Kht. hozzáállá
sa az új igazgató kinevezésével. A 
4501-es út felújítása 2009-ig szerepel 
a listán. A nyárfaágak levágásával 
kapcsolatban olyan probléma van, 
hogy kosaras gép kell hozzá. A gal
lyazást az önkormányzat nem tudja 
vállalni. A jelzőtáblákra eddig még 
ígéretet sem kaptak. A Bethlen G. 
u. 47. sz. alatti ingatlan tulajdonosai 
olyan szociális körülmények között 
élnek, hogy egyedül nem tudják 
megoldani a problémát, ezért kérik a 
Közút Kht. segítségét. 
Dr. Vancsura István a közös pályá

zati lehetőségre kérdezett rá. 
Iványi István szerint mindig lehet 

pályázatot közösen benyújtani, ebben 
az egyik fél a támogatott partner 
a másik nem. Az önkormányzat 
csak elvi támogatásként szerepelne 
a pályázatban. Az igazgató szerint 
talán lehet úgy irányítani a pályázato
kat, hogy az eredményes legyen. 
Acél ismert, és már évek óta keresi 

az önkormányzat a lehetőséget, a két 
út felújítására, de eddig eredmény
telenül. Talán most elmozdul majd 
valami a holtpontról. Remélhetőleg 
az új igazgató, ígéretéhez híven segít 
ebben. 

Változik az iparûzési adó mértéke
 
Tiszaalpáron az elmúlt időszakban 

1,2 százalék iparűzési adót kellett fi
zetni. Ez a környező településekhez 
képest kevesebb volt. Többször meg 
fogalmazódott az, hogy a községben 
sokan nem fizetnek adót. Ezt ebben 
az évben már nagymértékben sikerült 
kiküszöbölni. Ez látszik is a befize
téseken. Jelenleg 225 bejegyzett vál
lalkozó működik a településen, ebből 
146 fő fizetett adót, 79-en nem, külön 
böző mentességek miatt. Amennyiben 
a mentesség megszűnik, akkor tovább 
emelkedhet az adót fizetők száma. A 
befizetett összegek nagysága az egy-

két személyt foglalkoztató vállalko
zások, és a nagyobb vállalkozások 
között nincsenek akkora különbségek, 
és nem minden esetben mutatják meg 
a valós bevételt. 
Győri Istvánnak ezzel kapcsolat

ban az volt a véleménye, hogy a sok 
kedvezmény a közösség javát nem 
szolgálta. Véleménye szerint nem az 
iparűzési adó a sok, hanem a többi 
adó, és legtöbbször a kis vállalkozó
kat ellenőrzik. 
Bodor Ferenc azzal egészítette ki, 

hogy a gond az, hogy a kormány a köte
lező feladatokra sokkal kevesebb pénzt 

ad, és ezeket a helyi adókból kell kiegé
szíteni. Ezzel szemben az állami adókat 
nem csökkentették, hanem azt mondják, 
hogy az önkormányzatok is szedjék be, 
ha meg akarnak élni. Ezeket a pénzeket 
beszámolja a kormány a támogatásba és 
annyival kevesebbet ad. 
Vancsura István soknak tartotta az 

emelést, és azt javasolta, hogy ma
radjanak az 1,2 százaléknál. A képvi
selő-testület végül is elfogadta, hogy 
az állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén az adó évi mérté
ke 2008-tól az adóalap 1,6 százaléka 
legyen. 



5. oldal
	

Mesét látok, mesét mondok
 
A mesék, főleg a magyar népme

sék gazdag kincses tára nagyszerű 
eszköz lehet ahhoz, hogy a gyermekek 
szókincsét, képzeletvilágát, erkölcsi 
szintjét, világképét fejleszteni tudjuk. 
Bettelheim írja: „ a gyermekirodalom
ban nincs olyan gazdag és tartalmas, 
gyermekeket és felnőtteket kielégítő 
olvasmány, mint a népmese.” 
Napjainkban mikor az erkölcsi 

határok gyakran összemosódnak, 
a gyereket pedig rengeteg ambiva
lens és fel nem dolgozott hatás éri, 
a mesék érzelmi- erkölcsi töltése 
sokszor segítséget tud nyújtani fel
nőttnek, gyereknek egyaránt belső 
problémáik megértéséhez, megoldá
sához. A mese nem csak szórakozást 
nyújt az olvasónak, a hallgatónak, 
hanem fejleszti önismeretét, előse 
gíti személyiségének fejlődését, az 
ember helyes magatartásának normá 
it. Pedagógusoknak, szülőknek nagy 
tehát a felelőssége, hogy a kisisko
lás korosztály alapvetően az eredeti, 
értékes mesékkel, főként népmesék
kel találkozzon. Az eredeti magyar 
népmesék strukturális felépítése (a 
próbák sorozata), jellemábrázolása 
(a tisztán jó-rossz megtestesítése) a 
katarzis átélése, (a jó mindig elnyeri 
jutalmát, a konfliktus helyzet megol
dódik), a népmesék nyelvezete ebben 
az életkorban a gyermek erkölcsi, 
érzelmi fejlesztésében nagy szerepet 
játszik, hiszen azonosulva a pozitív 
hősökkel, nemcsak külső szemlélője 
az eseményeknek, hanem résztvevő
je, átélője is. 

Hagyományosan minden év 
novemberében mesemondó verseny 
van iskolánkban. Igen szép délutánt 
töltöttünk el, mesét szerető gyerme
kek és szüleik, illetve a tanító nénik 
társaságában. Szép számmal akadt 
mesemondó, bizony nehéz volt a dön

tés, hiszen mindenkit a szívébe zár 
az ember, mindenkit győztesnek sze 
retne tudni. Persze a versenyzésnek 
feltételei vannak. Így az 1. és 2. osz 
tályosok közül is csak egy tanuló, és 
a 3-4. osztályosok közül is egy tanuló 
juthatott tovább a városi mesemondó 
versenyre. 
A résztvevő tanulók: Vancsura 

Anna, Marsa Dorina, Papp Dóra, 
Ballabás Viktória, Nemes Dorina, 
Forgó Nándor, Sebők Barbara, Kővágó 
Karina, Kása Norbert, Birkás Levente, 
Ollári Gábor, Vámos Richárd, Csík 
Péter, Vetter Fanni, Almási Attila, 
Kása István és Hódi Mihály 
A zsűri elnöke: Bondár Enikő, 

tagjai: Suba Jánosné, Dömötörné Tar 
Margit és Medek Brigitta volt. 
A döntés alapján az 1-2-os kor

osztályban: első helyezett lett: Sebők 
Barbara 2.a. Barbara képviseli isko
lánkat a városi mesemondó verse
nyen. Felkészítő tanára: Ürmösné 
Csányi Éva. Második helyezést ért el: 
Birkás Levente 1.a, felkészítő taná
ra: Novák Lászlóné. Harmadik lett: 
Vancsura Anna 1.b, felkészítő tanára: 
Kissné Kócsó Andrea. 
Harmadik-negyedik osztályosok 

nál, első helyezett lett: Vámos Richárd 
3.a. Richárd fogja képviselni iskolán
kat a városi mesemondó versenyen. 
Felkészítő tanára Borbélyné Megyeri 
Marianna. Második helyezést ért el: 
Hódi Mihály 3.b, felkészítő tanára: 
Ivicz Lázárné. Harmadik helyezett 
lett: Vetter Fanni 3.a, felkészítő taná
ra: Borbélyné Megyeri Marianna. 
Anovember 29-én megtartott váro

si mesemondó versenyen 3. helyezést 
ért el Sebők Barbara 2.a osztályos 
tanuló. Felkészítő tanára: Ürmösné 
Csányi Éva. 

Bársony Andrásné 
szervező 

Játékos vetélkedő
	
Mikulás napján
	
Mikulás napján december 6-án 

játékos sportvetélkedőt rendeztünk 
az alsó tagozatos tanulóknak. A gye
rekek nagy izgalommal várták az 
ünnepet. Énekkel köszöntötték a Mi
kulást és a krampuszokat. Az első és 
harmadik, valamint a második és a 
negyedik osztályosokból álló vegyes 
csapatok öt versenyszámban mérték 
össze ügyességüket, gyorsaságukat. 
Akadálypálya, Mikulás ruhába öltöz
tetés, hátizsákváltó, lovacskázás és 
ajándékosztás szerepelt a feladatok 
között. A sportolás végén a diákok 
személyesen a Mikulástól vehették át 
a megérdemelt csomagot. Jó hangulat
ban telt el az ünnep. 

Kissné Kócsó Andrea 
szervező 

Második helyen 
a sakkcsapat 
Folytatódtak a küzdelmek a sakk

táblák mellett. Csapatunk Kisszál
lásra látogatott, 2007. november 25-
én. Barátságos vendéglátás fogadott 
bennünket, de mi rossz vendégeknek 
bizonyultunk. Kisszállás - Tiszaalpár 
2,5-5,5. A bajnokságban három for
duló után Tiszaalpár a 2. helyen áll. 
December 9-én Logikusak(k) Ka

locsa csapata lett volna az ellenfél. 
Kérésükre egy másik időpontban ke 
rülnek megrendezésre a játszmák. 
December 16-án a csoport rang

adója lesz: Rém-Tiszaalpár. A há
zigazdák az elmúlt bajnokság első 
helyén végeztek, és most is ők az 
elsők. Éppen ezért nagy rangadóra 
számíthatunk. 

Gálfi Mihály 

MeGhívó KArácSonyi ünnepSéGre
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 2007. december 19-én 12 órakor tartja hagyományos 
karácsonyi ünnepségét. Az ünnepi műsorban az iskola tanulói betlehemes játékot mutatnak be, és közre
működik a kunszentmártoni fúvószenekar Szőke Ferenc vezényletével. Az ünnepségre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 
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Egy hagyomány ismét folytatódott
 
(Folytatás az első oldalról.) A sza

badidejüket áldozták fel, hogy egy jó 
ügyet, a tánc, az ének, vagy a színját
szást képviseljék. 
Köszönet jár mindenkinek oktató

nak és szereplőnek egyaránt azért, hogy 
egy tartalmas délutánnal jutalmaztak 
meg bennünket, mondta a polgármes
ter. Lelkiekben feltöltődve várhatjuk a 
karácsonyt és az újévet. A tizedik, jubi
leumira, a kerek évfordulóhoz méltó 
nagy rendezvényt szeretnének megva
lósítani, mondta Bodor Ferenc. 
A Kulturális Évadzárót, egy olyan 

együttes nyitotta meg, akik most 
léptek először a nyilvánosság elé. A 
Tiszavirág zenekar a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat hagyományőrző cso 
portja helyi roma fiatalokból alakult 
márciusban, és akiket Ajtai Elemér és 
Ajtai Elemérné fog össze. Az ének és 
a gitár mellett a hagyományos cigány
zenekarokban használatos alumínium 
kanalat és kannát is megtalálhatjuk az 
együttes játékában. A zenekar cigány 
népdalokat énekelt, és bizonyította, 
hogy érdemes volt nekik összeállniuk. 
Egy részt azért, mert őrzik a hagyo
mányukat. A Kulturális Évadzárónak 
ugyanis ez is az egyik fontos szerepe, 

hogy ne felejtsük el a hagyományain
kat. A másik dolog, ami szintén nagyon 
lényeges, hogy a fiatalok a zenetanulás 
mellett összekovácsolódnak, és példát 
mutathatnak társaiknak. 
Csak emlékezzünk rá. Az elmúlt 

évben Alakult meg Tiszaalpáron a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 
Amit ez alatt az egy év alatt tettek, az 
figyelemre méltó. Az együttes megala
kításával egy lehetőséget teremtettek 
meg néhány fiatal számára az ilyen 
irányú kibontakozásra. 
Dicséret illeti a Hagyományőrző és 

Honismereti Szakkör tagjait, és a fel 
készítő tanárukat, Kővágóné Kálmán 
Klárát is. Ők azok, akik szinte min 
den évszakban figyelemfelkeltő tevé 
kenységet végeznek. Az évadzárón az 
iskola kórusával léptek fel közösen, 
akiknek felkészítője Szőke Éva tanár
nő volt. 
A Színjátszó csoport két meseda

rabbal állt színpadra Bondár Enikő 
felkészítésével. Az egyik mesedarabot 
első osztályos gyerekek adták elő, akik 
dacára annak hogy első ízben álltak 
közönség elé tökéletes produkciót adtak 
elő. 
Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 

táncosai már hozzátartoznak Tiszaalpár 
kulturális rendezvényein való fellépés
hez. A tizenkét hölgy ezúttal két táncot 
mutatott be, természetesen hagyomá
nyos magyar ruhában. 
A Jövőnkért Alapfokú Művészeti 

Iskola néptáncosait Bagi Ferenc tanít
ja. A diákokon meglátszik az, hogy 
rendszeresen járnak próbákra. Egyre 
magabiztosabban mozognak a színpa
don és nem könnyű feladatokat, mint a 
boroskancsó fejen történő megtartását 
is biztonságosan meg tudják oldani. A 
fiúk is egyre ügyesebben szólóznak. 
A településen szinte nem is létezik 

olyan esemény, amelyen a Népdalkör 
tagjai ne vennének részt. Legyen az 
ünnepi megemlékezés, baráti összejöve
tel, nyugdíjas és tekerőlantos találkozó, 
vagy éppen a Kulturális Évadzáró. Horti 
Sándor vezetésével kitartóan képezik 
magukat, és mindig az alkalomhoz illő 
produkcióval mutatkoznak be. 
Köszönet minden fellépőnek, fel

készítőnek azért a délutánért, amelyen 
Tiszaalpár kulturális életét mutatták be 
a jelen lévő nézőknek. Remélhetőleg 
a következő években is hasonló kivá
ló produkciókkal örvendeztetnek meg 
bennünket. 

Barna Sándor végzi 
a hó eltakarítását 
Két ajánlat érkezett, helyi vállalkozók 

részéről a hó eltakarítására. Barna Sándor és 
Kézsmárki László ajánlata között az a kü
lönbség, hogy Barna Sándor a latyak eltolását 
a község egész területére vállalta, Kézsmárki 
László csak a bekötő utakra, így Barna Sán
dor vállalkozó ajánlata a kedvezőbb. 
Vancsura István azt javasolta, hogy 

gréderrel takarítsák el a havat, és tegyék 
mellé tartalékba, ha szükséges, a vállalko
zó eszközeit. 
Bodor Ferenc polgármester szerint a 

gréder csak a földutakra való. Jelenleg 
olyan állapotban van, hogy beindítás előtt 
2-3 órát szerelnek rajta. A gép nem alkal
mas a hó tolásra, nem tudna mozogni a 
belterületen. 
A képviselő-testület Barna Sándor vál

lalkozót bízta meg 3,50 Ft + Áfa + kedvez
mény (hó-eltolást követően egy alkalom
mal vállalja a hókása ingyenes eltolását, 
dűlőutak eltolása esetén a tanyákhoz a be
járók megtisztítását) megbízási díjért. 

Az óvodákban is járt a nagyszakállú Mikulás
	

Talán senki sem várja úgy a télapót, mint az óvodások. Az idén is vala
mennyi csoportba ellátogatott a nagyszakállú. Felvételünk az újfalui óvodában 
készült, ahol nagy érdeklődéssel figyelték a gyerekek a Mikulást. Az óvó nénik 
a szokásokhoz híven báboztak is az ünnepségen. 
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Év végi visszatekintés az eltelt időre
	
Abban a megtiszteltetésben részesü

lök - mint „Tiszaalpár Nagyközségért” 
címmel kitüntetett szobrász, - hogy az 
év minden hónapjában kézhez kapom a 
Tiszaalpári Hírmondót. Örömmel olva
som el minden sorát, melyek között 
akad olyan, ami szomorúságot okoz, 
de a legtöbb hír átforrósítja lelkemet. 
Legyen szabad csupán néhány dol-
got kiemelnem. Az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola tanulói magukénak 
érzik a települést, ami bizony nemes 
lelküségre utal. A tisztasági akciók, a 
virágok ápolása, a tanulásban, a tanul
mányi versenyeken való helytállás, a 
sportolás sikerei, az ország kisebb és 
nagyobb helyszínein, elismerést vált ki 
az emberből. Hát igen. Ilyen szellemi 
fiatalságra van szüksége a községnek, 
a megyének, az országnak! 
Egy-két írásból viszont elszomo

rító híreket olvastam. Akadnak olyan 
fiatalok, akik a jó szándékú ifjak által 
elültetett facsemeték törzsét eltörik, 
fitogtatva erejüket és persze nem gon 

dolnak arra, hogy milyen jelen, illet
ve jövőbeli kárt okoznak. Emellett 
rombolnak, szemetelnek felelőtlenül. 
Persze elenyészően kevés az utóbbiak 
száma, de vajon mikor ébrednek rá, 
hogy ők is tiszaalpáriak? Mikor ébred
nek rá, hogy a jó oldalra álljanak?
Örültem annak, hogy a hírmon 

dóban olvasottak alapján jutottam id. 
Barna Sándor katonai életét bemuta
tó könyvecskéhez, melyet élvezettel 
olvastam végig. Nagyon megható az 
idős ember számára, amikor meghívást 
kap a község ünnepségeire, avatásokra, 
hangversenyekre, tekerőlantos találko
zókra, vagy a tiszaújfalui szerzetesrend 
80 éves évfordulójára stb. 
Tudom, hogy kemény napok nehe

zednek a nagyközség vezető testületére, 
de mindig a község érdekében hozzák 
meg határozataikat, az utak, az orvosi 
ellátás, az oktatás, és a művelődés ügyé
nek emelése érdekében. A Hírmondó 
közli a születéseket. Milyen örömteli, 
hogy bővül ez által a lakosság száma. 

Változások a szemétszállítási díjnál
 
Az önkormányzat minden 

évben kötelező jelleggel visszatér 
a szemétszállítási díj változtatá
sára. A számítások alapján 14,9 – 
15,2 százalék között van az egyes 
tételeknél az emelés. Várhatóan 
2008. második félévtől lép be a 
felgyői szemétgyűjtés, ami továb
bi 40 százalékkal fogja emelni a 
költségeket. A szállítási és kezelés 
díj 2,27 forint lenne literenként. 
Biczók Mihály azt javasolta, hogy 
csak az első félévre fizessen min 
denki, mert nagy gondot jelente
ne az ÁFA visszaigénylése. 2008. 
második negyed évében realizá
lódik az, ami az átállást fogja 
elősegíteni. 
A szilárd hulladék közszolgála

ti díja 2008-ban a következő lesz: 
Gyűjtési, szállítási díj edény

zetben gyűjtött hulladék esetén 
1,36 Ft/liter + 20 százalék ÁFA. 

Gyűjtési, szállítási díj a szol
gáltató által biztosított 120 lite-
res műanyag zsákban, a zsák ára 
92,60 Ft/db + 20 százalék ÁFA. 
Gyűjtés, elszállítás 163,40 Ft/

zsák + 20 százalék ÁFA. 
Lerakási, kezelési díj 0,91 Ft/

liter + 20 százalék ÁFA. 
Gyűjtőedény bérleti díja: 60 

literes 448,00 Ft/hó + 20 százalék 
ÁFA, 120 literes 751,00 Ft/hó 
+ 20 százalék ÁFA, 240 lite-
res 1.188,00 Ft/hó + 20 százalék 
ÁFA. 
Egyszeri ürítési díj: 60 literes 

81,70 + 20 százalék ÁFA, 120 
literes 163,40 + 20 százalék ÁFA, 
240 literes 326,80 + 20 százalék 
ÁFA. 

A szolgáltató által biztosított 
120 literes műanyag zsák egyszeri 
elszállítási költsége 163,40 + 20 
százalék ÁFA. 

Ehhez kapcsolódóan a házasságkötések 
is jól alakulnak, de sajnos szaporodik a 
sírhantok száma is a temetőben. 
Immár tizenöt éve, hogy rend 

szeresen részt veszek a Tiszaalpári 
Alkotótáborban. Ezen idő alatt az elké
szített műveim megbecsülésben része
sültek. A március 15-i, október 23-
i ünnepségeit a műveimnél tartják a 
nagyközség lakói. 

A Hírmondó novemberi számában 
egy cikk jelent meg a Tiszatáj Vendéglő 
tulajdonosának, Kecső Ferenc úrnak és 
családjának sokrétű tevékenységéről. 
Ehhez csatolnám az alkotótábor részt
vevőinek köszönetét, szeretetét, művé
szet pártoló szeretetükért.
Így év vége felé a karácsonyra 

és az újévre gondolunk. Köszönjük 
Tiszaalpár nagyközség befogadó sze
retetét és kívánunk innen Budapestről: 
Boldog Karácsonyi Ünnepeket és bol
dogságot adó csodás Új Esztendőt! 

A művésztársak nevében is: 
Munkácsy Károly 

Nem eladók az
 
orvosi rendelõk és lakások
 
Korábban mind a két házi 

orvos jelezte az önkormányzat 
felé, hogy megvásárolná az or
vosi rendelőt és a mellette lévő 
szolgálati lakást. Az előző ülésen 
olyan döntést hoztak a képvise
lők, hogy megvizsgálják az ügyet 
és visszatérnek rá. A legutóbbi 
ülésen a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság javaslata alapján - úgy 
döntött a testület, hogy 741 m2 
területű telken lévő Ady E. u. 61. 
sz. alatti önkormányzati lakást, a 
330 m2 területű telken lévő házi
orvosi rendelőt és volt postaépü
letet, valamint a 661 m2 területű 
telken lévő Mátyás király u. 2. 
szám alatti önkormányzati lakást 
és háziorvosi rendelőt nem érté
kesíti. 
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Félidõben a labdarúgó bajnokság
 
A felnőtt csapatunk a két utolsó A serdülők eddig nem közölt ered- hatjuk, hogy a felnőttek, és a serdülők 

mérkőzésén a következő eredményt ménye: Kiskunfélegyháza ASE 1-14. is előkelő helyen végeztek. Mind a két 
érte el: ASE – Ballószög 2-1, Miklósi Ezzel befejeződött az őszi idény csapat a második helyről várja a tava-
GyFE – ASE 1-0. mind a két csapat számára. Elmond- szi folytatást. 

Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség - Szabó és Társa Kft. Megyei iii. észak 
2007/2008 őszi végeredmény 

A serdülő csapat tizenkét mérkő
zést játszott, amiből tizenegyet meg
nyert, és csak egyet veszített el, össze 
sen harminchárom pontot gyűjtött. A 
gólarány nagyon impozáns 107-8. 
Az eredmények tükrében jó remé 

nyekkel várjuk a tavaszi rajtot. Mind 
két csapatunk jó eséllyel pályázik az 
első hely megszerzésére, illetve a fel 
jutásra. A felnőtt csapatunk kapta az 
őszi szezonban a legkevesebb gólt, 
a tizenhat csapat közül. A serdülők 
ről nem is beszélve, hiszen a közel 
százas gólkülönbség önmagáért be 

szél. A jó eredményeknek köszön 
hetően labdarúgóinknál jó hangulat 
uralkodik. Hasonlóan jó a légkör az 
elnökség tagjai között is. A kezde 
ti vitáknak, nézeteltéréseknek már 
nyoma sincs. Úgy gondolom, hogy a 
bajnokság eleji kezdeti hév, fellángo 
lás, tettvágy mára nyugodtabb, ügyet 
előrevivő tanácskozássá vált. Egy 
szóval fogalmazva mára bölcsebb lett 
az elnökség. 
Szurkolóink is újból szeretik a csa

patunkat. Ez érzékelhető a nézőszám 
növekedéséből is. Büszkén írom le, 

hogy most jó érzés a tiszaalpári sport 
egyesület elnökének lenni. Hiszem és 
vallom azt, hogy tavasszal a szurkoló
ink minél többször skandálják majd a 
következő rigmusokat: Szép volt fiúk! 
Bajnokcsapat. Ehhez kívánok minden 
játékosnak, edzőknek, szurkolóknak, 
tiszaalpári sportszerető embernek erőt, 
egészséget és kitartást! 
A közelgő ünnepek alkalmából 

Kellemes Karácsonyi és Boldog Új
esztendőt Kívánok! 

Az elnökség nevében 
Martus pál elnök 

Százötven százalékkal emelkedik az idegenforgalmi adó
 
Az idegenforgalmi adó megvál

toztatásával nem csak a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság foglalkozott, de 
az üdülőtulajdonosok képviselőjével 
is történt egyeztetés. A korábbi díj
megállapítás 1994-ben történt, azóta 
nem volt emelés. A befolyt idegen
forgalmi adó egy évben mindössze 
200 ezer forint. A kiadás pedig több 
mint 300 ezer forint. A plusz költsé
get a község lakóinak kell felvállal
ni. Éppen ezért az előterjesztésben 
száz százalékos emelést fogalmaztak 
meg. 

Vancsura Zoltán még ezen is túl 
ment, szerinte még ötven százalékkal 
kellene megemelni az idegenforgalmi 
adót, és azt is kérte, hogy az infláció 
mértékével folyamatosan nőjjön. 
Biczók Mihály jegyző ezzel kap

csolatban megjegyezte, hogy jövőre 
ingatlanadó lesz bevezetve, és kétfaj
ta adót nem lehet kivetni egy ingat
lanra. 
A képviselő-testület elfogadta 

Vancsura Zoltán javaslatát. 
Az adó alapja, személyenként és 

vendégéjszakánként: 100 forint lesz. 

Ha a hasznos alapterület nem na 
gyobb 40 négyzetméternél, akkor 
100 forint/négyzetméter. Ha a hasz
nos alapterület 40 négyzetméternél 
nagyobb, de a 80 négyzetmétert nem 
haladja meg 150 forint/négyzet
méter. Ha a hasznos alapterület 80 
négyzetméternél nagyobb, akkor 80 
négyzetméter feletti rész után 200 
forint/négyzetmétert kell fizetni. Az 
idegenforgalmi adó 2009. január 1-
jétől és azt követően minden év ja 
nuár 1-től az inflációval megegyező 
mértékkel nő. 
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KöSzöneT A Tánc MűSorérT 
A Nyugdíjas Baráti Kör második féléves névna

pi ünnepségét tartotta november 17-én. Nagy meg 
lepetés volt a klubtagok részére az általános iskola 
hetedik és nyolcadikos tanulóinak műsora, Bondár 
Enikő tanárnő vezetésével, akik színvonalas tánc 
cal ajándékozták meg a jelenlévőket. A klubtagok 
nevében szeretnénk megköszönni a tanárnőnek és 
a diákoknak a sikeres előadást. Ezúton szeretnénk 
Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben, 
Egészségben Gazdag Új Esztendőt Kívánni Min
denkinek! 

Kiss imre klubvezető 

Szent imre emlékév
	
Kötelesség nekünk, még élő öregdiákoknak 

emlékezni 1929 évre, amikor a kinőtt régi iskola 
helyett az új Szent Imre Római Katolikus Elemi 
Iskola feliratú épületben a tanulást megkezdtük. 
Az új épületet és a berendezést a katolikus egy 

ház építette. A 2007-es esztendő Szent Imre Em
lékéve. 

Bodor Lajos 

értesítem a tisztelt lakosságot, 
hogy Tiszaalpár, 

Ady endre u. 22. szám alatti 
telephelyen megnyitottam: 

AuTóMoSó éS GuMiJAvíTó MűheLyeMeT 
Az alábbi szolgáltatásokkal várom 

a kedves ügyfeleimet: 

nyitvatartás: 
Hétfőtől – Péntekig 8.00 - 18. 00 óráig 
Szombat 8.00 - 16.00 óráig 
Vasárnap 8.00 - 12.00 óráig 

elérhetőségem: Bálint imre, 06-30/218-5276 

Autómosó 
-gépi mosás 
-kézi mosás 
-porszívózás 
- kárpittisztítás 
- belső műanyagok 
ápolása 
- polirozás

 Gumijavító 
- gumiszerelés, centí
rozás (szgk. és kiste
her) 
-defekt javítás 
-alufelni javítás, for
galmazása 
- szezonon kívüli gu
mik tárolása 
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VILLANYSZERELÉS 
MODERN ÉS MINŐSÉGI TECHNOLÓGIÁKKAL 

Házimozi rendszer védőcsövezése az egyéb céláramkörök mellett. Vésés mennyisége: 3 x 50 cm 

Symalen villanyszerelési technológia a korszerű, igényes villanyszerelésért! 
A védőcsövet célirányosan az elosztótól a szerelvényekig, illetve a szerelvények között, az aljzatbe 
tonban kell vezetni. Így a falszerkezetek nem gyengülnek, mivel nincs vízszintes vésés. 

Az oldalfalakon lévő kötés-, leágazó, pihentető dobozokra nincs szükség, így nem kell kivágni a ta
pétát, „kikopogtatni", kivésni a falat a kötésdobozt keresve. A kötések a mély szerelvénydobozban, a 
szerelvények mögött helyezkednek el. 

Kb. 40-50 %-os munkaidő megtakarítás 
Kb. 30-35 %-os védőcső és vezeték megtakarítás 

Egy épületben egyre több céláramkör van, s ezek mindegyike külön 
védőcsövet igényel, viszont ennyi védőcsövet nem lehet bevésni a falba. 

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván 
minden régi és leendő ügyfelének: Kovács István vállalkozó. 

A központi porszívó rendszer egy falba, padlóba sül
lyesztett speciális csőrendszerből, egy központi szívó
gépből, fali csatlakozókból és tisztítóeszközökből áll. 
A hagyományos porszívók a pornak csak egy részét 
távolítják el, egy bizonyos mennyiség visszajut a „kita
karított” szobába. A központi porszívó rendszer KIJUT
TATJA A HELYISÉGBŐL A PORT ÉS A SZENNYEZŐ
DÉSKET, így ritkábban van szükség takarításra. 

Elérhetőség: Kovács István 
6066 Tiszaalpár, Petőfi utca 29. 
Telefon: 06-30-3588-013 
Tevékenységek: 
Villanyszerelés tervezés, kivitelezés érintésvéde 
lem, felelős műszaki vezetéssel (ELTSZER-KFT 
Kiskunfélegyháza) 

Melyiket vésetné 
ki szívesebben? 
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könyvelést vállalok 
Szerdánként 10-15 óráig Tiszaalpáron a művelődési 
ház I. emeletén (a falugazdász szobájában). APEH 
internetes bejelentkezéssel, családi gazdák, egyéni 

vállalkozók, Bt-k, Kft-k részére. 
Vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás, teljes 
körű APEH és TB ügyintézéssel, képviselettel. 

vargáné Farkasházi orsolya 
könyvelő, bejegyzett okleveles könyvvizsgáló 

Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-8536 

Másodkézbõl elsõrangút! 
Megnyílt a BÖNGÉSZDE 

Tiszaalpár, 
Alkotmány u. 17. alatt! 

Kínálatunkból: 
• Angol, olasz ruhák másodkézből
• Új bizsuk, övek, táskák, divaték-
szerek nagy választékban 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8-12 13-17 óra 
Szombaton: 8-12 óráig 

Hetente megújuló kínálatunkkal, sok 
szeretettel várok mindenkit: 

Gyurkiné Irén 

áRnYÉKoLástECHnIKa 
- MűAnyAg nyílászárók: Schüco 

és Wymar 3-5 kamrás, 
Profilból ISO 9001, 

Tanúsítvánnyal, ÉMI minősítéssel 
- redõnyök: Mûanyag és alumínium 

Szalagfüggöny, szúnyogháló 
- HaRmonIKaajtó 
seres Barnabás 

Tiszaalpár, szent Imre tér 7. 
Telefon/fax: 06-76/421-511 

• állandó ingyenes computeres 
látásvizsgálat 
• kontaklencse szakrendelés 
• ápolószerek a legolcsóbban 

Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12 óráig. 

• számítógépes védőszemüvegek készítése 
• egészségpénztári kártyák elfogadása 
Kínálatunk: fényképezőgépek, filmek, fotókidolgozás, 
képkeretek, fotóalbumok, mikroszkópok, vadász távcsö-
vek, barométerek, hőmérők, ajándékutalvány vásárolható. 

szemüvegkészítés akár 15 perc alatt! 

Kiskunfélegyháza, Móra tér 19. Tel.: 76/464-069 

SZÁNTÓFÖLDET 
VÁSÁROLNÉK. 

Telefon: 
06-70/333-7377 



_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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ApróK
	Anyakönyvi hírek 
Akik házasságot kötöttek: Tóth Ferenc és Müller Szilvia 
Katalin, Monostori Tibor és Bánfalvi Katalin Ibolya. 
Akiktől elbúcsúztunk: Levák Józsefné Winkler Julianna 
(PAX) 1912, Berkes István 1959, Kanalas Józsefné 
Kürtösi Judit 1961. 

értesítem kedves vendégeimet, hogy a 

FLAMinGó KozMeTiKA 
elköltözött a Munkácsy u. 11. szám alól a 

Munkácsy u. 5. szám alá. 
Kellemes környezetben, rugalmas nyitva tar
tással várom minden kedves vendégemet, 
a kiváló minőségű Gigi és Wiener 

kozmetikumokkal. 

Bejelentkezés: 06-30/910-1535 
Farkas Anikó elektrokozmetikus 

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK 
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106 
Teleház: tel./fax: 598-853 
Orvosi ügyelet: 06/20-915-7063 
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444 
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211 
Körzeti megbízottak: Lakatos Bernát: 06-20/539-5677 
Berkes Béla: 06-20/539-6690 
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268 
Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594 

Minden 100 Ft Bt. Boltja
üzletünk megtalálható: 
6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19. 
bejárat a Bercsényi utca felől. 

Kínálatunkból: 
ajándék, játék, bizsu, csomagolt élelmiszer, édesség, 

papír-írószer, vegyiárú, mûanyagárú, 
konyhai eszközök, fehérnemû, zokni, 

kozmetikai cikkek… és még sok apróság. 
Folyamatosan megújuló választékkal, 

akciókkal, udvarias kiszolgálással 
várjuk kedves vásárlóinkat. 

üzLeTünK nyiTvA TArTáSA: 
hétfőtől-péntekig: 8.00-17.00 óráig, szombaton: 8.00-12.00 óráig. 

Tel/Fax: 76/424-504. Mobil: 06-20/4789-008. 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk! 

Köszönjük, hogy minket választottak. 

Eladó négykerekű elektromos rokkantkocsi. Érdeklődni lehet: 421-
560-as telefonszámon, a délutáni órákban. 

* * * 
Használt nyílászárók olcsón eladók. Érdeklődni: 06-30/655-7040. 

* * * 
Kert eladó 200 méterre az Árpád telepi fénysorompótól. Érdeklődni 
a 76/715-911-es telefonon lehet. 

* * * 
Több fajta és különböző nagyságú gyökeres fenyő eladó illetve 
a helyszínen kivágható. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 06-
20/3420-268 

* * * 
Kettő darab ipari varrógép, egy darab kettőtűs, négy szálas 
Interlock, egy darab gyorsvarró eladó. Érdeklődni: Petőné, 06-
20/450-0518. 

* * * 
Szeneskazán eladó, 120-130 négyzetméteres lakásig. Érdeklődni: 
06-20/492-0889. 

* * * 
P4-es számítógép, AMD Athlon 2500+512 MB RAM, ATI Radeon 
9600 PRO (256 MB) DVD olvasóval + billentyűzet + egér eladó. 
Telefon: 30/288-3025. Érdeklődni este 6-9-ig. 

Ingyenes hirdetési szelvény 
Hirdetés szövege: __________________________ 

Apróhirdetések leadhatók a mûvelõdési házban hétfõtõl pén
tekig munkaidõben Bársony Istvánnál. A hirdetések szövegét 
hirdetõinktõl készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem 
õrzünk meg és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen 
leadott hirdetéseket fogadunk el. 

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat
	

Képviselő-testületének lapja
	

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
	

Felelős kiadó: Bársony István
	

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás 
A szerkesztőség telefonszáma: 424-106 
E-mail címe: muvhaz@tiszaalpar.hu 

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon. 

Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza 

B/phF/909/Ba/92 
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