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Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
és Könyvtár Szülői Munkaközössége és 
Diákönkormányzata remélte, hogy a 
2011. február 19-én megtartott farsang-
jával elijeszti a telet. Ennek érdekében 
vidám produkciókkal vágtunk neki a 
tavaszvárás időszakának. A 4. a osztá-
lyosok nagyon szeretik a zenét, ezért a 
Muzsika hangjai című produkciójukat 
adták elő, majd a Vadnyugat világá-
ba kalauzoltak bennünket. A 2. c-sek 
ennivalóan édesek, finomak, változato-
sak voltak csokijelmezükben. Az első-
sök még a mesék világában érzik jól 
magukat, ezért az 1. a osztályosok a 
nagy ho-ho-ho-horgász kalandjait vit-
ték színre, az 1. b-sek a mókusfiúk és 
mókuslányok bőrébe bújtak. A 2. a-sok 
egy régi kedvenc meséjüket elevenítet-
ték fel, gumibogyó-szüretre készültek és 
bemutatták nekünk a Gumimacik életét. 
A 2. b-sek mesevilágba kalauzoltak ben-
nünket, bepillanthattunk a tenger mélyén 

élő hableányok és a Triton királyok 
csodálatos mindennapjaiba. A 3. a-sok 
egy nem olyan távoli ország történel-
méből mutattak nekünk pillanatképeket: 
hogyan éltek a basák, mit csináltak a 
háremhölgyek? A 3. b-sek elvezettek 
bennünket Játékországba, megmutatták 
a sok-sok csodálatos játékjelmezt. A 4. 
b-sek már új kontinensekkel ismerked-
nek, ezért elhatározták, hogy bemutatják 
nekünk, hogy hogyan ünnepelnek egy 
afrikai törzsnél. Az 5. a osztályosok 
szívesen járnak lakodalomba, de szeretik 
a modern zenéket is. Produkciójukban a 
mulatós zenét és a modern táncot ötvöz-
ték. A jövő bajnokait mutatták be az 5. b 
osztályos tanulók. Sportteljesítményük 
még nem éremgyanús, de ha versenyt 
rendeznének lelkesedésből és a társaik 
bátorításából, biztos dobogós helyezést 
érnének el.  A 6. a osztály a hip-hop, a 
rock and roll világát és az elmaradha-
tatlan karneváli hangulatot varázsolta 

elénk. A 6. b-sek imádják a pörgést és a 
sebességet, ezért autóversenyzőknek és 
motorosoknak öltöztek. Mivel nem ér 
az ő életük semmit szerelők nélkül, ők 
is a színpadra léptek. Vigyáznunk kell 
magunkra, ha Afrika őserdeibe járunk 
vadászni. Kannibálok közelednek min-
den felől és könnyen megfőzhetik bár-
melyikünket. Ezt a világot mutatta be 
a 7. a osztály. A 8. a osztály a  bennük 
felgyülemlett feszültségek levezetésére 
egy táncpárbajt mutatott be. Botcsinálta 
ősemberek, avagy a zene "Palira" vesz 
mindenkit címet viselte a 8. b osztály 
produkciója. Műsorunk zárásaként a 
Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény modern tánc tanszakának 
tanulói mutatták be vidám, farsangi tán-
cukat. A műsort tombolasorsolás követte, 
majd diszkó várt mindenkit egészen 19 
óráig. DJ-k voltak: Szabó Tibor, Szabó 
János és Maróti Pál.

Bondár Enikő

EltEmEtték a tElEt

Hableányok és tritonok. Ivicz lázárné diákjai



A február 15-i testületi ülésen dr. 
Vancsura István polgármester napirend 
előtt a két ülés közötti legfontosabb 
történéseket foglalta össze. Elsőként 
a halászati jog kiterjesztése tárgyában 
benyújtott fellebbezésről tájékoztat-
ta a képviselőket. Elmondta továbbá, 
hogy az óvodabővítési munkák meg-
kezdődtek, jelenleg is folynak. A helyi 
polgárőrök közgyűlése új vezetőséget 
választott, az elnök Kacziba Sándor, 
a titkár Bársony István lett. Új pályá-
zatot nyújtott be az önkormányzat, 
melynek tárgya a testvértelepüléssel, 
Tordával való szorosabb együttműkö-
dés a sport, a kultúra és a média terü-
letén egyaránt.

Civil szervezetek,
egyesületek támogatása

Az előterjesztett támogatások össze-
gében is megmutatkozott a takarékos-
ságra való törekvés, de a pénzügyi 
bizottság felülbírálta a javaslatot. Így 
valamennyi szervezet magasabb össze-
gű támogatást kapott a tervezettnél:

Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár SZMK 140 
eFt, Polgárőrség 550 eFt, nyugdí-
jas klubok (klubonként) 166 eFt, 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
150 eFt, Tiszaalpári Sportegyesület 
3000 eFt, Mozgáskorlátozottak BKM-
i Egyesülete 130 eFt, Alpári Tisza 
Horgász Egyesület 100 eFt, BKM-i 
Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság 50 eFt, 
Faluvédő és Szépítő Egyesület 150 eFt, 
Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-
i Egyesülete 20 eFt, Kiskunfélegyháza 

Város Tűzoltósága 50 eFt,  általános 
iskola erdei iskola szervezésére 95 
eFt, értékőrző tábor szervezésére 55 
eFt,  Lovas Sport Egyesület 150 eFt, 
Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (néptáncosok) 130 eFt.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
számítógépet és nyomtatót kért az 
önkormányzattól a hivatali munkák 
elvégzéséhez. A testület 1 laptopot biz-
tosított számukra, a nyomtatáshoz pedig 
a hivatal gépeit használhatják.

költségvetés
A költségvetés tervezését a folya-

matban lévő szennyvízprojekt és más 
beruházások miatt a hatékonyságra és 
takarékosságra való törekvés jellemez-
te. Dr. Vancsura István polgármester 
az előterjesztésben elmondta, hogy az 
önkormányzati tartalékok felhasználása 
már elkezdődött, ezért szoros gazdálko-
dásra lesz szükség. Az önkormányzati 
intézményeknél szervezeti átalakítások 
várhatók egyrészt a profiltisztítás, más-
részt a költséghatékonyabb gazdálkodás 
céljából. 

A Gondozási Központ költségveté-
sével kapcsolatban hosszas vita alakult 
ki. Dr. Vancsura Zoltán képviselő az 
intézmény átszervezését kérte. Az éves 
szinten 14 mFt-os önkormányzati támo-
gatást, amelyet a Gondozási Központ 
költségvetése jelenleg tartalmaz, rend-
kívül magas és vissza nem térülő támo-
gatásnak tartja. Megoldási javaslatként 
akár a központ megszüntetését, akár 
egyházi kezelésbe adását is felvetet-
te. Véleménye szerint nem maradná-
nak egyik esetben sem ellátatlanul a 

rászorulók, hiszen a településen még 
két szociális otthon működik, illetve a 
református egyház tovább működtetné 
az otthont.

Dr. Csernus Tibor nem értett egyet a 
felvetéssel. Bár fontosnak tartja a taka-
rékosságot az intézményeknél, egyben 
méltánytalannak is tartja a felvetést. 
Úgy véli, hogy az igazán rászorulók, 
akik minimális nyugdíjjal vagy egyéb 
ellátással rendelkeznek, kiszorulnának a 
többi intézményből. Emlékeztetett arra 
is, hogy a Gondozási Központ annak 
idején éppen szociális céllal jött létre. 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a Gondozási 
Központ vezetője is ezt erősítette meg, 
és hozzátette még, hogy ezeknek az 
embereknek szükségük van az önkor-
mányzat segítségére.

A személyi térítési díjakat 4 sávban 
– a jövedelemtől függően - állapították 
meg az étkezést igénybe vevőknél:
28.500 Ft havi jövedelem alatt továbbra 
is ingyenes
28.500-40.000 Ft havi jövedelemig 
275.- Ft
40.000-50.000 Ft havi jövedelemig 
315.- Ft
50.000 Ft feletti havi jövedelem esetén 
395.- Ft.

Az étkezésért fizetendő összeg azon-
ban továbbra sem haladhatja meg a ellá-
tott havi jövedelmének 30 %-át.

Végül a képviselők megszavazták 
a település 2011. évi költségvetését. A 
költségvetési főösszeg: 1.062.373 eFt. 
Hiányt erre a költségvetési évre nem 
tervezett az önkormányzat. A céltarta-
lék 40.000 eFt.
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Önkormányzati hírek

Meghívó
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata tisztelettel

meghívja az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc
emlékére rendezett ünnepségre.

A megemlékezés helyszíne és időpontja:
2011. március 15. kedd 15 óra Árpád tér

Rossz időjárás esetén az ünnepség az Árpád Fejedelem
Általános Iskola és Könyvtár sportcsarnokában kerül megrendezésre.
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Egyházi sorok
Március 9-én hamvazószerdával 

megkezdődött a nagyböjti idő. A fő 
célja húsvét ünneplésének előkészí-
tése. A húsvéti virrasztásig nem mon-
dunk alleluját.

Csütörtökönként az alpári temp-
lomban, péntekenként az újfalui 
templomban végezzük a keresztúti 
ájtatosságot az esti szentmisék előtt - 
17.30-tól.

Márciustól az esti szentmisék hét-
köznapokon 18 órakor kezdődnek.
Ünnepek:
- március 19. Szent József, a Boldog-
ságos Szűz Mária jegyese
- március 25. Urunk születésének hírül-
adása / Gyümölcsoltó Boldogasszony

Kéri Vencel plébános

tIszaalpárI Est tordán
A két testvértelepülés, Tiszaalpár 

és a vajdasági Torda már évek óta köl-
csönösen részt vesz egymás kulturális 
rendezvényein. Ezek a találkozók mára 
már baráti együttlétekké alakultak át. 
Augusztusban a tordaiak küldöttsé-
ge vett részt a Tiszaalpári Napokon 
színvonalas táncos-zenés műsorával. 
Február 26-án pedig mi látogattunk el 
hozzájuk, hogy a Tordai Művelődési 
Napok rendezvénysorozatában vidám 
hangulatú dalokkal, jelenetekkel és 
táncokkal lépjünk fel a Tiszaalpári est 
elnevezésű programban, melyet a he-
lyi televízió is rögzített.

Az ötventagú küldöttségben a 
falu vezetőin kívül a Bársony Mihály 
Népdalkör, a Jövőnkért Alapfokú 
Művészeti Iskola táncosai és az Ár-
pád Fejedelem Nyugdíjas Klub tagjai 
képviseltették magukat.

A polgármesteri köszöntők után 
dobszóval kezdődött a másfél órás 

előadás. A több mint 20 műsorszám 
közös jellemzője volt, hogy vidám, 
farsangi hangulat megteremtésére 
törekedtek. A népdalkör tréfás dalo-
kat adott elő, a nyugdíjas klub tán-
cosai palotást és csárdást mutattak 
be. Humoros jelenetek is elhangzot-
tak, amelyek előadásából nemcsak a 
nyugdíjas klub, hanem a népdalkör 
tagjai is kivették részüket. A tánc-
csoport fergeteges műsorát több 
alkalommal is visszatapsolta a kö-
zönség. Olyan jó hangulat alakult ki, 
hogy a tanár úr, Bagi Ferenc is táncra 
perdült, óriási sikert aratva virtuóz 
legényesével. Vidám, felszabadult 
légkörben, baráti hangulatban telt el 
az este – mondta el Horti Sándor, a 
népdalkör vezetője.

A műsor után vacsorára kaptak 
meghívást a szereplők, ahol a finom 
ételek mellett az ugyancsak finom dél-
vidéki borok is az asztalra kerültek.

FElHívás
…szülőkhöz, volt tanítványokhoz, az iskolát támogató polgárok-

hoz, szervezetekhez Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
magánszemélyek segítségével létrehozta a Pejtsik László Alapítványt, 
amelynek fő célja az iskola nevelő és oktató munkájának segítése a 
tanulók sokoldalú fejlesztésének érdekében.

Az iskola támogatása érdekében kérjük, hogy személyi jövedelem-
adója 1 % - ának befizetésével csatlakozzon az alapítványhoz, és le-
gyen segítségünkre céljaink megvalósításában.

Befizetésüket a Pejtsik László Alapítvány alábbi adószámára 
tehetik meg: 18353963-1-03.

Segítő támogatásukat előre is köszönjük.
dr. Csernus Tibor

az alapítvány kuratóriumának elnöke

Tisztelt adózók!
A Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület köszönetet mond 

mindazoknak, akik támogatták szervezetünket 2010-ben. A továbbiak-
ban is szeretnénk folytatni a falu fásítását, virágosítását, helytörténeti 
kiadványok megjelentetését.

2011-ben is köszönettel vesszük, ha adóbevalláskor személyi jöve-
delemadójának 1%-át egyesületünknek felajánlja.

Adószámunk: 18356351-1-03 Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő 
Egyesület

Vezetőség

Tájékoztató
a házak

számozásáról
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyel-

mét, hogy az önkormányzat 2/2010. 
(II.09.) számú „A házak számozásáról 
és a házszámtáblák elhelyezéséről” 
szóló rendelete előírja, hogy minden 
lakóingatlanon házszámot kell elhe-
lyezni. A házszámot elsősorban az 
épület használója, kezelője, ennek 
hiányában tulajdonosa köteles besze-
rezni és kihelyezni az épületre, lehe-
tőleg a kapu melletti falon, kerítésen, 
úgy, hogy az a közterületről jól látha-
tó legyen. Ha a tulajdonos számára a 
házszám nem egyértelmű, akkor az 
önkormányzat építésügyi ügyintézője 
tud felvilágosítást adni.

A számok beszerezhetők a vasárut 
forgalmazó boltokban, így a tiszaalpári 
iparcikk üzletben is. Ára számonként 
kb. 500 Ft.

Amennyiben 2011. május 1-jéig az 
ingatlanon nem lesz látható, olvasható 
házszám, az önkormányzat szabály-
sértési eljárás keretében kötelezi az 
ingatlan tulajdonosát a házszám kihe-
lyezésére.

Boris Ferenc közterület-felügyelő
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Évadnyitó az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klubban
Minden évben, így az idén is febru-

árban kezdődött a klubélet. A hosszú hi-
deg napok után felszabadultan jött össze 
a klubtagság.

Első programunk a lakiteleki nyug-
díjas klubba tett látogatás volt. Febru-
ár 17-én felkerekedett a klubtagság és 
eleget tett a lakitelekiek meghívásának, 
ezzel is ápolva az egy évtizedes kapcso-
latot. Finom vacsora, sütemények hal-
maza és nem utolsó sorban szeretetteli 
fogadtatás várta a klubot. Minden tag 
mosolyogva, énekelve és együtt táncol-
va töltötte el az estét.

Február 19-én tartottuk a farsangi 
ünnepségünket. Mindannyiunk szóra-
koztatására több ötletgazdag klubtagunk 
jelmezbe öltözött. Volt ott tuskóhúzó 
öreglány, szigorú katonaparancsnok, 
indiai szépség, görög hölgy, kártyave-
tő cigányasszony, hajléktalan, földön 
járó angyal, melyet követett az ördög 
– utódjával, a kisördöggel. Nagy de-
rültséget okozott a bevonuló nyugdíjas 
hölgyek sorozása, valamint Lagzi Lajcsi 
a trombitájával. Felléptek „világhírű” 
balett-táncosok, a magyar kártya ászai 
(tél, nyár, ősz, tavasz), és a hóember 
sem akart még elolvadni. Jól mulattunk 
Macsek és Hajó tréfás jelenetén, a fél-
tékeny vőlegény és púpos menyasszo-
nya kettősén. A múlt évben bemutatott 

tréfás lakodalmat az idén követte az 
ugyancsak mókás keresztelő. A jelene-
tet Tímár Béláné írta. Izsáki vendégeink 
igazi meglepetésműsorral léptek fel, a 
Moulin Rouge táncosnőinek öltöztek. A 
fiatalos férfi klubtagok utcalány jelmez-
ben kellették magukat.

A vacsorát Kecső Ferenc szolgáltat-
ta, és bizony, üresek lettek a tányérok. 
Asztalok sorát borította el a sok tombo-
latárgy. Az irodalmi vetélkedőn nyert 
nagy festmény is tombolatárgy lett, 
amelyet egyik szponzorunk, Suta Ibo-

lya nyert meg. A tombolából származó 
bevételt a tánccsoport programjainak 
finanszírozására fordítjuk.

A februári hónap programjai evvel 
még nem értek véget. 26-án a tánccso-
port és az énekkar közös programmal 
Tordára utazott a műsorával.

A programok támogatói voltak: dr. 
Vancsura István, dr. Csernus Tibor, ifj. 
Barna Sándor, dr. Tógyer László, dr. 
Tógyer Lászlóné, Magony Gáspár, Suta 
Ibolya.

Busa Mária klubtag

A résztvevők egy csoportja. Fotó: Fekete Ferenc

Vállalkozók figyelmébe
A Bács-Kiskun Megyei Vállalko-

zásfejlesztési Alapítvány pályázati 
lehetőséget biztosít a Dél-Alföldi ré-
gióban működő vállalkozások fejlesz-
tésének támogatására, beruházási és 
forgóeszköz hitelek igénybevételére.

Olyan vállalkozók vagy vállalko-
zást indítani szándékozók jelentke-
zését várjuk, akik az alábbi célokra 
keresnek megoldást:
vállalkozási tevékenység végzésére 
szolgáló ingatlan beruházás (vásárlás, 
építés, átalakítás)
a vállalkozási tevékenység végzésé-
hez szükséges használt és új gépek, 
berendezések, felszerelések, jármű-
vek beszerzése

forgóeszközök vásárlása (pl. árukész-
let) max. 7 millió Ft-ig
A folyósított hitel általános jellem-
zői:
• 500ezer és 50millió Ft közötti fo-
lyósított összeg
• 6-8 %-os kamat
• 20 % önrész szükséges
• kezdő vállalkozásoknak is!
• ingyenes hitel előminősítéssel
• akár 15 éves futamidővel
• akár 2 év türelmi idő után is törleszt-
hető
• előtörleszthető

A hitel igénybevételéhez pályá-
zat benyújtása szükséges, melynek 
tartalmaznia kell az előírt dokumen-

tumokat és az üzleti tervet. Minden 
beérkezett pályázatot előminősítünk 
és csak a megfelelően előkészített pá-
lyázatokat fogadjuk be.

Bővebb információ a Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány honlapján 
érhető el a www.bacs-lea.hu címen a 
Hitelek menüpont alatt. 

A beadott pályázatok elbírálásá-
nak átfutási ideje maximum 30 nap, 
a hitel folyósítása pedig 1 héten belül 
megtörténik.

A vállalkozók jelentkezését Mo-
gyorós Csaba minősített tanácsadónk 
várja az iroda@ecotrend.hu címen 
vagy a 0620/987-5969-es telefonszá-
mon. 



2010 szeptemberétől öt 
éven keresztül biztosítja a 
pályázatban vállalt kötele-
zettségek, innovációk meg-
valósítását az intézmény.

Ennek keretében szöveg-
értés-szövegalkotás, mate-
matika kompetencia alapú 
oktatás, illetve életpálya-
építés szakköri tevékenység 
bevezetésére került sor az 
első és ötödik évfolyamon.

Márciusig az alábbi inno-
vációk, témahetek, projektek 
valósultak meg: Tudás Vára 
– óvoda-iskola átmenet meg-
könnyítése, egészséghónap 
– három hetet meghaladó 
projekt, karácsony témahét 
– iskolai szintű rendezvény.

Kővágóné Kálmán Klára
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a támop 3.1.4-08/2-2009-0037 sz.
pályázat fenntarthatóságának

biztosítása az árpád Fejedelem
általános Iskola és könyvtárban

Farsang az óvodában
„ … a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél haja-huj,
s a tavasznak jönni kell!” 

Böjtelő havában a kicsik és nagyok 
leginkább várt napja a jelmezes farsangi 
bál. Idén is valamennyi gyermek, szülő 
és óvónő fantáziáját alaposan megmoz-
gatta a várakozás, készülődés időszaka. 
Rengeteg ötlet és kreativitás mutatkozott 
meg mindkét óvodaegységben. Voltak 
egységes jelmezek: cica, egér, béka, ka-
lóz, kéményseprő. Ritmusos zenés ko-
reográfiákat mutattak be a gyermekek. 
Ezt napokon keresztül élvezettel gyako-
rolták, hogy a nagyközönség előtt siker-
rel szerepelhessenek, helytállhassanak. 
Voltak egyéni színpompás maskarák 
is. A gyermekek számára a legizgalma-
sabb és legfelszabadítóbb pillanatok, a 
kötetlen versenyjátékok, drámajátékok 
vidám páros táncok voltak. A kicsik 
szüleikkel, testvéreikkel együtt pár-
ban versenyeztek. Jelen voltak fiatalos 

nagymamák és 
nagypapák is, 
akik szintén részt 
vettek a mozgá-
sos játékokban, 
unokájuk nagy 
örömére. Most 
sem maradt el a 
farsangi eszem-
iszom. Voltak 
olyan csopor-
tok, ahol szülők, 
nagyszülők is 
bekapcsolódtak 
a farsangi fánk-
sütésbe, vagy 
saját készítésű 
legfinomabb sü-
teményeiket készítették el ez alkalomra. 
Mások üdítőt, rostos italt hoztak. Hoz-
zájárulásukkal, munkájuk felajánlásá-
val még színesebbé tették ezt a napot. 
Fogadják köszönetünket érte! 

A néphagyomány szerint a farsan-
gi fánknak varázserőt tulajdonítottak. 

Azért kell fánkot sütni, nehogy a szél 
elvigye a ház tetejét. A farsangi jókí-
vánságok, csúfolók vidám hangulata 
még napokig bennünk él, megkönnyíti 
a tavasz várásának nehéz napjait. 

Novák Imréné és
Fodor Árpádné óvónők  

az 5. osztályosok menedéket építenek

Várnai Richárd 8. osztályos tanu-
ló ennek a tanévnek az elején kezdett 
verseket írni, amelyeket a magyarta-
nárának, Suba Jánosnénak rendsze-
resen meg is mutat.  Az ő javaslatára 
közöljük most egyik zsengéjét.

kisüt a nap

Kisüt a nap, 
Kisüt egyszer, 
A sötétségnek itt már vége.  
Jöjjön csak a napfény, 
Öntse el lelkemet, 
Vessen véget a hosszú szenvedésemnek.  
Tiszta lelkemmel, 
Megvetem a rosszat, 
Mert láttam már milyen, 
És nem lehet rosszabb.  
A mocskos igazsággal, 
Meglátom a jót, 
S tudom már, 
Hogy nem nekem való. 
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Zöld hírek
Újra sikerről számolhatunk be az is-

kola mint Ökoiskola és az óvoda mint 
Zöldóvoda együttműködése kapcsán.

Február 9-én nagyszabású PET-pa-
lack gyűjtési akcióban vettünk részt, 
amelyet a Csongrádi Vízügyi és Kom-
munális Kft. hirdetett meg. Velük már 
az őszi hulladékgyűjtés óta jó kapcsola-
tot ápolunk, s ez most is kamatozott. Az 
óvoda és iskola jó kapcsolata régi ke-
letű, nemcsak az ökogondolkodásban, 
az ökotevékenységekben, hanem a ne-
velés más területein is hatékony.

A meghirdetett akció a kiskunfél-
egyházi térség oktatási intézményei 
számára jelentett lehetőséget, hogy 
az újrahasznosítás területén ismét te-
hessünk egy lépést az „egyetlen Föl-
dünkért”.  Ebben a versenyben a vá-
rosi és községi oktatási intézmények 
között az előkelő III. helyet szereztük 
meg.  Ez pénzjutalommal is járt, ami 
30.000,- Ft-ot jelentett számunkra. 
Természetesen a palackokért is szépen 
fizetett a kft., s az így befolyt összeget 
öko-célokra tudja fordítani mindkét 
intézmény.

Köszönet érte a szorgos kezeknek, 
a kicsiknek és nagyoknak, a szülők-
nek és mindenkinek, aki valamilyen 
szinten bekapcsolódott ebbe a te-
vékenységbe. Ebben a programban  
Csernákné Medek Brigitta vesz részt 
az óvoda részéről, s jó az együttmű-
ködésünk  a szelektív hulladékgyűjtés 
más területén is, ami például legköze-
lebb április 15-én lesz az Ökohét ke-
retében.

A díjátadás ünnepélyes keretek kö-
zött zajlott, amelyet egy farsangi jel-
mezes bemutatóval kapcsoltak össze. 
Ezen 63 jelmez került bemutatásra, 
aminek az érdekessége az volt, hogy 
hulladékból kellett elkészíteni. Termé-
szetesen mi is kitettünk magunkért: 
hat tanulónk ötlete lett bemutatva, s ez 
azért is szép, mert a községi iskolákat 
szinte csak a mi tanulóink képviselték 
(csak Pálmonostora vett részt egy fő-
vel). Bár helyezést nem értünk el, de a 
megmérettetésben nem maradtunk le. 
Ezeket a bemutatott jelmezeket a mi 
tanulóink tervezték, ők lettek a model-
lek is és valóban a saját munkájuk volt. 

Láttunk olyan jelmezeket, amelyek 
egyértelműen felnőtt munkák voltak, 
vagy nem hulladéknak számító anyag-
ból készültek. Mi nagyon jól éreztük 
magunkat, nem volt kudarc, mivel is-
mét egy olyan versenyben vehettünk 
részt, ahol  az ökogondolkodásban 
nem maradtunk le. Persze a játék is 
jó volt. Április 13-án a XI. Kistérségi 
Természetismereti Versenyen szeret-
nénk bemutatni ezeket az alkotásokat 
az iskolában. Természetesen szület-
hetnek újabb remekművek is addig.

A kft. újabb akciót hirdetett meg, 
amely keretében emelte a felvásárlá-
si díjat, s amely ismét nyereménnyel 
zárul az első három helyezettnek. Ez 
márciustól május 31-ig tart, s mi má-
jus 18-án szeretnénk tartani a szoká-
sos módon az iskola udvarán.

Mindenkinek felhívjuk a figyelmét 
erre a lehetőségre, hiszen nemcsak a 
helyezés, nemcsak a díjazás a fontos, 
hanem a cél, hogy a környezetünk vé-
delmének 24. órájában tegyünk meg 
mindent.

Dr. Halász Mátyásné

Speciális jogvédelemmel foglal-
kozik egy alapítvány Magyarorszá-
gon: azoknak nyújt segítséget, akik 
egy pszichiátriai osztályon, pszichi-
átriai kezelés következtében szen-
vedtek sérelmet. Az alapítvány egy 
nemzetközi jogvédő szervezet hazai 
csoportjaként működik Magyaror-
szágon, kiemelten közhasznú szerve-
zetként.

Az alapítvány által vizsgált pszi-
chiátriai visszaélések igen sokfélék, 
és számos ügyben sikerült már haté-
kony jogi segítséget nyújtani a kárt 
szenvedettek számára. Egy esetben 
például egy nő azzal kereste fel az 
alapítványt, hogy édesanyja kis híján 
belehalt a pszichiátriai „gyógyszere-
zésbe” egy vidéki kórházban; életét 
csak a családtagok beavatkozása és a 
gyors orvosi segítség mentette meg. 
Az alapítvány munkájának eredmé-
nyeképpen a gondatlanságból kis hí-

ján halált okozó pszichiátert a bíró-
ság elítélte.

A szervezet évek óta kampányt 
folytat annak érdekében is, hogy fel-
tárja a „hiperaktívnak”, „figyelemza-
varosnak” tartott gyermekek pszichi-
átriai gyógyszerezésének veszélyeit. 
Az alapítvány úgy találta, hogy ezek 
a gyógyszerek, kezelések nem oldják 
meg a gyermek problémáit, csupán el-
nyomják a tüneteket, az izgága gyer-
meket letompítják. Ezért igyekszik 
felhívni a figyelmet ennek veszélye-
ire, illetve hogy mi lehet a megoldás 
ilyen probléma esetén.

Az alapítványhoz a következő 
ügyekben lehet fordulni ingyenes se-
gítségért:
• Ha úgy érzi, a pszichiátriai kezelés 
során jogtalanul bántak Önnel vagy 
családtagjával,
• Ha úgy érzi, túlgyógyszerezték 
vagy félrekezelték, és a pszichiátriai 

kezeléstől rosszabbul lett, mint előtte 
volt,
• Ha akarata ellenére szállították a 
pszichiátriára, és úgy érzi, ez jogta-
lan volt,
• Ha fizikai bántalmazás érte a pszi-
chiátrián vagy erőszakosan bántak 
Önnel,
• Ha pszichiátriai gyógyszerkísérlet 
során károsodást szenvedett,
• Ha gyermekét „hiperaktívnak” vagy 
„figyelemzavarosnak” nyilvánítot-
ták és gyógyszert kellett szednie, de 
semmi nem lett jobb, vagy a gyermek 
mellékhatásoktól szenvedett,
• Ha a fenti témákkal kapcsolatban 
információra van szüksége.

állampolgári bizottság az
Emberi Jogokért alapítvány

telefon: 06 (1) 342-6355
Postacím: 1461 Budapest, Pf. 182

E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu

a pszICHIátrIaI vIsszaélésEkEt vIzsgálJák
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Egyre többen váltják ki az állami 
engedélyt és ezzel egy időben érvénye-
sítik tagságukat 2011-re. Nagy öröm 
a vezetőség számára, hogy viszony-
lag zökkenőmentes volt az átállás a 
horgászjegyek értékesítésében. Akad 
azért olyan horgásztárs is, akihez nem 
jutott el a jegyárusítás időpontja. Sze-
rencsére megértőek a horgászok és jól 
fogadják, ha esetleg vissza kell menni-
ük újra az engedélyükért. Nagyon kö-
szönjük a megértésüket és türelmüket! 
Sajnos a vidékről érkező horgászok 
nem tudják, mikor jöjjenek, ha enge-
délyt szeretnének. Ezért azt kérjük a 
tiszaalpári  sporttársaktól, ha ismernek 
vidéki horgászokat akik rendszeresen 
nálunk tagok, informálják őket ezzel 
is segítve a gördülékeny ügyintézést. 
Az engedélyváltásra kijelölt időpont-
ok: hétfőn és szerdán 9 órától 11-ig. 
Valamint minden páratlan hét szom-
batján 9 és 11 óra között. 

Az Alpári Tisza Horgász Egyesü-

let vezetősége pályázatot nyújtott be 
anyagi támogatásra az önkormányzat-
hoz. A pályázott összeget a gyermek 
horgászversenyre igényeltük. A testü-
let támogatta az egyesület vezetőinek 
kérését, és egy igen komoly, 100.000 
forintos összeggel támogatta azt. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni az 
önkormányzatnak, hogy a nehéz gaz-
dasági helyzetben is jó szívvel gon-
doltak egyesületünkre.

Az egyesület részt vesz a Nem-
zeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi 
Regionális Kollégiumának működési 
célú pályázatán. Külön köszönettel 
tartozunk: a polgármester úrnak, mert 
felhívta a figyelmünket a kínálkozó 
lehetőségre, Németh Péternek, a pá-
lyázati kiírás megismertetéséért és a 
pályázatunk megszerkesztéséért, vala-
mint Barna Anitának és Kapus Márti-
nak a sikeres regisztráció létrejöttért. 
A pályázott összeggel az egyesület 
működési költségeit tudjuk csökken-

teni, valamint olyan fejlesztéseket 
tudunk végezni, melyek támogatás 
nélkül soha nem valósulnának meg. 
Reménykedünk abban, hogy pályáza-
tunk sikeres lesz és a jövőben is élni 
tudunk a hasonló lehetőségekkel.

A hosszabbodó nappalok és az 
egyre több napos óra csábítja a horgá-
szokat az ébredező természetbe. Igen, 
most már érdemes átnézni a felszere-
léséket. Leakasztani a szegről a bottar-
tót és a kora tavaszi könnyűszerelékes 
horgászatokra készülődni. Sajnos az 
árvíz lehetősége továbbra is fennáll 
még alacsonyabb vízállás mellett is, de 
bizakodjunk a gyors apadásban. Addig 
is érdemes felkészülni a horgászatra, 
így nem a hirtelen beállt jó időben kell 
előrántani a tavalyi felszerelést. 
A Bács-Hosz vezetőitől tudjuk, hogy 
a Halászcsárda alatti partszakaszt a 
fakitermelést végző cég helyreállítja, 
amint azt az időjárás lehetővé teszi.

Kővágó András HE titkár

horgászhírek

Kék percek - Rendőrségi közlemény
Tisztelt Lakosság!

A helyi körzeti megbízottak 
még könnyebb, még gyorsabb el-
érése érdekében március hónaptól 
állandóan elérhető az a szolgálati 
mobiltelefon, amelyen mindig az 
éppen szolgálatot teljesítő kolléga 
hívható, aki így perceken belül tud 
reagálni bejelentéseikre.

az ügyeletes szolgálati
mobiltelefon száma:

06 20/539-6630
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 

hogy bejelentéseiket a továbbiak-
ban ezen a számon tegyék meg.

Február hónapban az alábbi 
vagyon elleni bűncselekmények 
elkövetése miatt indított eljárást 
a Kiskunfélegyházi Rendőrkapi-
tányság:

Február 10-én 01óra körüli 
időben ismeretlen tettes az ab-
lakot helyettesítő farostlemez 
benyomásával behatolt egy, a 
Kátai soron fekvő raktárépületbe 
és onnan 3 db, egyenként 12 kW 
teljesítményű villanymotort tu-
lajdonított el. A lopással okozott 
kár: 300.000 Ft, rongálási kár: 
2.000 Ft.

F e b r u -
ár 18-án 9 
és 17,20 
óra közötti 
időben is-
meretlen el-
követő - va-
lószínűleg 
hamis kulcs 
h a s z n á l a -
tával - behatolt egy Kecskeméti 
utcai házba és onnan kb. 150 kg 
fagyasztott húst tulajdonított el. A 
lopással okozott kár: kb.110.000 
Ft, rongálási kár nem keletkezett.

Végkiárusítás a BöngésZdéBen
Gyermekruhák 200.- Ft /db
Női – férfi pulóverek, zakók, ingek 300.- Ft/db
Bizsuk féláron
Lakástextil féláron    Alkotmány u. 17.
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Új köntösben az abc
Március 2-án megújult belső 

térrel újra kinyitott az itteniek kö-
rében csak „ABC”-nek nevezett 
Integrál üzlet. Dr. Horváth Sándor 
elnök-vezérigazgató kérdésünk-
re elmondta, hogy a felújítás nem 
egyedülálló az üzletlánc egysége-
inek sorában. A 2010-ben indult 
boltmegújítási, arculatváltási prog-
ram keretében több üzletet, így a 
tiszaalpári ABC-t is a terveknek 
megfelelően újították fel, illetve a 
külső festési és dekorálási munká-
latokat is ennek szellemében vég-
zik majd el. 

A felújítás lényeges oka volt 
még az eladótér nagyságának nö-
velése, ezzel összefüggésben a 
választék szélesítése, főleg hazai, 
illetve az Integrál Zrt. baromfifel-
dolgozó üzemének termékeivel.

A kicserélt, egységesített emb-
léma mögött teljes egészében ma-
gyar tulajdonosi háttér áll, akiknek 
célja, hogy elsősorban jó minőségű 
magyar árut forgalmazzanak. Nem 
zárkóznak el az elől sem, hogy a 
jövőben bolt körzetében a helyi 

termelők által előállított magas 
színvonalú termékeknek is teret ad-
janak.  Nem terveznek azonban az 
üzlet sajátosságára való tekintettel 
zöldség- és gyümölcsértékesítést, 
valamint tőkehús forgalmazást, ki-
véve a vákuumcsomagolt húsféle-
ségeket. 

A felújítás eredményeként az 
üzletlánc vezetősége bízik abban, 
hogy a vásárlók a megnövekedett 
eladótérben kényelmesebben tud-

ják vásárlásaikat lebonyolítani, és 
az áruválaszték bővülésével is elé-
gedettek lesznek.

„Bízunk abban, hogy Tiszaalpár 
község központjában lévő áruhá-
zunk továbbra is maradéktalanul 
biztosítja a vásárlók beszerzési 
igényeit, egyben cégünket méltán 
reprezentálva illeszkedik a község 
folyamatosan megújuló centrumá-
ba”- zárta a tájékoztatóját az elnök-
vezérigazgató úr. 

mEgkérdEztÜk….
hogyan vélekednek olvasóink az ABC felújításáról

Herczeg Barbara középiskolai tanuló:
- Az ABC felújítását nagyon jó ötlet-
nek tartom. Minden embernek, főleg 
a fiataloknak fontos a változatosság. 
Kíváncsian mentem be első alkalom-
mal és nem csalódtam. Tetszenek az 
élénk színek, mintha az egész "meg-
fiatalodott" volna. Jó érzés bemenni, 
abba az otthonos környezetbe, amit 
megteremtettek. Tágas, a színek mi-
att vidám. Az árukínálat is sokkal vá-
lasztékosabb lett és  átláthatóbb. Bár 
most még nehezebben tájékozódom 
benne, de ez napról napra egysze-
rűbb lesz, és ebben nekem az eladók 
is sokat segítenek.
Hanó Mihály:

- Csak pozitív véleményem van a 
megújult ABC-vel kapcsolatban. Én 
egy kicsit elfogult vagyok, mert az 
ott dolgozó lányok annyira kedve-
sek, segítőkészek hogy egyszerűen 
le vagyok nyűgözve. Az meg csak 
hab a tortán, hogy most már ke-
rekesszékkel is könnyedén elférek 
olyan tágas lett. Számomra sokkal 
világosabb is lett áttekinthetőbb és 
még barátságosabb. A forgó kapun 
eddig sem tudtam bejutni, de a kasz-
sza felől igen. Bár fizetni még min-
dig kell - és sajnos egyre többet -, de 
a megvásárolt portékánkhoz kapunk 
ajándékba mosolyt és szeretetet.
Sósné Czinege Edina bolti eladó:

- Szerintem már kellett a "megúju-
lás" az ABC-nek. Szép lett, modern. 
Sokkal tágasabb, az átláthatóságtól 
barátságosabb. Könnyebb a tájéko-
zódás, az áruválaszték is bővülni fog 
remélhetőleg. Az akciók vonzóak. 
Mi is szívesen fogjuk ott megvenni 
azt a terméket, amit nálunk nem le-
het kapni.
Palócz Gáborné gyermekgondozó:
- Számomra fontos, hogy milyen 
körülmények között vásárolok nap 
mint nap. A falunak szüksége volt 
már egy európai színvonalú boltra. 
Véleményem szerint ez sikerült. To-
vábbra is maradok hűséges vásárló-
juk.
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LABdArÚgÁs
Az előkészületi mérkőzések eredmé-

nyei a következők.

Felnőtt csapat:
Tiszaalpár – Kiskunfélegyházi HTK 
1:4
Tiszaalpár – Tiszakécske elmaradt
Tiszasas – Tiszaalpár 1:3
2 mérkőzés, 1 győzelem, 1 vereség.

Ifjúsági csapat:
Lakitelek – Tiszaalpár 1:3
Tiszaalpár – Kunszállás megyei I.o. 2:2
Tiszaalpár – Izsák elmaradt.

2 mérkőzés, 1 vereség, 1 döntetlen.
Az elmaradt edzőmérkőzések 

megérdemelnek pár gondolatot. A 
tiszakécskeiek szombaton telefonáltak, 
hogy miért nem megyünk játszani. Na-
gyon meglepődtünk, mivel vasárnapban 
egyeztünk meg. Más probléma is felve-
tődött Kécskével kapcsolatban. Borsi 
Sándor átigazolásáért 5 fiatal játékost 
ajánlottak fel, akiket ők akkor nem tud-
tak foglalkoztatni. Mi elfogadtuk a fel-
ajánlást. Az átigazolási időszak végéhez 
közeledve azonban fogyott a létszám: 5-
4-3-2 – végül egy maradt, Balla Tamás 
kapus, aki azonban az utolsó pillanatban 
szintén „meggondolta magát”. Később 
kiderült, hogy az előkészületi mérkő-
zés időpontja is azért módosult gyorsan, 

hogy a beígért játékosok még véletle-
nül se találkozhassanak velünk, nehogy 
mégis átigazoljanak. (Egyébként az 
edzőmérkőzésen mind az öt beígért já-
tékos játéklehetőséget kapott, ami nem 
volt egy nemes gesztus a részükről.) Az 
eset megítélését a kedves olvasókra bíz-
zuk.

Ezért a malőrért a játékosok nevében 
is ígérem, hogy a csapat nemes „bosz-
szút” fog állni: győzelemmel büntetjük 
meg a Kécskét!

Az ifi csapat Izsák elleni mérkőzése 
azért maradt el, mert Izsák nem tudott 
csapatot kiállítani. Sokszor felmerül az 
emberben a kérdés, hogy van-e így egy-
általán edzőmérkőzésekre szükség.

Az ifjúsági csapat újra szép példáját 
adta a sport iránti szeretetének, illetve 
az összetartásnak. A saját elhatározá-
sukból letakarították a pályáról a havat, 
ezzel téve alkalmassá a pálya talaját a 
játékra, az első tavaszi bajnoki mérkő-
zés megtartására. Köszönjük a játékot és 
az önzetlen munkát is.

A felnőtt csapatba 3 új játékost sike-
rült igazolnunk: Horváth Zsolt csatárt 
és Győrfi Miklós védőt a Kecskeméti 
LC-től, Komáromi Zoltán védőjátékost 
a Helvéciától. Ők és a már korábban 
említett Hürkecz Róbert várják a beve-
tést a csapatnál. Hürkecz Robi eddig jól 

beilleszkedett a csapatba, minden egyes 
előkészületi mérkőzésen szerzett gólt, 
attól függetlenül, hogy a felnőtt vagy az 
ifi csapatban szerepelt.

Március 6-án vasárnap a csapatok 
lejátszották az első bajnoki mérkőzése-
ket. A mérkőzések egy-egy perces néma 
tiszteletadással kezdődtek a napokban 
elhunyt A. Tóth Sándor újságíróra em-
lékezve. Ő régi játékosa, majd elnöke is 
volt a sportegyesületünknek. Az egyesü-
let működésében az ő munkája is benne 
van. Nyugodjon békében!

A mérkőzések jól sikerültek szá-
munkra, győzelemmel kezdett mindkét 
együttesünk a Jakabszállás ellen.
Felnőtt csapat: 
Tiszaalpár – Jakabszállás 4:3
Ifjúsági csapat:
Tiszaalpár – Jakabszállás 7:0.

A következő alkalommal, március 13-
án Helvéciára látogatnak a csapataink. A 
mérkőzések időpontjai: 12.30 és 14.30.

Március 20-án újra itthon játszunk, a 
Lajosmizsét fogadjuk, a meccsek 13.00 
és 15,00 órakor kezdődnek.

Ha tehetik, kérem, kísérjék el a csa-
patokat, de a hazai mérkőzésekre fel-
tétlenül jöjjenek el. Buzdítsuk együtt a 
csapatainkat: Hajrá, Tiszaalpár! Hajrá 
ASE!

Martus Pál elnök

II. Jótékonysági 
Vándorkupa

Parádi László szervezésében feb-
ruár 26-án már második alkalommal 
indult jótékonysági teremfoci kupa. 
Az iskola sportcsarnokában töretlen 
lelkesedéssel léptek pályára a helyi 
és a környékbeli csapatok. A cél nem 
csupán a győzelem volt, hanem az is, 
hogy a bevételből minél több nehéz 
sorsú iskolást tudjanak támogatni. Ez 
alkalommal téli ruhákat, cipőket ado-
mányoznak 5 diáknak. 

A 10 csapat jó hangulatú, pörgős 
mérkőzéseket játszott. A győzelmet 
- csakúgy, mint tavaly - a kunszállási 
Lokomotív szerezte meg. Az alpári Ör-
dögök lettek a második helyezettek. A 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára a 
kiskunmajsai Green Masters állhatott.

Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonban lévő
cégcsoportja, a QUaEstor Csoport megtakarítási és/vagy
utaztatási termékei értékesítési lehetőségét kínálja fel akvizíciós

rendszerének keretein belül tiszaalpár és vonzáskörzetében.
Amit nyújtunk: • széleskörű és versenyképes termékpaletta 
   • jelentős bevételi lehetőség
   • 20 éves piaci jelenlét és tapasztalat 
   • elismert márkanév 
   • rendszeres oktatás és help desk 
Amit elvárunk: • meglévő ügyfélkör, kiterjedt kapcsolatrendszer
  • alapszintű pénz- és tőkepiaci ismeretek (megtakarítási termékek
     esetén)
  • számlaképesség 
  • tevékenység: értékpapír- és árutőzsdei tevékenység: 6612
    (megtakarítási termékek esetében)
  • erkölcsi bizonyítvány 
  • minimum középfokú végzettség

A jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
telefonszám: +36 76 416-504

e-mail: zsuzsanna.takacs@quaestor.hu
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könyvelést és
könyvvizsgálatot vállalok:

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemé-
lyek kft-k, bt-k, alapítványok részére, teljes 
körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. 

Havonta tájékoztatást kap vállalkozása ered-
ményéről, 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.

A TISzAALPáRI MűVELődéSI HázBAn
Fogadóórát tartok 

Időpontok: április 7., május 6.,
június 7., július 7., augusztus 8.,

szeptember 7., október 7., november 7., 
december 7. 14-15 óráig 

éRdEKLődnI: 06/30/266-8536

régi, új felületek 
festése, mázolás, 

tapétázása
HőSzIgETELéS,

FalFElÜlEt színEzésE
Keressen meg és megoldom

festéssel kapcsolatos
bármely gondját rövid

határidővel!
Egyénre szabott

ajánlatokkal várja 
Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971
Minden kedves megrendelőmnek

békés, boldog új esztendőt kívánok.

a sporthorgászbolt
fennállásának 10. évfordulója alkalmából

egész évben akciókkal várja kedves vásárlóit!
mIndEn HétEn más-más akCIós

TERMéKBőL VáLogATHAT!
Horgászcikkek széles választéka mellett

kaphatók még: méteráru, lakástextil,
függönyök, kiváló minőségű: párnák,

paplanok, ágyneműk, törölközők.
rÖvIdárUk: cérnák, tűk, gumik,

cipzárak, fonalak stb.
valamint: kutya-, macska-, kisállat-, madár-

díszhaleledel és felszerelés is kapható
a Sporthorgászboltban (Alkotmány utca).

nézzEn BE HozzánK HéTRőL- HéTRE!
Továbbra is sok szeretettel várok mindenkit: 

nagyné ErIka

HoRgáSzoK FIgyELEM!
napijegyek, éves területi jegyek továbbra

is a megszokott módon, nyitvatartási időben
bármikor kaphatók üzletünkben! 

alpár-Fa Bt.
tűzifa árai:

 

akáC:     2300 Ft/q
vékony akáC:   1800 Ft/q
bÜkk:     1800 Ft/q
TÖLgy:    1800 Ft/q

Kuglizva, hasítva, méterben,
kis és nagy tételben,

ingyenes házhozszállítással.
alpár-Fa bt.

Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

06-20-912-1009



Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

aprók KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház:  598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízott: 06 20/539-6630
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816

* Bármilyen típu-
sú nyugati szgk-hoz új 
utángyártott alkatrészek 
és karosszéria elemek 
eladók, házhozszállí-
tással! Érd: du. 14 h-tól 
20/5792059

* Idős néni, bácsi, 
házaspár eltartását vál-
lalom. Érd.: 06/30/4308-
146

* Barna plüss, 4 sze-
mélyes kihúzható reka-
mié eladó, vagy kemping 
kerékpárra cserélhető. 
Érd:30/4057286

* Magánszemélyek 
adóbevallásának elké-
szítését vállalom. Érd.. 
06/70/254-2726

* Eladó Tiszaalpár, 
Dózsa György u. 68/d 
szám alatti 87 m2-es lakás 
– négylakásos társasház-

ban. Érd.: 06/30/300-
9996, vagy 76/424-092

* Alpáron 2 szobás 
családi ház eladó, 300-
as telekkel. Víz, villany, 
gáz van. Ár megegyezés 
szerint. Érd.: 06/30/370-
3276 vagy 424-412

* Angol nyelvből okta-
tást, korrepetálást, külföl-
di munkavállalás előtti és 
nyelvvizsgára való felké-
szítést vállal fiatal, diplo-
más, tapasztalt tanárnő. 
Tel.: 06/70/503-5099

* Eladó heverő, abla-
kok. Érettségivel munkát 
4-6 órában keresek. Érd.: 
06/30/583-0663

* 3 szobás összkom-
fortos ház a központ-
hoz közel, azonnal 
beköltözhetően eladó. 
Érd:30/4057286

anyakönyvi hírek
Akit nagyon vártunk: Magyar Andor (Kerekes Krisztina), 
Pintér Liza Sára (Buzder-Lantos Annamária), Tóth Márk 
(Góg Ilona), Kispataki István (Kispataki Melinda).
Akiktől elbúcsúztunk: Hajdú Imre (1944), id. Váczi 
László (1929), Deák Ferenc (1938), Keskeny Gellért 
(2011 - élt 9 napot).

tisZaalpári hírMOndÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.

Felelős kiadó: Maróti Pál
Felelős szerkesztő: Sztakó Ildikó

A szerkesztőség telefonszáma: 424-106
E-mail címe: 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 nyit-
va 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
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