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Egynapos programra invitálta júli-
us 16-án a Tiszaalpári Lovas Sport 
Egyesület mindazokat, akik kedvelik 
a lovakat, a lovas bemutatókat. Az 
idei, második alkalommal megren-
dezett lovasnap célja az volt, hogy 
a helyi, valamint környékbeli lova-
soknak és érdeklődőknek tartalmas 
és szórakoztató programot nyújtson, 
ugyanakkor hagyományt is teremtsen 
a település életében. Bibok Károly 
az egyik szervező az egyesület kép-
viseletében elmondta, hogy a tava-
lyi rendezvény már megalapozta a 
Tiszaalpári Lovasnap hírét. Ez abban 
is látszott, hogy több helyről jelent-
keztek versenyzők és a látogatók is 
többen voltak. Igaz, csak nézőként, 
de részt vett a programokon Juhász 
László fogathajtó világbajnok is. 

Különlegesnek számít az esemény 
abból a szempontból, hogy a lovas-
versenyek hangulatát egy kellemesen 
eltölthető családi nappal ötvözte. A 
legkisebbektől a legidősebbekig min-
denki találhatott magának tetsző prog-
ramot, hiszen a csacsisimogatástól 
a sörözésig, a kézműves sátraktól a 
táncbemutatóig terjedt a skála.

A rendezvény gerincét a fogatverse-
nyek adták. Jól szerepeltek a tiszaalpáriak 
is, de a legelőkelőbb helyeket majdnem 
mind vidékiek szerezték meg. A nagy 
kettesfogatok akadályhajtásában 1. Szabó 
Sándor (Tiszakécske), 2. Csaplár Tibor 
(Fülöpháza), 3. Czakó Tibor (Bugac) 
lett. A tiszaalpáriak közül Novák Mihály 
4.,  Bibok Károly 10.,  Bibok Piroska 11., 
Bársony Anett 14., Baranyi János 15., 
Bori Antal 16. helyen végzett.

A nagy kettesfogatok vadászhaj-
tásának eredménye:  1. Csaplár Tibor 
(Fülöpháza), 2. Szabó László (Bugac), 
3. Konfár János (Jakabszállás). A 9. 
és a 10. helyen az alpáriak végez-
tek: Novák Mihály és Bori Antal.  
Bibok Károly 15., Bársony Anett 16., 
Bibok Piroska 18., Baranyi János 
19. helyezett lett. Az ebédszünet-
ben Winkler Zsolt és Drahos József 
kecskeméti lovasok tartottak szín-
vonalas díjugrató bemutatót. A csi-
kósprogramban négy-karikásostoros 
bemutatót, lófektetést és lóültetést, 
valamint kendőlopást láthattak az 
érdeklődők. Csikósaink Kanalas 
Kitti, Bibok Piroska, Bársony Anett, 
Baranyi János, Baksa Tünde és Kis-
Baranyi Eszter voltak.

Folytatás a 3. oldalon

Lovasnap TiszaaLpáron



Július 27-én tartotta a képvise-
lő-testület legutóbbi rendes ülését. A 
határidős ügyek miatt azonban augusz-
tus 4-én rendkívüli ülésre is sor került. 
A napirendi pontokból:
Településgazdálkodás

A Tiszaalpári Településgazdál-
kodási Kft. ügyvezetői feladatainak 
ellátására pályázatot írt ki az önkor-
mányzat. A beérkező 5 pályázatból 
három nem felelt meg kiírási követel-
ményeknek, így azokat a pályázókat 
kizárta a testület. A két megfelelő 
dokumentációt benyújtó pályázót zárt 
ülés keretében hallgatták meg a kép-
viselők, de a megbízáshoz szükséges 
minősített többséget egyik pályázó 
sem kapta meg.

A kft. további működéséhez minden-
képpen szükséges ügyvezető megbízá-
sa, ezért dr. Vancsura István polgármes-
ter a jelenleg a hivatalnál állományban 
lévő Bartucz István településüzemelte-
tőt javasolta a következő költségvetés 
elkészültéig megbízni a kft. ügyvezetői 
feladataival is. Indoklásában elmondta, 
hogy Bartucz István szakmailag alkal-
mas a feladat ellátására, ugyanakkor 
külön díjazás nélkül látná ezt az újabb 
munkakört a megbízása időtartamára. 
Hangsúlyozta, hogy takarékossági 
szempontokat is figyelembe kell venni, 
továbbá azt, hogy a két munkakör nem 
igényel két embert. A testület egy része 
szerette volna, ha a kft. ügyvezetői és 
az önkományzat településüzemeltetői 
munkaköre nem folyna egybe, viszont 
a jelöltjük munkabérigényét túlzott-
nak találták többen a képviselők közül. 
Mint elmondták, még a jövő évi költ-
ségvetésben sem látják biztosítva ilyen 
magas munkabérnek a kifizethetőségét.

A vita után a testület két tartózko-
dással 2012. február 29-ig megbízta 
Bartucz Istvánt a kft. ügyvezetői mun-

kakörének ellátásával.
Internet a körzeti megbízottaknak

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapi-
tányság kérésére az önkormányzat szé-
lessávú internet-hozzáférést biztosít a 
helyi körzeti megbízotti irodában. Az 
informatikai fejlesztést és a szoftve-
reket a Rendőrkapitányság szerzi be, 
de az anyagi lehetőségeik nem terjed-
nek ki az internethálózat kiépítésére. 
Az új rendszer helyben hozzáférési 
lehetőséget ad a körzeti megbízottak-
nak a rendőrségi nyilvántartásokhoz, 
adatbázisokhoz. A szolgálatot teljesítő 
megbízottak így több időt tudnak majd 
a községben eltölteni.
Alapító okirat módosítása

Módosult az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár alapító 
okirata. A 2011/2012-es tanévtől az 
alaptevékenységek 1-4. és 5-8. évfo-
lyamon is kibővülnek enyhe értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, érzék-
szervi fogyatékos, a megismerő funk-
ciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók nappali rendszerű okta-
tásával, amennyiben a többi tanulóval 
együtt, integráltan nevelhetők, oktat-
hatók. Bekerült az alapító okiratba az 
iskolai diáksport tevékenység támoga-
tása is.  A Pedagógiai programot ennek 
megfelelően módosította a tantestület.
Fűtéskorszerűsítés az óvodánál

A korábbi üléseken már megtörtént 
a Tündérrózsa óvoda épületenergetikai 
fejlesztésének előkészítése. Az óvoda 
gázüzemű központifűtés-rendszerénél 
gazdaságosabb rendszer kiépítése cél-
jából faaprítékos kazánt szeretne a 
testület beszerezni, melyre ajánlattételi 
eljárás keretében keres vállalkozókat.
Piac

Egy szavazattöbbséggel elfogadta 
a képviselő-testület a helyi piac kivi-

telezésére elkészített vázlattervet. Az 
Alkotmány utca és a Mátyás király 
utca kereszteződésébe, a régi óvoda 
helyére tervezett új piacot pályázati 
támogatásból tervezi megvalósítani a 
testület. Az 5 % önerőt igénylő pályá-
zatot már csak a következő évben tud-
ják benyújtani. (A piac vázlatterve a 3. 
oldalon tekinthető meg.)
Pályázatok

A Nemzeti Civil Alap 2011. évi 
működési költségeket támogató 
pályázatain Tiszaalpár valamennyi 
pályázatképes egyesülete részt vett. 
Az igényelt és a megítélt összegek 
között azonban igen nagy szakadék 
húzódik. Ennek oka, hogy az NCA 
támogatási kerete lényegesen lecsök-
kent. Az 1.708.000 Ft összigényű 
támogatásból a négy civil szerve-
zet együttesen csupán 300.000 Ft 
támogatást kapott. Részletezve: 
Tiszaalpári Sportegyesület: 100.000 
Ft, Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület: 
50.000 Ft, Alpári Tisza Horgász 
Egyesület: 50.000 Ft, Faluvédő és 
Szépítő Egyesület: 100.000 Ft.
Ingatlanértékesítés

Az önkormányzati ingatlanok 
hasznosítását már több alkalommal 
tárgyalta a testület. A májusi döntés 
során 4 ingatlan árverését hirdette 
meg az önkormányzat, amelyekből 
a Szent Imre tér 1. számú lakás kelt 
el, az ingatlanértékelés során meg-
állapított 2,9 millió Ft helyett 3,6 
millió Ft-ért. Mintegy 20 db ingatlan 
értékesítését továbbra is tervezi a 
testület. Az árverés helyett azonban 
a jóval rugalmasabb pályázati rend-
szerű értékesítésben gondolkodnak. 
Az eladásra szánt ingatlanok között 
lakóházak, társas ház, óvodaépüle-
tek, üzem, üzlet, telek és szántó is 
szerepel.

2. oldal                                                          2011. augusztus

Önkormányzati hírek

165 éve, 1846. július 18-án gróf Szé-
chenyi István a Tisza-szabályozás 
ügyében Alpáron járt.

100 éve, az 1911. évi kecskeméti 
központú földrengés Alpáron is érez-
tette hatását. A plébános a következő-

képpen örökítette meg az eseményt: 
„1911. év július hó 8-án éjfél után 
egy órakor erős földrengést éreztünk 
a községben. Kémények dűltek össze, 
a konyhaedények a falakon csöröm-
pöltek, órák megállottak, a népek az 
utzára hálóruhákban szaladtak.”

22 éve, 1989 augusztusában je-
lent meg a helyi újság mutatvány-
száma Tiszaalpáron, „Az Árpád 
Művelődési Ház műsorfüzete” 
alcímmel. Később ez az alcím 
„Alpár és Tiszaújfalu híradójára” 
változott.

Évfordulók
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az új piac vázlatterve

(Folytatás az első oldalról)

A póni kettesfogatok akadályhajtá-
sában ketten neveztek. Az első id. Var-
ga Sándor (Orosháza) lett, a 2. helyet 
Tóth Molnár Márton (Tiszakécske) 
nyerte el. A kategória vadászhajtás 
számában ifj. Varga Sándor (Oroshá-
za) győzött, másodikként megint csak 
Tóth Molnár Márton (Tiszakécske) 
végzett. A nagy egyesfogatok aka-
dályhajtásában a Novák ikrek indultak 
édesapjuk segédletével. Az első helyet 
Kristóf, a másodikat Patrik szerezte 
meg.

A fuvarosok versenyének eredmé-
nye: 1. Baranyi János, 2. Tóth Gyula, 3. 
Kiss József, 4. Ferkovics Jakab (Gusz-
ti), 5. Bársony Anett, 6. Dobos István. 
Ők valamennyien tiszaalpáriak.

A polgármesterek hajtásában 1. 
Szabó László (Bugac), 2. Konfár Já-

nos (Jakabszállás), 3. dr. Vancsura Ist-
ván (Tiszaalpár).

A díjkiosztás után a Bársony Mi-
hály népdalkör csikós dalokat énekelt, 
utána pedig egy lovas-tüzes sámánbe-
mutatót tartott Bársony Anett, Kanalas 
Kitti, Győri Krisztián, Fekete Ádám, 
Bársony József és Szabó János. A 
pusztabál hajnalig tartott. A talpaláva-
lót id. Baranyi János és fia, valamint 
Ajtai Lajos szolgáltatta.

A szervezők elégedettek voltak a 
programokkal és a látogatottsággal. A 
csikósok bemutatói egyre népszerűb-
bek a környéken, és a fogatosokat is 
sok helyre hívják versenyezni. Leg-
utóbb Tiszakécskén, Pálmonostorán 
és Bokroson jártak. A vezetőség és a 
tagok lelkesek, ha kell, még a pályát 
is lecsapolják a belvíz miatt. Terveik 
vannak hosszú távra. Szeretnének fá-
kat ültetni a pálya körül, a villanyt be-

vezetni, egy kis épületet felhúzni, ahol 
összegyűlhetnek. Az egyetlen nehéz-
ség a pénz. A bevételeiket a megyei és 
a helyi önkormányzat, az alapítványi 
támogatások és a tagdíjak adják. Ezek 
azonban összességükben az idén nem 
fedezték magának a lovasnapnak a 
költségeit sem. Az egyesület köszö-
nettel fogad felajánlásokat, amelyek 
segítik a működést. Köszönetüket 
fejezik ki a lovasnap alábbi szponzo-
rainak a támogatásukért: Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata, megyei 
önkormányzat, MATIC Kft., Czinege 
Manufaktúra, PENTATRANS Bt., 
Vízgazdálkodási Társulat, Bartók Ist-
ván (iparcikkbolt) és dr. Vancsura Ist-
ván polgármester, Allianz Hungária 
Biztosító, id. Kanalas János, Kálmánné 
Éva, Almási Mária, Sallay Sándor, Fe-
kete Ferenc, Dobos Istvánné, Bársony 
József, Barna Sándor, Czímer Béla.

Lovasnap TiszaaLpáron
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Képes beszámoló a fogathajtásról

Nagy kettesfogat versenyében Baranyi János Bíbok Piroska fogathajtása

Nemcsak a lovak, hanem a hajtók is megszomjaztakNovák Kristóf, a legifjabb hajtó apai segítséggel

Hajtók fogatok nélkül

Kanalas András és Bodor János a bográcsok mögött Az esti műsor: néptáncosok ördöglovassal

Díjkiosztó
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Tisztelt Lakosság!
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a 

nagyközségben megnőtt az illegális 
hulladék-elhelyezések száma, valamint 
az ingatlanok és a közterületek tisztán-
tartására vonatkozó rendelkezések sem 
érvényesülnek. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a 
köztisztaságról és a hulladékgazdálko-
dásról szóló 10/1997.(XII.30.) Ktr. sz. 
rendelete tartalmazza a köztisztaság 
fenntartására és védelmére vonatkozó 
szabályokat. 

A rendelet 5.§. (1) bekezdése sze-
rint az állatok által közterületen okozott 
szennyeződés eltakarításáról az állat sé-
táltatója, illetve tulajdonosa haladékta-
lanul köteles gondoskodni.

A rendelet 5.§. (2) és (3) bekezdései 
előírják, hogy építési, bontási, valamint 
tatarozási munkákat, továbbá minden 
közműépítéssel kapcsolatos burkolat 
vagy talajbontási munkát úgy kell elv-
egezni, hogy a környezetet ne szeny-
nyezze és a csapadékvíz elvezetése biz-
tosítva legyen. A keletkező hulladékot 
az építtető köteles folyamatosan elszál-
lítani. A munkálatok befejezése után a 
munkaterület környezetének eredeti 
állapotába való visszaállításáról – külö-
nös tekintettel a zöldfelületekre – a ki-
vitelező köteles gondoskodni. Ömlesz-
tett anyag (salak, homok, kavics, beton, 
oltott mész, fűrészpor, trágya éss állati 
hulladék) csak olyan járművön szállít-
ható, amely az anyag lehullását, úttestre 

jutását megakadályozza.
A tulajdonos vagy a használó köte-

les gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz 

(járda hiányában egy méter széles te-
rületsáv, illetőleg, ha a járda mellett 
zöldsav is van, az úttestig terjedő teljes 
terület),

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok 
es ennek műtárgyai, továbbá

c) a csapadékvíz lefolyását akadá-
lyozó anyagok es más hulladék eltávo-
lításáról,

d) a teli időszakban a biztonságos 
gyalogosközlekedés érdekében a síkos-
ság mentesség biztosításáról,

e) a járda felett es az ingatlan előtti 
zöldsávban található fákról a gyalogos- 
es kerékpárforgalmat zavaró gallyak, 
ágak 2 méter alatti eltávolításáról.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy 
tilos a temetők környékén és területén 
hulladékot, szemetet elhelyezni. 

Az egyes szabálysértésekről szóló 
218/1999 (XII.28.) Korm. rendelet 7 §. 
(2) bekezdése szerint, aki települési szi-
lárd vagy folyékony hulladékot a közte-
rületen engedély nélkül lerak, elhelyez, 
illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak 
le, vagy helyez el százezer forintig ter-
jedő pénzbírsággal sújtható.

A rendezett település elérése érde-
kében kérjük a lakosságot, hogy ügyel-
jenek környezetükre, a jogsértéseket 
jelezzék a Polgármesteri Hivatal közte-
rület-felügyelőjének.

Boris Ferenc közterület-felügyelő

KöztisztAsági táJéKoztAtóRövid hírek
* Az aracsi pusztatemplom a ma-

gyarság nemzeti identitásának jelké-
pe. Tizenhárom éve szentmisével és 
kultúrprogramokkal emlékeznek meg 
erről a zarándokhellyé vált romtemp-
lomnál. Idén a templomhoz vezető út 
járhatatlanná vált, ezért a tordai temp-
lomban zajlott az ünnepség, melyen mű-
sort adott a tiszaalpári Bársony Mihály 
Népdalkör is.

* Július végén kb. 40 fő közfoglal-
koztatott állt ismét munkába a telepü-
lésen. Napi 4 órában főleg település-
üzemeltetési és közterületi munkákat 
végeznek.

* Pályázati lehetőség híján csak saját 
forrásból tudta idén az önkormányzat a 
belterületi utak kátyúzását megoldani. 
A település valamennyi útfelületét át-
vizsgálták, és mindenütt kijavították a 
kátyúkat. A 60 tonna aszfaltanyag bedol-
gozását 10 fő közmunkás végezte, akiket 
a közmunkaprogram keretében alkalmaz 
az önkormányzat. Csak az anyagra kellett 
költeni, így az előző évhez képest 1 millió 
Ft-tal kevesebbe kerültek a munkálatok.

* 42 tanuló, köztük hátrányos helyze-
tűek, néptáncosok, valamint a tavalyi év-
ben kitűnő és jeles eredményt elért felső 
tagozatos diákok utazhatnak szeptember-
ben Dániába a testvértelepülés, Kjellerup 
pályázatának köszönhetően. Tavaly a dán 
gyermekek látogattak Tiszaalpárra, ahol 
az iskolások is vendégül látták őket. Idén 
a kjellerupi iskola európai uniós támoga-
tásból viszonozza a meghívást.

tiszaalpár a trió televízióban
Nézze Ön is a Trió Televízió műsorait, hogy ne maradjon le semmiről, 
ami Tiszaalpár életével kapcsolatos. Minden hónap utolsó szerdáján, így 
augusztus 31-én is jelentkezik Tiszaalpári Tükör című magazinunk.
Figyelmébe ajánljuk további műsorainkat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órától
Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-tól
Életadók, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Rock Magazin, kéthetente pénteken 20:30-tól
Hitélet, havonta pénteken 18:30-tól

Kontra György szerkesztő

Talált tárgy
2011. július 15-én becsületes új-

falui emberek - Kézsmárki László, 
Hegedűs János, Kovács István - talál-
tak egy pénztárcát a Kossuth L. utca 
elején, melyet először a rendőrségre 
adtak le. A rendőrség a  polgármeste-
ri hivatalba továbbította a közterület-
felügyelőnek. A pénztárcában nincs 
semmi személyre utaló adat, csak lot-
tó igazoló szelvények, illetve jelentős 
mennyiségű készpénz. Ezúton keres-
sük a tárca tulajdonosát, jelentkezését 
várjuk az önkormányzat közterület-
felügyelőjénél.

Boris Ferenc
közterület-felügyelő
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Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a csatorna-be-
ruházással kapcsolatban 2011. július 15-től újra van lehe-
tőség Lakás-takarékpénztári szerződések kötésére. 
Jelenleg 61 hónapos szerződéseket köthetünk, amelynek 
havi megtakarítási díja 3040,- Ft, számlavezetési díja 
150,- Ft, csekkdíj 100,- Ft. Így csekkes fizetési mód ese-
tén a havi befizetési összeg 3290,- Ft.
Néhány fontos információ:
Jelen pillanatban a megkötött szerződések egy része már 
az első évfordulóhoz érkezett. Nagyon sok helyről kapok 
visszajelzést, hogy nem kaptak csekket automatikusan a 
következő évi befizetésekhez. Kérjük türelmüket, a kecs-
keméti OTP igazgatójának ígérete szerint orvosolják a 
problémát. 
Amennyiben mégsem kapnának csekket:
- vagy: 76/424-133/103 telefonszámra szólnak, csekkek 
kb. 3 hét múlva postázásra  kerülnek. Mivel az év-
fordulós csekkek rendelése központilag is megtörténik,  
előfordulhat hogy egy-egy ügyfél két csomag csekket is 
kap. Mindkét csomag csekk felhasználható.
- vagy: bármelyik OTP Bank Zrt. fiókjában be lehet fizet-
ni csekk nélkül a saját  lakástakarékossági számlánkra. 

Kell hozzá a (zöld) szerződésünk számlaszáma, rajta van 
a befizetett csekkeken is.
Egyéb problémák, amelyek eddig felmerültek a szer-
ződésekkel kapcsolatban:
A lakás-takarékpénztártól kapott lista több nullás megta-
karítást is tartalmaz. A nullás megtakarítások okai:
1. Az ügyfél átutalásos megoldást választott, de nem adott 
megbízást a bankjában, hogy a havi befizetéseket átutal-
ják a lakás-takarékpénztári számlájára, vagy adott, de 
rosszul.  A bank nem fogadta el az aláírását, vagy egyéb 
indok merült fel. Előfordulhat az is, hogy adott megbí-
zást, de nem gondoskodott róla, hogy 10-i naptári napon 
legyen a számláján annyi pénz, hogy a bank azt át tudja 
utalni. 
Teendő: A banktól kapott kivonatot kérem átnézni, hogy 
utalják-e az Önök lakás-takarékpénztári megtakarításait. 
Feltétlen pótolni az állandó átutalási megbízás adását.
2. A kapott csekkeket nem fizeti.
3. Egyáltalán nem kapott csekket. (Megjegyzés: az első 
csekket az üzletkötőtől mindenki megkapta, tehát 0 befi-
zetést nem mutathat a megtakarítási számlája.)

Domokosné Koncz Edit

A tiszaalpári Víziközmű-társulat tájékoztatója

Július 28-án Budaörsön rendezte meg éves találkozóját a 
Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra). A te-
lepüléssel való ismerkedés, a városnéző séták után került 
sor a Podmaniczky-díjak átadására. 
Az 1982-ben alapított Podmaniczky-díjat azok kapják év-
ről évre, akik hivatali munkájuktól függetlenül, vagy azt 
túlteljesítve jelentős munkát végeznek Magyarország épí-
tett öröksége megismertetése, megszerettetése, megóvá-
sa érdekében. A díjat a Város és Faluvédők Szövetsége 
(Hungaria Nostra) Választmánya ítéli oda, s a tagszerve-
zetek országos találkozóján adja át a kitüntetetteknek a 
szövetség elnöke. 
Az idén tíz személy részesült a megtisztelő elismerésben, 
köztük a tiszaalpári Vajda Márta kertészmérnök is. A díjat 
hazánk épített öröksége megóvásában végzett kimagas-
ló munkájáért ítélték oda neki. Mártika - ahogy Alpáron 
ismerik - a helyi Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke 
megalakulása óta. Az ő kezdeményezése volt magának az 
egyesületnek a létrehozása is, és azóta szívvel-lélekkel - 
gyakran igen nehéz körülmények között - tervezi-szerve-
zi a településünk közterületeinek szépítését, fejlesztését, 
gondozását, értékeinek megóvását. Jó kapcsolatokat ápol 
az ország több hasonló célokat valló civil szervezetével, 
az országos és megyei szövetségekkel. Tartalmas kirándu-
lásokat szervez az ország bármely területére, ha ott növé-
nyeket, virágokat mutatnak be, állítanak ki. Pályázatokat 

készít, hogy minél több anyagi forrás álljon az egyesület 
rendelkezésére a falukép javításához.

Vajda Márta elmondta, hogy nagy megtiszteltetéssel és 
persze örömmel vette át a díjat. Büszke arra, hogy idén ré-
sze lehetett annak a kis csoportnak, akiknek munkásságát 
elismerésre méltónak ítélték. Ez a díj, elismerés nagyon 
sokat jelent számára, különösen azért, mert azoktól kapta, 
akik ismerik ennek a munkának a nehézségeit és tudják 
értékelni azt, hogy mennyit és hogyan dolgozik.
Gratulálunk, Márti!

Podmaniczky-díj Vajda Mártának

Vajda Márta átveszi a Podmaniczky-díjat Ráday Mi-
hálytól, az országos szövetség elnökétől
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Továbbra is zöldek maradtunk, is-
mét elnyertük - immár másodszor - az 
ÖKOISKOLA címet három évre!

Ez egy lehetőség arra, hogy a kör-
nyezettudatos gondolkodást, a tudatos 
fogyasztói magatartást elmélyítsük a 
gyerekekben, de rajtuk keresztül a szü-
lőkben és a település lakóiban is. Sok 
olyan tevékenységben vettünk és ve-
szünk részt, amely már a falu határain 
is túlnyúlik és nem megerőltető, hiszen 
meg tudtuk tenni. Ilyen volt a szelektív 
hulladékgyűjtés, amelyen III. helye-
zettek lettünk két városi iskola mögött. 
Több vetélkedőn bizonyíthatták ismere-
teiket a térség iskolái nálunk. Így példá-
ul a Kistérségi Természetismereti Verse-
nyen, amelynek a Bács-Kiskun Megye 
Közoktatásáért Közalapítvány támoga-
tásával már tizenegyedik alkalommal 
voltunk a házigazdái, és ezáltal a közsé-
günk ismét bemutatkozhatott a térségből 
érkezett vendégeknek.

Az egészségnevelési programunkat 
segítette az Arcadia-Reklám Kft. a csa-
ládi napon, ahol reklámanyagokat (fog-
krém, arckrém, fűszerkeverék, Graham 
liszt - amit meg is sütöttünk) oszthattunk 

ki, és szűrővizsgálatot végezhettek el a 
védőnőink, Győriné Évike és Borisné 
Erzsike. Ezt igen sokan vették igénybe, 
hiszen a vérnyomásmérésen kívül a más 
méréseket is elvégeztek, sőt megtudhat-
ták a súlyuk megfelel-e a magasságuk-
nak (/BMI szám).

Versenyeken szerepeltünk, ahol a 
természetismereti tudásunkkal 3. helye-
zést értünk el a megyében. 

Az Ökoiskola cím elnyerése meg-
erősített bennünket abban, hogy ezt 
kell tennünk továbbra is, hiszen a 
környezetünk és saját életünk vé-
delmében mi tehetünk a legtöbbet.  
Köszönöm az Önkormányzatnak, a 
Faluvédő és Szépítő Egyesületnek, a 
Czinege Manufaktúrának, a Szent Be-
nedek Leányai Zárda nővéreinek, a sok 
lelkes szülőnek  és falulakónak, és nem 
utolsó sorban a gyerekeknek és az iskola 
dolgozóinak, hogy segítették a munká-
mat! Bízom benne, hogy a továbbiakban 
is számíthatok a támogatásukra ebben 
az egyre fontosabb tevékenységben a 
felnövekvő nemzedékért és a települé-
sért!

dr. Halász Mátyásné

zölD HíREK Az isKoláNKBól

Ismeretterjesztő művek:
Lukács Csaba: Diktátorok könyve
Loewer, Barry: 30 másodperc filozófia
Marron, Donald: 30 másodperc gazda-
ságtan
O'shea, Mark: A világ mérges kígyói
Deákné B. Katalin: Apró lépések az is-
kola felé
Von Uthmann, Jörg: Gyilkosok és de-
tektívek
Koroknai Zsolt: Portrérajzolás

Szépirodalom:
Sheldon, Sidney - Bagshawe, Tilly: A 
sötétség múltán
Schmidt Egon: Majom Muki az erdő-
ben
Tamkó Sirató Károly: Szélkiáltó
Smith, L.J.: Vámpírnaplók 7.
Hrabal, Bohumil: Díszgyász
Ludlum, Robert: A Bancroft-stratégia
Lackfi János: Átváltozós mesék
Lackfi János: Ugrálóház

Könyvtári ajánló

Egyházi sorok
Ünnepek:
- aug. 4. Vianney Szt. János áldozópap
- aug.6. Urunk színeváltozása
- aug. 10. Szt. Lőrinc diakónus, vértanú
- aug. 15. Szűz Mária mennybevétele / 
Nagyboldogasszony
- aug. 20. Szt. István király, Magyarország 
fő védőszentje
- aug. 24. Szt. Bertalan apostol
- aug. 27. Szt. Mónika
- aug. 29. Keresztelő Szt. János vértanú-
sága

Szent István király ünnepén (augusztus 
20.) szentmisék:
9,00 Jótanács Anyja templom, Alpár
11,00 Szent István templom, Újfalu

Az újfalui templom búcsúja augusztus 21-én 
vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 óra-
kor kezdődik, melyet főtisztelendő Kovács 
Ferenc újmisés atya (a kiskunfélegyházi Szt. 
István templom káplánja) mutat be.

Betegek kenetének kiszolgáltatása szent-
misében: augusztus 26. péntek 19 óra Új-
falu; augusztus 27. szombat 19 óra Alpár.

Termény-betakarítási ünnepség augusztus 
28-án vasárnap 9 órakor az alpári temp-
lomban, 11 órakor az újfalui templomban.

Szeptemberben ismét indul bérmálkozási 
előkészítő és felnőtt katekézis. Jelentke-
zési lapok átvehetők a szentmisék után, 
illetve irodai időben a plébániákon. Az 
első foglalkozás időpontja: szeptember 3. 
szombat 10 óra az alpári templomban.

A hittanos diákok tanévnyitó szentmiséje 
(Veni Sancte) szeptember 4-én vasárnap 
lesz 9 órakor az alpári templomban, 11 
órakor az újfalui templomban.

Kéri Vencel plébános

iskolai tájékoztató
Javító- és osztályozó vizsgák idő-
pontja: augusztus 24. 8.00 órától
Tanévnyitó ünnepség: szeptember 
1. 8.00 óra
A tankönyvek kiosztása előrelát-
hatólag augusztus 24. után várha-
tó. Kérjük, kísérjék figyelemmel 
az iskolai hirdetőtáblát.

Felhívás a kisfecskékhez!
Az iskolában három napra ismét megnyílik a fecsketábor. 
A júniusban megüresedett fészkek új lakókat várnak. Au-
gusztus 24-től 26-ig ismerkedhettek egymással, a fecs-
kemamákkal, valamint a fészekkel. Aztán ideiglenesen 
hazarepülhettek, hogy szeptember 1-jén már ismerősként 

térjetek vissza a régi fészeklakók közé.
A fecsketáborba szeretettel várnak  benneteket a fészekrakók: 
Borbélyné Megyeri Marianna, Novák Lászlóné és Kissné Kócsó 
Andrea tanító nénik
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Palócok nyomában jártunk
Elérkezett 2011. július 15. reggele. Az Ár-

pád Fejedelem Általános Iskola táborozói izga-
tottan ültek fel kedvenc buszukra, „Sárikára”, 
hogy birtokba vegyék a Börzsöny lankáit és az 
Ipoly hullámait. Mindenki a szállás elfoglalá-
sának lázában égett, azonban még előttünk állt 
Vác megismerése. Sétáltunk a Duna-parton és 
megnéztük a Székesegyházat, néhány szóban 
megismertük a történetét. Az izgalmak sora 
még nem ért véget erre a napra, hiszen kisvas-
úttal Szobról Márianosztrára utaztunk, közben 
a Márai-kútnál hideg forrásvizet töltöttünk ku-
lacsainkba. Márianosztrán a fegyház udvarát 
és a fegyház melletti templomot tekintettük 
meg. Végre elértük szálláshelyünket, Hontot. 
A szobák elfoglalása után mindenki meg-
kapta a Vándorkönyvét, melybe aláírásokat 
kellett gyűjteni az elvégezett feladatok után. 
Aki minden aláírást összegyűjt, azt az utolsó 
napon mesterré avatják a kísérő pedagógusok. 
Ezen az estén tábornyitó diszkót tartott a tábor 
DJ-je : Szabó Tibor, aki ezt követően minden 
este zenével és zenés kívánságműsorral szóra-
koztatott bennünket. Köszönjük szépen!

Szombaton reggel elindultunk, hogy meg-
hódítsuk Drégely várának „enyhe” emelkedő-
it. Az akadályok és a légszomj leküzdése után 
fenséges látvány tárult szemünk elé. Lábunk 
előtt hevert a Börzsöny és az Ipoly folyó ka-
nyargó folyóvölgye. És ez még csak a kezdet 
volt! 

Ünnepi műsor keretében emlékeztek 
meg Drégely hős katonáiról. Simicskó Ist-
ván államtitkár úr ünnepi beszédét követően 
Csernák János művész úr előadásában hallgat-
hattuk meg Arany János: Szondi két apródja 
című balladáját. Majd középkori fegyverbe-
mutató, zászlódobálók, solymászbemutató, 
lovaskocsikázás és kézműves foglalkozások 
szórakoztattak bennünket egész délután. Este 
feladatként kaptuk, hogy építsük meg Dré-
gelyvár makettjét a táborban található dolgok 
felhasználásával. Nem volt könnyű feladat, de 
végül minden szoba közösen elkészítette a vár 
kicsinyített mását. Este Pali bácsival rovás-
írással díszített vándorbotot készített minden 
táborlakó. 

Vasárnap az aranybányászok nyomában 
jártunk. Nagybörzsönybe utaztunk, ahol egy 
vízimalom működését ismertük meg, megnéz-
tük a tájházat, a Szent Istvánról elnevezett Ár-
pád-kori templomot és a Bányásztemplomot. 
Délután a kemencei strand hullámai hűsítettek 
bennünket. Este Moni néni feladata várt min-
ket: a tábor területén eldugott és az aranyat 
jelképező egyforintos érméket kellett megke-
resni és le kellett rajzolni a saját magunk által 
tervezett pénzérménket.

Hétfőn messze vitt bennünket „Sárika”: 
Esztergomba látogattunk. A Duna Múzeum 
interaktív kiállításain kipróbálhattuk a ví-
zimalom kicsinyített mását, filmet néztünk, 
„helikopteren utazva” ismerkedtünk az árvíz 
okozta károkkal, nagyítóval a Magyarország-

ról készült űrfelvételen keresgéltünk. Örvényt 
állítottunk elő, duzzasztógáttal kísérleteztünk, 
hullámtörést hoztunk létre. A kimerítő isme-
retszerzés és a kiadós ebéd után az esztergomi 
Bazilikát mutatta be nekünk Enikő néni. A nap 
legizgalmasabb pontja még eztán következett: 
bobozni mentünk Visegrádra. Este – pihenés-
képpen - zseblámpás csillagkereső versenyt 
rendeztünk.

Kedd reggel fáradhatatlanul indultunk to-
vább Ipolytarnócra. A Boroszló tanösvényen 
idegenvezető segítségével ismerkedtünk meg 
a cápafogakkal, a levéllenyomatokkal és a 20 
millió évvel azelőtt itt élt állatok lábnyoma-
inak lenyomatával. Ismereteinket egy 3D-s 
film vetítésével mélyítettük el. Utána sétát 
tettünk a miocén erdőben, a Lombkorona sé-
tányon 10 méteres magasságban másztunk a 
függőhidakon, majd a 4 dimenziós mozi re-
pített bennünket a félelmetes miocén világba. 
Este Laci bácsi feladata várt minket: gipsz-
nyomatot készítettünk csigákról, kagylókról, 
levelekről.

Szerdán kissé esős napra ébredtünk, de 
az esőűző táncunk nem volt hiábavaló, elri-
asztottuk a felhőket. Így meg tudtuk látogatni 
Horpácson a Mikszáth-emlékházat. Balas-
sagyarmaton a Palóc Múzeum falai között 
élménydús és izgalmas történetek mesélése 
közben ismertetett meg bennünket a tárlatve-
zető bácsi a palócok életével a születéstől a 
halálig. Sok babonát, érdekes szokást ismer-
tünk meg itt. Délután Honton helytörténeti 
akadályverseny várta a csapatokat, de előtte 
Kati néni feladata tette próbára tudásunkat: 
meg kellett pucolnunk a bográcsos vacsorára 
szánt krumpli, fejenként négyet. Lehet, hogy 
ez volt a legnehezebb feladat. Végezetül Eni-
kő néni „magyaros” feladata következett: 
verset írtunk a tábor élményeiről. Éjszaka az 
időjárás kegyes volt hozzánk és el tudtuk men-
ni az éjszakai túrára, igaz visszatéréskor már 

jobban hasonlítottunk a varacskos malackára, 
mint önmagunkra.

Csütörtök reggel szomorúan csomagol-
tunk össze, de izgalommal vártuk a táborzá-
rást. Miután megköszöntük a vendéglátást a 
szállásadónknak, mindenki átvehette mester-
levelét, melynek hátuljára az általunk írt ver-
sekből készült mix került. Természetesen idén 
is kapott emblémás pólót mindenki, jutalmat 
a szobatisztasági, a csillagkereső és a helytör-
téneti verseny győztesei. Az első táborozóink 
feltűzték a tábori vándorbotra a tizenegyedik 
szalagot. Majd fájó szívvel integettünk fa-
házainknak és szobáinknak.  Hazafelé még 
megmásztuk Nógrád várának falait, esős sétát 
tettünk a Veresegyházi Medveparkban, majd 
örömmel öleltük át aggódó szüleinket.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a tá-
mogatóknak, akik önzetlen segítségükkel fe-
lejthetetlen élményekhez juttatták diákjainkat. 
Köszönet illeti az anyagi támogatásért a Bács-
Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítványt, 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalát és Képviselő-testületét, 
a Pejtsik Alapítványt, Bartók István alpolgár-
mester urat és Szabó Tibort. Köszönjük a fel-
ajánlást a Szülői Munkaközösségnek. Köszönet 
minden kedves szülőnek a paprika, a paradi-
csom, a dinnye, a szilva, a barack, a lekvár és 
a kalács felajánlásáért. Köszönet a biztonságos 
utazásért Fűri István gépkocsivezetőnek, a Ti-
sza Volán Zrt-nek és nem utolsó sorban „Sári-
kának”. Köszönet segítő kollégáimnak: Maróti 
Pálnénak, Tóthné Mátyus Monikának, Maróti 
Pálnak, Tóth Lászlónak. 

A visszajelzések azt mutatják, hogy min-
dig sok-sok ismerettel és élménnyel gazda-
godva térnek haza tanulóink. Reméljük, hogy 
e programokban gazdag és élménydús nyári 
programot a továbbiakban is tudjuk majd 
folytatni.

Bondár Enikő táborvezető

Csoportkép Drégelyen, az előtérben simicskó istván államtitkár és Csernák János 
színművész
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Honosítás

Állampolgári esküt tett július 29-én a tiszaalpári pol-
gármesteri hivatal dísztermében Gálfi Mihályné, született 
Váradi Anna Alexandrovna volt ukrán állampolgár. Anna 
férje és kisfia jelenlétében ünnepélyes keretek között vette 
át a honosítási okiratot és a személyi igazolványát. A ce-
remónia után dr. Vancsura István polgármester pezsgővel 
köszöntötte új honfitársunkat.

Július hónapban az egy vagyon 
elleni bűncselekmény elkövetése 
miatt indított eljárást a Kiskunfél-
egyházi Rendőrkapitányság:

Július 11-én 14,30 órakor is-
meretlen elkövető hivatalos személynek kiadva magát 
bement egy Bajcsy-Zsilinszky utcai ingatlanba és onnan, 
a tulajdonos figyelmét elterelve eltulajdonított 165.000 Ft 
készpénzt. A lopással okozott kár: 165.000 Ft.

Kék percek
Rendőrségi közlemény

Tiszaalpári Napok 2011. 
Sütő- és főzőverseny

2011-ben ki lesz Tiszaalpár leg-
jobb egytálételének készítője?
Újabb barátságos, ínycsiklandozó 
versengésre hívjuk Önöket! Vár-
juk a helyi civil csoportokat, itt 
lakókat és nyaralókat, baráti kö-
zösségeket a Tiszaalpári Napok keretében meg-
rendezésre kerülő főzőversenyre, melynek hely-
színe az Alkotmány utca.

A verseny időpontja: 2011. au-
gusztus 20. 14:00 órától.
 Garantált az egész délután jó-
kedvű eltöltése, a szakmai zsűri 
pártatlan értékelése, a bőséges 
kóstolások. A délután folyamán 
táncosok, énekesek szórakoztat-

ják a résztvevőket és lelkes szurkolóikat.
Jelentkezni lehet a 06-20-464-4534-es telefon-
számon Bartucz istván településüzemeltető-
nél.
Nevezni lehet: bármilyen pörkölttel, a pörköltek 
fajtánként lesznek zsűrizve (marha, birka, vad, 
hal, stb..) roston, tárcsán, grillen elkészített étel-
lel.
A díjazás két kategóriában – pörköltek és sültek 
– történik.
A főzéshez, sütéshez szükséges eszközöket és 
alapanyagot minden jelentkezőnek magának kell 
biztosítani. Bográcsonként egy asztalt és 4 széket 
a rendezők biztosítanak.
Mindenkit szeretettel várunk!

A verseny célja: Tiszaalpáron élők baráti kap-
csolatainak ápolása a sakk-sporton keresztül, 
Tiszaalpár sakk hagyományaink megőrzése. 
A verseny helyszíne: Tiszaalpár, Kádár La-
jos Közösségi Ház

A verseny ideje: 2011. augusztus 20. 9 óra
Nevezés: a helyszínen 8.30 és 9 óra között. Előzetesen: Gálfi 
Mihálynál (20/528-4255)
A verseny rendezője: Tiszaalpár Önkormányzat és Tiszaalpár 
SE Sakkszakosztály
A versenyen kora, nemre, minőségre (stb.) való tekintet nél-
kül bárki indulhat.
Költségek: a rendezés költségeit a rendezők viselik. Regiszt-
rációs díj: Nincs
Versenybíróság: 3 fő a versenyzőkből választva. A verseny le-

bonyolítása: 7 fordulós svájci rendszerben, számítógépes sor-
solással. A játékidő 2*15 perc, RAPID szabályok szerint. A 
nevezők létszámától függően az ifjúságiak külön csoportban 
versenyez(het)nek. A fordulókra néhány perces párosítási és 
ültetési szünetekkel folyamatosan kerül sor.
A helyezések megállapítása: 
- Győz ill. előbb végez a (leg)több pontot szerzett játékos. 
Holtverseny esetén: 
- (1)Bucholz, (2) Berger-Sonneborg számítás, (3) Progresszív 
érték, (4) Egymás elleni eredmény
- a fentiek teljes egyezősége esetén a díjazott helyezéseket 
villámparti(k)ban kell eldönteni
Díjazás: Érem
Egyéb: a versenyen az általános írott  és íratlan sakkszabályok ér-
vényesek. Vitás kérdés felmerülésekor a zsűri döntése a mérvadó.

tiszaalpári Napok sakkverseny 2011
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tisztújító közgyűlés a sportegyesületnél
Martus Pál elnök éves beszámolójával kezdődött a Tiszaalpári 
Sportegyesület tisztújító közgyűlése július 16-án a művelődési 
házban.
A négyéves tevékenységet összegző beszámolójában Martus Pál 
hangsúlyozta a serdülő csapat sikereit (ebben az idényben 3. he-
lyet szereztek). Jó döntésnek ítélte, hogy 2007-től minden évben 
serdülő korcsoportot is indított a bajnokságban az egyesület, bár 
II. osztályban ez nem volt kötelező. Az utánpótlás-nevelés fon-
tosságáról is szólt. Az elmúlt években kb. 100 „palánta” nevelő-
dött az egyesületben. A működési bevételeket az elnökség pályá-
zati forrásokkal egészítette ki. Az elmúlt négy évben több mint 6 
millió Ft támogatást nyertek, amit a pálya felújítására, eszközök 
beszerzésére fordítottak. Jól gazdálkodtak: a sportegyesületnek 
kifizetetlen számlája, tartozása a beszámolási időszakban nem 
volt. 
A beszámoló után a bajnokságban 3. helyezést elért serdülő csa-
pat tagjainak adták át a bronzérmeket. Ezt követően került sor 
az elnök, illetve az elnökségi tagok megválasztására. Martus 
Pál nem jelöltette magát a következő idényre, így a másik jelölt, 
Parádi László kapta meg a szavazatok nagy többségét. Az elnök-
ségi tagoknak ifj. Bakos Istvánt, Győző Gyulát, Kacziba Sándort, 
Magyar Attilát, dr. Patak Sándort és Víglási Sándort választották 
meg a jelenlévők. Az új elnökség 2015-ig kapott mandátumot a 

közgyűléstől.
Parádi László megköszönte elődjének munkáját, az eltelt négy 
évben elért eredményeket. Kiemelte, hogy a futball népszerűsíté-
sét, az utánpótlás-nevelés továbbfolytatását és a nézőszám eme-
lését ő is fontos feladatának tartja.
Az új elnök első feladataként sor került az alapszabály módosítá-
sára is. Az eddig is az egyesület berkeiben működő Gálfi Mihály 
vezette sakkcsoport 2011-től szakosztályként működhet tovább.

sPorTÉlET

Az új elnökség tagjai. Hátul: Magyar Attila, Víglási sándor, 
dr. Patak sándor alelnök, Kacziba sándor. Elöl: ifj. Bakos 
istván, Parádi lászló elnök és győző gyula

Változások a felnőtt keretben:
Érkezett: ifj. Borsi Sándor – Tiszakécske, Marosvölgyi Dávid – Izsák. Távozott: Magony Ottó – Fülöpjakab, 
Horváth Zsolt – Helvéciai SE, Győrfi Miklós – Helvéciai Vállalkozók. A  2011-2012-es őszi idényben a csapat 
hazai mérkőzései az újfalui pályán kerülnek megrendezésre. A bajnoki idény augusztus 20-án kezdődik, az 
ellenfél a Helvéciai SE csapata lesz. Minden kedves szurkolót szeretettel vár az ASE!
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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! 

Az Alpári Tisza Horgász Egyesület
tisztelettel meghívja

2011. augusztus 20-án (szombaton)
az alpári tisza-holtágon megrendezésre kerülő

HÁZI HorgÁsZvErsENyÉrE
Nevezési díj:                      felnőtt                1.500,-Ft
                                           gyermek             1.000,-Ft

A nevezési díj magában foglalja az ebéd árát, valamint egy sört vagy üdítőt is.
1.500,-Ft/fő térítési díj ellenében ebédet biztosítunk versenyzőink vendégei számára is.
Evőeszközt az egyesület biztosít mindenki számára!

Program:
gyülekező                                   6.30 órakor a zuhogónál
sorsolás                                      7.00 órakor
Verseny                                       8.-12.00 óráig
Eredményhirdetés-ebéd            13.00 órakor

Kategóriák:            Felnőtt férfi                               gyerek fiú
                                 Felnőtt női                                 gyerek lány
                                 65 év feletti                                ifi.

A verseny 1db úszós felszereléssel történik.

Nevezés:
tiszaalpáron a Varázs Bazár üzletben Madla Jánosné Andreánál.
Nevezési határidő:  augusztus 1-től  augusztus 15-ig
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Minden alpári tagsággal rendelkező horgásztársat és hozzátartozót szeretettel várunk rendezvé-
nyünkre!

Alpári tisza Horgász Egyesület vezetősége
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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 foga-
dok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, 
válasszon engem, ha családias környezetet és 
nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

A tiszAAlPáRi MűVElőDési
HázBAN FogADóóRát tARtoK 

időpontok: 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

PEDiKűR-MANiKűR-MűKöRöM,
MAsszázs:

Bali Szabina Tel: 06-20/968 18 53

FoDRászAt: 
Magonyné Kovács Tímea Tel: 06-20/566 66 47

KozMEtiKA:
Balogh Renáta Tel: 06-30/691 36 89

ÁllósZolI & INfrAsZAuNA & 
NAPszAuNA:

Kallai Zoltánné Tel: 06-20/430 86 08

Kedvező árakkal, kellemes környezetben
várjuk szépülni és pihenni vágyó vendégeket!

Minden, ami szépséggel kapcsolatos,
egy helyen…!
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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
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Balla József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig)
         06/30/6211-595
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig)
         06/30/9049-363

* 500 db bontott cserép 
eladó. Érd.: 06/76/424-691, 
06/30/538-3423

* Eladó Tiszaalpár, Dózsa 
György u. 68/d szám alatti 
87 m2-es lakás – négylakásos 
társasházban. Érd.: 06/30/300-
9996, vagy 76/424-092

* Babakocsi hordozóval, 
játszószőnyeg, babafürdőkád 
és kislányruhák 80-as méretig 
eladók. Érd.: 06/30/4866-912

* Robogó eladó. Érd.: 
06/30/2841-529

* 72 m2-es gázfűtéses családi 
ház eladó. Tiszaalpár, Csokonai 
u. 88. Érd.: 06/30/5405-280, 
06/30/4866-912

* Eladó 2 funkciós babakocsi 
felszerelve, BREVI autós gyer-
mekülés, játszó szőnyeg. Érd.: 
76/425-146

* Frigolux 300 l-es fagyasz-
tóláda eladó. Irányár 28.000 Ft. 
Érd.: 06630/360-1317

* Népművészek által zsűri-
zett kézzel faragott bútorcsalád 
eladó. Érd.: 06/30/227-7132

* Jó állapotban lévő Simson 
eladó. Érd.: 06/30/297-6166

* Kisbálás szalma, motoros 
háti permetező, étkezési bur-
gonya (10-15 kg/zsák), japán 
fürjek, 10 db húsgalamb eladó. 
Tel: 06-30-335-7473

* A Vásárhelyi utcában fel-
újításra szoruló parasztház 
eladó. Irányár: 1,3 millió Ft. 
Érd.: 06/30/996-8235

* Kőműves munkát vállalok, 
kézi, gépi vakolás, szigetelés, 
átalakítás, bővítés stb. Érd.: 
06/30/812-4957

* Fiatal, megbízható pár 
bebútorozott albérletet keres 
szeptemberi beköltözéssel. 
Érd.: 06/30/594-1699

* Zenélni vágyó ifjak! 
Eladnám Sz. klarinétomat. 
Szeretném, ha ez a tekerő 
mellé való szép hangszer köz-
ségünkben maradna. Sz.J.715-
725

* Sertéstrágya rendelhe-
tő helybeszállítással. Érd: 
06/30/3838-697

* Bontott téglát vennék. 
06/70/622-9611

* Szőlőprés darálóval eladó. 
érd.: 76/424-354

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: dr. Marciniak Marcin és Horváth 
Tünde Klára.
Akiket nagyon vártunk: Novák Levente (Szabó Edina), 
Fenyvesi Fanni (Kocsis Annamária), Mokos Luca Kata 
(Mikes Katalin), Lukács Janka (Sinkó Mária).
Akiktől elbúcsúztunk: Péter Imre (1933), Szabó Jánosné 
Bársony Veronika (1930), Tóth Zsolt László (1978), Novák 
Lászlóné Túri Amália (1940), Csonka János (PAX) (1927), 
Balog Ferenc (1939).

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 nyitva 
tartási időben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. 
Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi felelõsséget 
nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer,
élelmiszer, üvegáru, papír, játék, 

bizsu, sok apróság.
Folyamatosan megújuló,

szezonális árukészlettel várjuk
kedves vásárlóinkat.

ÜzlEtÜNK NyitVA tARtásA:
hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00

13.00-17.00 óráig,
szombaton: 8.00-12.00 óráig.

tel/Fax: 76/424-504.
Mobil: 06-20/4789-008


