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Minden évben színes és látványos prog-
ramokat vonultat fel Tiszaalpáron a falunapi 
rendezvénysorozat. Az idei - bő egy hetet 
felölelő - programok széleskörű összefogás 
eredményeként jöttek létre: nemcsak az önkor-
mányzat, hanem a kisebbségi önkormányzat, a 
civil szervezetek, a vállalkozók és a kulturális 
egyesületek is hozzájárultak a sikerességhez. 
Augusztus 20-án a Templomdombon ünnepé-
lyes keretek között zajlott a megemlékezés az 
államalapításról és Szent István királyunkról. 
A műsorban közreműködött a Bársony Mihály 
Népdalkör. A hagyományoknak megfelelően az 
ünnepi műsor részeként került sor az elismerő 
díjak átadására. A Tiszaalpár Nagyközségért-
díjat idén Kiss Jánosnénak, az Árpád Fejedelem 
Nyugdíjas Klub vezetőjének ítélte oda az 
önkormányzat. A Tiszaalpári Lovas Egyesület 
oklevéllel ismerte el mindazok munkáját, akik 
sokat tettek a lovas rendezvények színvonalas 

lebonyolításáért. Az ünnepélyes alkalom szol-
gáltatta a keretet az állampolgársági eskütétel-
re is. Dobai János, a vajdasági testvértelepülés, 
Torontáltorda polgármestere és családja mellett 
Kiss Krisztina helyi lakos kapta meg a nemze-
ti ünnepen a magyar állampolgárságot. Kéri 
Vencel plébános megszentelte a nemzeti színű 
szalaggal átkötött új kenyeret, amelyből a 
jelenlévőket egy-egy falattal kínálták meg. Az 
ünnep alkalmából az Árpád Népe Egyesület a 
Magyarország történeti alkotmánya c. könyvet 
adományozta az alpári templomnak. 

Az ünnepi megemlékezéssel egyidőben 
már zajlottak a falunapi programok: a hor-
gászverseny a Holt-Tiszán és a sakkverseny 
a Kádár Lajos Közösségi Házban. Délután 
az Alkotmány utca volt a színtere a szórako-
zásnak. A gyerekek nagy örömére szolgáltak 
a kézműves foglalkozások és az ugrálóvár. A 
színpadon egymást követték a fellépők. A helyi 

népdalkör, a Tiszavirág zenekar és a néptáncos 
fiatalok mellett a Tordai Petőfi Művelődési 
Egyesület is bemutatták zenés-táncos műso-
rukat. A hagyományos főzőversenyen idén 
kissé kevesebben vettek részt, mint koráb-
ban, de nagyon ízletes pörköltek készültek a 
bográcsokban. Az újfalui sportpályán foci-
meccsek zajlottak. A tiszaalpári mozgássérül-
tek csoportja humoros ügyességi versennyel 
várta az érdeklődőket. A művelődési házban 
a Tiszaalpárról elszármazottak találkozóját 
szervezték meg. Az esti programok is válto-
zatosak voltak. A komolyzene hívei barokk 
zenét hallgathattak az alpári templomban adott 
koncerten. A technika és a gépek szerelmesei 
a motorosok felvonulását tekinthették meg. A 
rendezvény sztárvendége, Sárközi Anita este 
nyolctól lépett fel műsorával, amelynek nagy 
sikere volt a közönség körében. A 20-i esemé-
nyeket tűzijáték és utcabál zárta. 

Tiszaalpári Napok 2011

A nemzeti ünnepen került sort az új kenyér megszentelésére



Szeptemberben két alkalom-
mal tartott rendkívüli ülést a kép-
viselő-testület. Szeptember 1-jén a 
LEADER pályázatok benyújtásáról 
és a térfigyelő rendszer kiépítéséhez 
történő ajánlatkérésekről döntöttek.

Pályázatok

- A Tiszaalpári Tavaszköszöntő 
2012. évi programjának megvaló-
sításához a „Hagyományőrző és 
kulturális rendezvény támogatása” 
elnevezésű pályázatra nyújt be az 
önkormányzat pályázati kérelmet. A 
maximális 250.000 Ft támogatáshoz 
62.500 Ft önerővel kell rendelkeznie 
az önkormányzatnak.

- A civil szervezetek és a kisebb-
ségi önkormányzat is pályáz-
hat programjai megvalósításához 
ugyanerre a pályázati konstrukció-
ra. Az ő pályázataikhoz az önkor-
mányzat támogató határozataira is 
szükség van. A pályázatok utófi-
nanszírozásúak. A pályázók: Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat, Alpári 
Tisza Horgász Egyesület, Árpád 
Népe Hagyományőrző Egyesület, 
Faluvédő és Szépítő Egyesület, 
Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület, 
Tiszaalpár Polgárőr Egyesület, 
Tiszaalpári Sportegyesület. Alpári 
Tisza Vadásztársaság

Térfigyelő rendszer

Újabb pályázatot írt ki a 
tiszaalpári képviselő-testület a tér-
figyelő kamerarendszer kiépítésére. 
Tavasszal már lezajlott egy eljárás, 
azt azonban végül eredménytelen-
nek nyilvánították. A mostani aján-
lattételi eljárásban a korábbi eljárás 
során legalacsonyabb ajánlatot tevő 
három céget keres meg az önkor-
mányzat. A kiírásban azonban vál-
tozás lesz: a kamerák számát 13-ról 
8-ra csökkentenék, és az árajánlat-
oknak bruttó 8 millió forint alatt kell 
maradniuk. Ez az a határ ugyanis, 
amely fölött közbeszerzési eljárást 
kell lebonyolítani. A képviselő-tes-

tület végül arról határozott, hogy 8 
db szünetmentes tápegységgel ellá-
tott kamerára kérnek árajánlatot, 
amely nem haladhatja meg a 7 és fél 
millió forintot. A pályázatok beadási 
határideje szeptember 16-án 12 óra.

Tanyafejlesztési Program
Szeptember 7-én a 

Tanyafejlesztési Program pályázati 
lehetőségeinek tárgyában nyújtott 
be előterjesztést dr. Vancsura István 
polgármester.

„A Tanyafejlesztési Program a 
Nemzeti Vidékstratégia egyik kulcs-
fontosságú eleme. Kiemelt célja a 
tanyarendszer korszerű megújítása, 
valamint az ott élők helyzetének, 
gazdálkodásának támogatása. A 
tanyaprogram legfontosabb pályá-
zati céljai: a tanyák energiaellátásá-
nak és ivóvízellátásának javítása, a 
dűlő utak felújítása, az ehhez szük-
séges gépek beszerzése, a tanyai 
áruk piacra jutásának elősegítése, 
állatállomány kialakítása, bővítése, 
térségi tanyafejlesztési programok 
kidolgozása, vetőmag és gyümölcs-
fa beszerzése, a tanyagondnoki szol-
gálat fejlesztése, valamint a gaz-
dálkodáshoz szükséges eszközök, 
épületek korszerűsítése. A külterüle-
ti gazdálkodási-, élet-, és település-
forma fontos része a jövő korszerű 
mezőgazdaságának és vidékfejlesz-
tésének. Ezek a tájak a fenntartható 
fejlődés, a többfunkciós mezőgazda-
ság Európában kialakult fejlesztési 
modelljének mintapéldái lehetnek. 
Ennek sikeres megvalósításához 
járulnak hozzá a pályázaton elnyer-
hető források.”(Forrás: kormany.hu)

A képviselő-testület egyetér-
tett azzal, hogy az önkormányzat a 
helyi piactér és a tanyai termékek 
piacra jutásának elősegítése érde-
kében pályázatot készítsen elő a 
Vidékfejlesztési Minisztérium „A 
tanyák, valamint az alföldi tanyás 
térségek megőrzése és fejlesztése 
érdekében a települési és térségi 
fejlesztések támogatása tárgyában” 
elnevezésű pályázatra.
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Önkormányzati hírek
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzata a jogszabályi elő-
írásoknak eleget téve 

2011. szeptember 27-én (pénteken) 
16,00 órakor

közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: Árpád Műve-
lődési Ház (Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2.)
A közmeghallgatás napirendi pontjai:
- Tájékoztató a kisebbségi önkormány-
zat 2010. október 12. - 2011. augusztus 
között végzett munkájáról, költségveté-
séről
- A tiszaalpári cigányok szociális hely-
zete, munkanélküliség, oktatás 
- Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászó-
lások
Minden érdeklődő megjelenésére szá-
mítanak.

Közmeghallgatás

Köszönet
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki mindazon társszer-
vezőknek, támogatóknak és közremű-
ködőknek, akik hozzájárultak a 2011. 
évi Tiszaalpári Napok programjainak 
megszervezéséhez, lebonyolításához: 
Tiszaalpári Horgászegyesület, 
Tiszaalpár SE Sakkszakosztály, Ró-
mai Katolikus Plébánia Tiszaalpár, 
Egri Szimfonikus Zenekar, Bársony 
Mihály Népdalkör, Tiszatáj Vendéglő, 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvo-
da, Jövőnkért Néptánccsoport, Tordai 
Petőfi Művelődési Egyesület, Tiszavi-
rág Cigány Hagyományőrző Zenekar, 
Tiszaalpári Motoros Egyesület, Matic 
Kft., dr. Kálvinné Kovács Noémi, főző-
verseny résztvevői és a zsűri tagjai, El-
származottak Találkozójának Szervező 
Bizottsága, Tiszaalpári Sportegyesület, 
Tiszaalpári Mozgássérült Csoport, Lo-
vas Sport Egyesület, Tiszaalpár Polgár-
őr Egyesület, Rendőrség, 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 
FÓKUSZ Takarékszövetkezet.
Az ugrálóvár szponzorai: dr. Taricska 
Tibor, ifj Kacziba Sándor, Kacziba Sán-
dor, Bartucz István, Kiss Ferenc, Patai 
Ferenc, dr. Vancsura István, Szabó Ti-
bor, Kecső Ferenc, Kecső Róbert, Stix 
Tibor.
A Tiszaalpári Napokról készült fotók 
megtekinthetőek a www.tiszaalpar.hu 
honlapon.
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Ismételten felhívjuk a figyelmét 
azoknak a tiszaalpári ingatlantulajdo-
nosoknak, akiket érint, hogy a csator-
na beruházással kapcsolatban újra van 
lehetőség lakás-takarékpénztári szerző-
dések kötésére. 

61 hónapos szerződéseket köthe-
tünk, a havi megtakarítási díja 3040,-Ft, 
számlavezetési díja 150,-Ft, csekkdíj 
100,-Ft. Csekkes fizetési mód esetén a 
havi befizetési összeg 3290,-Ft.  

Egyéb problémák, amelyek eddig 
felmerültek a szerződésekkel kapcso-
latban:

1) Vannak olyan ügyfeleink, akik-
nek az év elején megkötött szerződé-
sét az OTP nem fogadta el.  Miután 
rendezték a felmerült problémát, a 61 
hónapos szerződés megkötésére van 
lehetőségük. Ezek a szerződések hama-
rabb lejárnak, de az összes befizetendő 
összeg  és a hozzá kapcsolódó állami 
támogatás  is ugyanakkora. 

Amennyiben a visszautasított szer-
ződésre az első csekket befizették a 
befizetett összeg egy függő számlára 
került. A visszafizetése nem történik 
automatikusan. Azt levélben kell kérni, 

csatolva mellé a befizetett csekk fény-
másolatát. 

2) Rendszertelen befizetések
Állami támogatás a szerződésben 

rögzített havi összeg után jár. Ha egy-
egy hónapot kihagyunk, akkor nem 
jár az adott hónapra állami támogatás, 
viszont a számlavezetési díj 150,- Ft/hó 
levonásra kerül.

3) Amennyiben az ügyfél elad-
ja az ingatlanát jelentse azt be 
Társulatunknál.

Az új tulajdonosnak szerződést kell 
kötnie. Ebben az esetben a régi tulaj-
donos bejelenti a tagváltozást, ekkor a 
korábban megkötött lakás-takarékpénz-
tári szerződése felszabadul, és eldönt-
heti, fizeti-e tovább, vagy törölteti azt. 
Amennyiben törölteti, tudnia kell, hogy 
csak a befizetett összeget kaphatja 
vissza, az állami támogatást  nem. 

A csatornázással kapcsolatban fel-
merülő problémáival keressen meg 
telefonon 424-133/103-as mellék, vagy 
személyesen ügyfélfogadási időben 
(hétfőtől szerdáig 8-12 óra)

Igyekszem segíteni.

Domokosné Koncz Edit

A Tiszaalpári Víziközmű Társulat tájékoztatója

A 2009. évi CXXXIX. törvény alap-
ján Magyarország területén a 2011. 
október 1-jén 0 órakor fennálló állapot 
alapján népszámlálást kell tartani.

Az adatfelvételre 2011. október 1. 
és október 31. között a településen 
található lakásokban, lakott üdülők-
ben, lakott egyéb lakóegységekben és 
a közösségi szálláshelyeken kerül sor. 
A népszámlálás során kérdőívet kell 
kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, 
aki ott életvitelszerűen él.

A számlálóbiztosok 2011. szeptem-
ber 27. és 30. között juttatják el a 
házakhoz a lakás és személyi kérdő-
íveket.

Az adatszolgáltató maga dönti el, 
hogy a kérdőívet:
önállóan interneten, vagy
önállóan papíron, vagy
a számlálóbiztosnak válaszolva tölti ki.

Az internetes és papír alapú önkitöl-
tésre 2011. október 1. és október 16. 
között van lehetőség.

Az adatszolgáltatás név nélkül törté-
nik és a válaszadás kötelező, kivéve a 
nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallás-
ra, a tartós betegségre és a fogyatékos-
ságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött 
kérdőívek adatai csak statisztikai célra 
használhatók fel.

A számlálóbiztosok egyedi, névre 
szóló, a személyi igazolvánnyal együtt 
érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, 
hivatalos személynek kell tekinteni őket.

Akik az adatszolgáltatási kötelezett-
ségnek a fent meghatározott időszak 
alatt nem tesznek eleget, azok 2011. 
november 1. és 8. között jelentkezze-
nek népszámlálási összeírás céljából a 
lakóegységük szerint illetékes polgár-
mesteri hivatalban.

A népszámlálással kapcsolatos 
információk: 
06-80-200-014 vagy 06-80-200-224 
(ingyenesen hívható
telefonszámok)
http://www.nepszamlalas.hu

Tájékoztató a 2011. évi népszámlálásról

A Kiskunsági Nemzeti Park még 
tavaly novemberben kezdeményezte 
a hatóságoknál, hogy a már meglévő 
halászati vízterületéhez további terü-
leteket csatoljanak a Holt-Tisza alpári 
területéről, így például a Nagy-tóként 
ismert mocsaras részt is.  Kérelmüket 
a megyei kormányhivatal földműve-
lésügyi igazgatósága jóváhagyta. Az 
eddigi tulajdonosok, Tiszaalpár és 
Tiszasas önkormányzata, valamint a 
halászati tulajdonosi közösség is fel-
lebbezett a határozat ellen. Döntésüket 
azzal indokolták, hogy a két települést 
jogsérelem érte, hiszen hátrányos hely-
zetbe kerülnek a többségi tulajdonos 
KNP-vel szemben, nem lesz beleszó-
lásuk a tavon folytatott tevékenysé-
gekbe. A jogorvoslat kérése mellett a 
kompromisszumos megoldást is keresi 
mindkét fél. Az álláspontok már köze-
ledtek. A KNP hajlandó beleegyezni 
abba, hogy a Nagy-tó ne alkosson egy-
séges vízterületet a holtággal, hanem 
legyen független vízterület. Ehhez a 
döntéshez azonban a halászati fel-
ügyelet egyetértése is szükséges. A 
felek valamennyien részt kívánnak 
venni a további egyeztetésen.

További egyeztetések
a holtágról

A tiszaalpári Holt-Tisza és a folyó 
élő szakasza közötti mély fekvésű terü-
leten az árvizek után mindig visszama-
rad valamekkora víz. Az augusztusi 
hőség és az aszály miatt ez a vízmeny-
nyiség és a víz oxigéntartalma annyira 
lecsökkent, hogy több mázsa hal pusz-
tulásához vezetett. A halpusztulás meg-
akadályozható lett volna, ha a helyiek 
úgynevezett letapogatással kifoghatták 
volna a halakat, de a tulajdonviszonyok 
ezt nem tették lehetővé. A terület tulaj-
donosa ugyan a Kiskunsági Nemzeti 
Park, de a halászati jogot egy szajoli 
kft. gyakorolja.
Őket, valamint a Mezőgazdasági és 
Szakigazgatási Hivatal illetékeseit is 
tájékoztatták a problémáról, és a szak-
emberek intézkedtek a kb. 2 mázsányi 
maradék hal kimentésről.

Halpusztulás
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A Környezet és Energia Operatív 
Programból finanszírozott, „Tiszaalpár 
Nagyközség szennyvízelvezetése és 
tisztítása a település vonzó természe-
ti környezetének, felszíni és felszín 
alatti vizeinek megóvásáért” című, 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 azono-
sító számú projekt II. fordulós pályázati 
dokumentációja 2010. szeptember 30-
án került benyújtásra.
Az azóta eltelt időben a pályázat formai 
kiegészítésére került sor, valamint a két 
alkalommal kapott tisztázó kérdések 
megválaszolására. Mivel ebben az idő-
szakban alakult át a pályázatot bíráló 
Közreműködő Szervezet szervezeti fel-
építése is (Környezetvédelmi Fejlesztési 
Igazgatóság helyett Energia Központ 
Nonprofit Kft. néven működik), így a 
pályázat tartalmi értékelése jelenleg is 
folyamatban van, az eredmény meghir-
detése a közeljövőben várható. 
A remélhetőleg pozitív támogatási 
döntést követően kerül sor a közbe-
szerzési dokumentumok, valamint a 
műszaki tendertervek egyeztetésére a 

Közreműködő Szervezettel, majd a köz-
beszerzések lefolytatására, ez várhatóan 
8-10 hónapot vesz majd igénybe. Ezt 
követően kerül sor a beruházás kivitele-
zésére, majd a próbaüzem időszakára.
A KEOP-1.2.0/2F/09 pályázati felhí-
vásra (amelyre a tiszaalpári pályázat is 
benyújtásra került) a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség nyilvántartása szerint eddig 
116 db első fordulóban előkészített 
pályázatot nyújtottak be a települések 
208.372,5 millió Ft támogatásigénnyel. 
Az Irányító Hatóság eddig 
71 db-ot részesített támo-
gatásban, a többi bírálata 
folyamatban van.

Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása
– folyamatban van a II. fordulós pályázat értékelése

Egyházi sorok
Ünnepek:
szept. 8. Szűz Mária születése / 
Kisboldogasszony
szept. 12. Szűz Máris szent neve
szept. 13. Aranyszájú Szent János püs-
pök, egyháztanító
szept. 14. A Szent Kereszt felmagasz-
talása
szept. 15. Fájdalmas Szűzanya
szept. 23. Szent Pio áldozópap
szept. 24. Szent Gellért püspök
szept. 25. Szentírás Vasárnapja

Szeptembertől hétköznap az esti szent-
misék kezdete 18,00.

Szeptember 4-én volt a hittanosok tan-
évnyitó szentmiséje, a Veni Sancte. 
A 2011/12-es tanév jelmondata: 
„Nevessetek és erősödjetek!” (Loyolai 
Szent Ignác)

Kéri Vencel plébános

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

Kulturális Örökség Napjai
2011. szeptember 17-18-án országszerte ingyenesen látogathatók a múzeumok és 
a kiállítóhelyek. Tiszaalpáron a Helytörténeti és Helyrajzi Kiállítóhely (Bethlen 
G. u. 2.), a Kosár- és Vesszőtermék Gyűjtemény (Honfoglalás u. 1.) és a Skanzen 
(Várkert u.) mindkét napon 9-16 óráig tekinthető meg. Ingyenes tárlatvezetés 
valamennyi helyszínen 9 órakor az iskola honismereti szakköröseinek kalauzolá-
sában.

Rövid hírek
* Letelt a településüzemeltetésnél 
foglalkoztatott 40 fő közhasznú mun-
kás 2 hónapos foglalkoztatási ideje. 
Bartucz István, a kft. megbízott vezető-
je elmondta, hogy többségük elégedett 
volt a munkával, és szívesen dolgoz-
na tovább, de erre a jelenlegi jogsza-
bályi keretek között nincs lehetőség. 
Szeptember 19-én újabb 30 fő közfog-
lalkoztatott áll munkába a településen.

* 24 q tükörpontyot telepített szep-
tember 12-én a BÁCS-HOSZ az alpári 
holtágba. A halak átlagos súlya 1,7 kg. 
A telepítés miatt horgászati tilalmat 
nem rendeltek el.

* Szeptember 23-án 7-11 óráig virág-
árusítás lesz a művelődési ház előtt. A 
Kovács Kertészet termékeiből krizan-
témot, árvácskát, évelőket és más növé-
nyeket is vásárolhatnak az érdeklődők.

* Kirándulás
Szeptember 24-én szombaton autóbusz 
indul Budapestre a Hortus Hungaricus 
Kertészeti Szakkiállítás és Vásárra a 
könyvtár elől 6 órakor. Részvételi díj 
3000.- Ft/fő. Jelentkezés és előzetes 
befizetés a művelődési házban Túri 
Máriánál.
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Átadták a tiszaalpári Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda két új cso-
portszobáját az augusztus 31-i évnyi-
tón. A 30 millió forintos beruházást 
teljes egészében az önkormányzat 
finanszírozta. Mostantól a nagyközség 
minden óvodása egy helyen lesz, mely-
lyel az intézmény létszáma 170 fő fölé 
emelkedik.

Az új csoportszobák kialakítására 
még tavaly augusztusban tett ígéretet 
az önkormányzat. Dr. Vancsura István 
polgármester beszédében kiemelte: az 
átalakítás befejeztével most már a szel-
lemi és lelki építkezés következik.

Az átadási ceremónián jelen volt 
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alel-
nöke, egyben a 3. sz. egyéni választó-

kerület parlamenti képviselője is, aki 
az alpári óvodát a fejlődés és a változás 
bizonyítékaként jellemezte. 

Az átadóünnepségen Kiss Mária 
óvodavezető köszönetet mondott mind-
azoknak, akik valamilyen formában 
részt vettek az óvoda felújításában, 
berendezésében. Ezt követően került 
sor az óvodások, majd a nevelőkből 
verbuválódott énekkar műsorára.

A teljes egészében felújított óvo-
dát Kéri Vencel plébános szentelte fel, 
majd Lezsák Sándor és dr. Vancsura 
István közösen felavatták az új csoport-
szobákat, melyeket az ünnepség végén 
a vendégek meg is tekinthettek - tájé-
koztatott honlapján a Trió Tv.

Évnyitó és csoportszoba-átadás

Szeptember 1-jén, az első tanítási 
napon nyitották meg az új tanévet az 
általános iskolában.

Az évnyitó ünnepségen Gibárszki 
Sándorné igazgató köszöntötte a szü-
lőket, a pedagógusokat és a diákokat, 

köztük azt a 49 kisdiákot, akik az első 
osztályt kezdték meg az idén. Őket 
a szülői munkaközösség ajándékkal 
fogadta első iskolai napjukon. A műsor 
után elkezdődött mindenki számára a 
tanítás.

Ismét megtelt az iskola

Mesés tanterem
C s o d á l a t o s a n 

megújult a 3.a osz-
tály tanterme a nyári 
szünetben.  Szülői, 
nagyszülői közre-
működéssel a falak 
finom pasztellszínű 
árnyalatot kaptak.  Az iskola az anya-
gok megvásárlásához nyújtott pénzbeli 
segítséget. A munkát azonban a lelkes 
önkéntesek végezték. Az eredmény 
igazán tetszetős lett. Az  iskola vezető-
sége, valamint Bársony Andrásné osz-
tálytanító a 3.a osztályosok nevében is 
köszöni a segítséget: Víglásiné Tóth 
Andreának, Tóth Lászlónak, Szatmári 
Andrásnak, továbbá Illés Renátának,  
aki a mesejeleneteket festette fel.

„Arany kezek, fürge ujjak”
kézimunka klub indul a 

művelődési házban
Kézimunka klub indul a művelő-

dési házban Török Józsefné, Babika 
vezetésével.

 A klubba szeretettel várunk min-
denkit, akik szívesen tanulnak, illetve 
gyakorolnak valamilyen kézimunká-
zást (gobelin, kötés, horgolás, hímzés) 
és tapasztalatukat másokkal is szíve-
sen megosztják, beszélgetős hangulat-
ban.

Az első klubfoglalkozás időpontja: 
2011. szeptember 27-én (kedd) 17:00 
óra.

 Érdeklődni a 06-30-957-3594-as 
számon vagy személyesen a klubfog-
lalkozáson lehet.

A fakanál bajnokai
A falunapok közkedvelt színfoltja 

volt a főzőverseny. A nevezők sültek-
kel is megmérettethették volna magu-
kat, de egyelőre csak pörkölt kategó-
riában tudott a zsűri díjakat osztani. A 
főzőverseny eredménye:
1. helyezett:  Czakker Ferencné
2. helyezett: Patai Ferenc
3. helyezett: Fekete Ferenc.

Gratulálunk a nyerteseknek!
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Tiszaalpár Nagyközségért-díj

Tiszaalpár Nagyközségért-díjat vehetett 
át az augusztus 20-i ünnepségen az Ár-
pád Fejedelem Nyugdíjas Klub elnöke, 
Kiss Jánosné. A díjat Tiszaalpár közé-
letében végzett irányító, szervező tevé-
kenységéért ítélte neki az önkormányzat 
képviselő-testülete.
Kiss Jánosné Terike néni közismert 
alakja a településnek. Itt született és je-
lenleg is itt él. Fodrászként 50 éven át 
dolgozott Alpáron. Ez idő alatt 33 fod-
rásztanulónak adta át szakmai tudását, 

akikre ma is büszke, mert kiváló szak-
emberek lettek.
11 évvel ezelőtt nyugdíjas asszonyokkal 
váltotta valóra régi álmát, hogy legyen 
Alpáron egy tánccsoport. Szép sikereket 
értek el, sok fellépésük volt és van a mai 
napig is. Nagyon örül annak, hogy pár 
éve már az iskolában is komoly táncok-
tatás folyik. 
A klubtagokkal együtt azon igyekez-
tek, hogy valamilyen módon öregbítsék 
Tiszaalpár hírnevét. Részt vettek ország-
szerte kulturális vetélkedőkön, ki mit 
tudokon, illetve maguk is szerveztek ha-
sonlókat. Ha szükség volt rájuk egy mű-
sorban, sohasem mondtak nemet. „Rég-
múlt idők gyermekjátékai falunkban” 
címmel kiállítást szerveztek. A rohanó, 
számítógépes világban azt próbálták 
bemutatni, hogy természetes, egyszerű 
anyagokból is lehet ötletes gyerekjáté-
kokat készíteni. Sok vidám emléket is 

őriz a klubéletből. Klubtársával, Tímár 
Bélánéval több humoros jelenet írója és 
előadója is volt, számtalan derűs percet 
szerezve a közönségüknek. 
Alpár a szülőfaluja, az otthona. Soha-
sem tudná itt hagyni, pedig az orvosok 
hegyi levegőt ajánlottak neki. Azt vallja, 
amit Petőfi:
„Mit nekem te zordon Kárpátoknak
fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.”
Számára Alpár az egyik legszebb fekvé-
sű alföldi falu. A Tiszával, a földvárral, 
a jó bortermő és búzatermő homokjával 
az egyik leggazdagabb is.
A Tiszaalpár Nagyközségért-díj meg-
tiszteltetés számára. A díjak sorában, 
amiket eddig kapott a legelőkelőbb he-
lyen áll, hiszen ezt a szülőfaluja adta 
számára.

Nem írok le újdonságot, amikor el-
mesélem, hogy Tiszaalpáron születtem s 
éltem az 1950-es évekig. Abban az idő-
ben hangos volt az ország a „Fiatalok, 
gyertek az iparba!” jelszótól. Én is ele-
get tettem e felszólításnak, s felkerültem 
Budapestre. Azóta is itt élek, de szülő-
falumról soha nem feledkezem meg. 
Rokon, ismerős látogatásra, községi ün-
nepre (amíg egészségem engedi) évente 
hazatérek. Érdeklődve nézem a telepü-
lésen végbemenő változásokat: itt egy 

új járda, ott egy átépített ház, itt egy vi-
rágos tér, ott a megtisztított régi temető. 
Leteszek egy csokor virágot felmenőim 
még megtalálható sírjára, megnézem a 
házat ahol születtem, s a járókelőkben 
keresem a régen ismert arcokat. Otthon 
járva az embert elfogja valami szomo-
rúsággal és ujjongással kevert érzés. 
Megint itthon vagyok!

Mint az eddigieken mindig, úgy a 
mostani Elszármazottak találkozóján is 
részt vettem. 

Jól esett a közvetlen, barátságos fo-
gadtatás, jól esett a sajnos évről évre fo-
gyatkozó számú ismerőssel, osztálytárs-
sal találkozni, beszélgetni. Érdeklődve 
hallgattam a polgármester úr tájékozta-
tóját, s néztem meg a különböző szabad-
téri rendezvényeket. 
A viszontlátás reményében mondok 
köszönetet minden közreműködőnek 
a Szent István ünnepel összekapcsolt, 
gondosan előkészített rendezvényért.

Fábián József  Budapest

Gondolatok az Elszármazottak találkozójához

A Kádár Lajos Közösségi Ház már 
harmadik alkalommal adott otthont az 
augusztus 20-án rendezett sakkverseny-
nek. A kellemes nyári napon sakkbarátok 
találkoztak, hogy összemérjék szellemi 

erejüket a hatvannégyes harcmezőn.
Parádi László, a Tiszaalpári SE elnöke 
megnyitó beszédében megemlítette az 
eddig elért szép eredményeket és továb-
bi sikereket, jó versenyzést kívánt. Az 
izgalmas partik és kemény csaták után a 
következő végeredmények születtek:
Felnőtt (vidéki versenyzők):
1.Kemény Csaba (Kkfháza) 
2.Rácz István (Kkfháza) 
3.Cs. Kovács László (Csongrád) 
Felnőtt (helyi versenyző):
1.Varga Béla 
2. Gálfi Mihály 
3. Nagy Ferenc 
Ifjúsági:

1. Almási Attila 
2. Kelemen Dániel
3. Molnár Detre
Különdíj: Lantos Alexandra (Szentes)
Az első három helyezettet valamennyi 
kategóriában éremmel díjaztuk. Az egy 
szem hölgyversenyző pedig különdíjat 
és könyvjutalmat kapott.
A kifáradt társaságot Szoráth János bog-
rácsos tarhonyája mattolta a verseny 
végén. Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek a segítséget a verseny si-
keres lebonyolításában. Igen jó emlé-
kekkel és a mielőbbi találkozás remé-
nyében távozott mindenki.

Gálfi Mihály

A „hatvannégy mező” bajnokai
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Tiszavirág tábor
Az IPR program keretén belül rendeztük 

meg az idén is ingyenes táborunkat, melyen 
hátrányos helyzetű tanulók vettek részt, 
olyanok, akik szorgalmasak voltak a tanév 
során, közösségi munkájuk és tanulmányi 
eredményük jó volt.

Célunk az volt, hogy a résztvevő tanulók 
szociális kompetenciáját fejlesszük. Kiala-
kítsuk szabálytudatukat, segítsük a közössé-
gi életbe való beilleszkedésüket, önismere-
tüket és személyiségüket fejlesszük. 

A tábornak a Kádár Lajos Közössé-
gi Ház adott helyet. A nyitó napon, a lelki 
egészség napján Bondár Enikő, Gibárszki 
Sándorné, Kővágóné Kálmán Klára és dr. 
Halász Mátyásné vezetésével ismerkedős, 
önismereti és drámajátékokat játszottunk. 
Kedden, a testi egészség napján, a kerekegy-
házi Kerekerdő Kalandparkba utaztunk, ahol 
az ügyességünket és fizikai állóképességün-
ket teszteltük a kötélpályákon. Bondár Eni-
kő, Deák Lajosné és Győri Istvánné kísért 
el bennünket. Szerda az önkéntesség napja 
volt. Délelőtt logikai és csapatépítő játékokat 
játszottunk, számháborúztunk. Délután dr. 
Halász Mátyásné, Novák Lászlóné, Bársony 
Andrásné vezetésével rendbe tettük a közös-
ségi ház udvarát, gyomláltunk, locsoltunk. 
Az épület előtti területet is rendbe szedtük, 
és a játszóteret is kitakarítottuk. Csütörtök 
a túlélés napja volt. Délelőtt akadályverse-

nyen vettünk részt. 
Volt a feladatok 
között környezetvé-
delem, vakvezetés, 
mocsárjárás, lajhár-
mászás, logikai fel-
adat, a hallásunkat 
tesztelő feladat egy-
aránt. A programok 
lebonyolításában 
Bondár Enikő, dr. 
Halász Mátyásné, 
Kővágóné Kál-
mán Klára, Deák 
Lajosné, Tóthné 
Mátyus Monika, 
Tóth László vett 
részt. Délután a kiskunfélegyházi Baranta 
csapat foglalkozásain vettünk részt. A ha-
gyományőrző csoport tagjaival próbáltuk 
ki a botvívást, a szablyával vívott csatát, a 
kelevézhajítást és az íjászkodást. Az utolsó 
nap délelőttjén kézműves foglalkozás várt 
mindenkit: sógyurmázhattunk, szőhettünk 
szövőkerettel, fonhattunk körmöcskével, 
karkötőt készíthettünk, papírból kiskutyust 
hajtogathattunk. Gólyalábazhattunk és a 
diótörést is kipróbálhattuk. Délután tábor-
zárót szerveztünk. Finom virslit és saslikot 
sütöttünk, rajzot készítettünk a tábori élmé-
nyeinkről, és átvettük a tábori emblémával 

díszített nyakláncot és oklevelet. A záró nap 
programjain az addigi programokban segítő 
összes kolléga jelen volt. Sikeres egy he-
tet zártunk, hiszen tanulóink élményekkel 
meggazdagodva tértek haza, élményszerűen 
sajátítottak el ismereteket. Megtanulták egy-
mást elfogadni, egymást segíteni. A dráma-
játékokon keresztül önmagukat és társaikat 
is jobban megismerték, toleranciájuk nőtt.

Reméljük, jövőre is hasonló, élmények-
ben gazdag egy hetet tölthetünk együtt.

Bondár Enikő
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

táborszervező

Játékos sorverseny a Tiszavirág táborban

IV. Tiszaalpári Motoros Nap

Idén negyedik alkalommal rendez-
te meg a Tiszaalpári Motoros Egyesület 
a már megszokott nyár végi programját, 
amely már nemcsak a tiszaalpári érdek-
lődők figyelmét keltette fel, hanem már a 
környező településekről is érkeztek ver-
senyzők. A motoros felvonuláson közel 90 
motor vett részt. A gyorsasági és ügyességi 
vetélkedők mellett igen nagy tömeget von-
zott idén is a motoros sárdagonya, melyet 
sárdagonya kötélhúzás követett. Ezek után 

következett a nem 
hagyományosnak 
nevezhető sörivó 
verseny, az úgyne-
vezett „sörpörgő”, 
mely szintén nagy 
sikert aratott a néző-
közönség körében.

A versenyzők 
között köszönthet-
tünk idén egy profi 
motocross verseny-
zőt, Bencsik Istvánt, 
aki versenyszerű-
en űzte a sportot 
egészen két évvel 

ezelőttig, amíg egy komoly sérülés félbe-
szakította pályafutását. Bencsik István na-
gyon sportszerűen és látványosan verseny-
zett, megtiszteltetés volt versenytársainak 
együtt tartózkodni vele a pályán. 

A már megszokott díjazás mellett két 
különdíj került kiosztásra. Az Allianz Hun-
gária Biztosító által felajánlott ajándékcso-
maggal Bartók Pétert jutalmazták, mint a 
legjobban teljesítő tiszaalpári versenyzőt. 

Bencsik Istvánnak pedig egy 3 literes 
Walton pezsgővel lett megköszönve a kö-
zönség szórakoztatása, melyet Kiss Ferenc 
és családja ajánlott fel.

Ezek után Kerekes András biztosította 
a jó hangulatot a hajnalig tartó discóban.

Az egyesület ezúton szeretné megkö-
szönni az összes nagylelkű támogatást, név 
szerint a következő támogatóinak: Bar-
na Sándor, MATIC Kft., Dragon József, 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete, Bartók István, Árpád 
Népe Hagyományőrző Egyesület, Győri 
László, Bálint György, dr. Csernus Tibor, 
Kézsmárki László, Novák Lajos, Tisza 
Kunság Vízgazdálkodás, Tiszatáj Vendég-
lő, Bársony József, Novák Mihály, Gyer-
mekekért Alapítvány. A felvonulás zök-
kenőmentes lebonyolításáért köszönetét 
fejezi az egyesület a körzeti megbízottnak, 
Török Rolandnak és a Polgárőrségnek. 

Külön köszönet a versenyzőknek, a kö-
zönségnek, rendezőségnek és mindazok-
nak, akik önzetlen munkájukkal hozzájá-
rultak a rendezvény létrejöttéhez.

Tiszaalpári Motoros Egyesület

Motoros felvonulás
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Falunapi horgászat

011. augusztus 20-án az Alpári Tisza 
Horgász Egyesület ismét megrendezte 
házi horgászversenyét. A jelentkezők ösz-
szetételéből arra következtethetünk, hogy 
a májusi gyermeknapi horgászat beváltot-
ta a hozzá fűzött reményeinket. A Falunap 
keretében megtartott horgászversenyen 50 
gyermek indult. A nagyszámú gyermek je-
lentkezőre tekintettel külön kategóriában 
indulhattak a lányok és a fiúk. A nevezők 
összes létszáma elérte a 120 főt. Ismét volt 
annyi jelentkező hölgy, ifi és 65 év feletti 
versenyzőnk, hogy biztosítani tudjuk szá-
mukra a kategóriánkénti megmérettetést.

A verseny reggelén kedvező időjá-
rás fogadta a jelentkezőket. A félszigeten 
tartott köszöntő és sorsolás után kezde-
tét vette a megmérettetés. A halak egyre 
szaporodtak a haltartókban. A vezetőség 
tekintettel a gyermekek versenyidejét há-
rom órában határozta meg. Délben pus-
kalövéssel zárult a felnőttek négy órája. 
A mérlegelés után az alábbi eredmények 
születtek:
Felnőtt: I. Almási Szabó Zoltán 10200 g, 
II. Gálfi Mihály 5470 g, III. Török Tibor 
5020 g, IV. Nagy László 4780 g , V. Dö-
mötör János 4130 g
Nők: I. Almási Szabó Józsefné 2130 g, II. 
Ajtai Jánosné 2040 g, III. Nagy Lászlóné 
1140 g, IV. Hatvanyiné Boros Ildikó 1020 
g, V. Tóthné Dömötör Edit 840 g 
65 év felettiek: I. Víglási Sándor 5000 g, 
II. Demeter József 3190 g, III. Réczicza 
Pál 2260 g, IV. Szűcs Gyula 2250 g, V. 
Góg József 950 g 
Ifik: I. Varga Gergő 3040 g, II. Tötös Dá-

niel 2950 g, III. Faragó Csaba 2750 g, IV. 
Tötös Ádám 1330 g, V. Sándor Szilárd 
620 g
Gyermek lány: I. Faragó Nikolett 2010 
g, II. Hartyáni Flóra 1650 g, III. Popper 
Réka 1500 g, IV. Kővágó Karina 890 g, V. 
Sós Luca 760 g 
Gyermek fiú: I. Herczeg Tibor 3990 g, II. 
Hoffman Ferenc 3000 g, III. Nagy Dániel 
1950 g, IV. Réczi Ákos 1770 g, V. Szabó 
Balázs 1470 g
Legnagyobb hal: Gálfi Mihály 4110g 
ponty
Különdíjakban részesültek az alábbi ver-
senyzők:
Legfiatalabb: Popper Réka
Legidősebb: Demeter József

A vándorserleget 2011-ben Almási Szabó 
Zoltán vitte el.
Idén a bőkezű támogatói felajánlások-
nak köszönhetően minden kategóriában 
a legeredményesebb öt versenyzőt tud-
tuk díjazni. A 2011. augusztus 20-i házi 
horgászversenyünk támogatói: Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat, Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata, Sporthor-
gász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei 
Szövetsége, Varázsbazár, Kopjás Kisbolt, 
Festék és Háztartási Bolt, Tiszaalpári 
Szeszfőzde, Tüzelő és Építőanyag Érté-
kesítés, Bartók Iparcikk Szaküzlet, Alkot-
mány utcai Horgászbolt, Pici ABC, Inox 
Kft, Werkzeug, Würth, Dunszt István fes-
tőművész, Mihalik Tibor, Madla család, 
Víglási Zoltán. Külön köszönet a főző 
mestereinknek: Patai Ferencnek, Fekete 
Ferencnek, Nemes Józsefnek és Domokos 
Antalnak. 
Fontos felhívást szeretnénk ezúton el-
juttatni a horgásztársainkhoz és minden 
horgászatot kedvelő Tiszaalpári lakoshoz: 
pénzköltés nélkül is lehetőségük van anya-
gilag támogatni egyesületünket. A Fókusz 
Takarékszövetkezet olyan támogatási 
rendszert dolgozott ki, melyben a szám-
lával vagy biztosítással rendelkező ügyfe-
leik hűségpontokat gyűjthetnek egy álta-
luk választott szervezetnek, mely pontok 
mennyisége határozza meg a Fókusz által 
nyújtott támogatás mértékét. Kérje a hű-
ségpontjait a Fókusz munkatársaitól, jut-
tassa el azokat a Varázsbazárba Madláné 
Fazekas Andihoz és támogassa az Alpári 
Tisza Horgász Egyesületet! Segítségüket 
előre is köszönjük.

Kővágó András HE titkár

Barta Lajos az ifi V. helyezett Sándor Szilárdnak gratulál

Az első helyezettnek nem csak vándorserleg jár. Almási Szabó Zoltán Dunszt István egy 
festményét is jutalmul kapta
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Államünnep állampolgársági esküvel. Az augusztus 20-i 
községi megemlékezésen hat honfitársunk tett ünnepélyes 
állampolgársági esküt, köztük a vajdasági testvértelepülés, 
Torda első embere, Dobai János és családja, valamint a 
Tiszaalpáron élő Kiss Krisztina.

Képes beszámoló a falunapokról

Megtelt a művelődési ház nagyterme az Elszámazottak ta-
lálkozójára érkezett volt tiszaalpáriakkal, valamint vendég-
látóikkal. Az eseményt Biczók Mihály nyugalmazott jegyző, 
Bodor István, Tiszaalpár díszpolgára, Szederkényi Zoltánné 
nyugalmazott pedagógus és Bársony Andrásné pedagógus 
szervezték meg. 400 meghívót küldtek szét az egész ország 
területére, és mintegy hetvenen meg is tisztelték jelenlétük-
kel volt lakóhelyüket.
A település jelenlegi helyzetéről és az önkormányzat terve-
iről dr. Vancsura István polgármester tartott tájékoztatót. A 
vendéglátással záruló találkozó után a vendégek részt vettek 
a falunapi rendezvényeken.

A falunapok délutáni programjában színvonalas műsor-
számokkal fellépett a Tordai Petőfi Művelődési Egyesület. 
A néptáncbemutató mellett modern tánccal és keringővel 
(képünk) is szórakoztatták a nézőket

A Tiszavirág Cigány Hagyományőrző Zenekar hagyomá-
nyos cigány dalokat adott elő.
Olyan jó hangulatot teremtettek, hogy a közönség is táncra 
perdült.

Dobai János, Torontáltorda polgármestere átveszi a hono-
sítási okiratot dr. Vancsura Istvántól, Tiszaalpár polgár-
mesterétől
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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! 

A Tiszaalpári Napok programkínálatát 
színesítette egy orgona-vonósnégyes 
koncert is augusztus 20-án az alpári temp-
lomban. Az idén már harmadszor várták 
komolyzenei előadással az érdeklődőket 
Almási-Szabó Tibor és egri művészba-
rátai. A műsoron főleg barokk művek 
szerepeltek. Mint a házigazda-szervező 
Almási-Szabó Tibor elmondta, a templom 
épülete a barokk muzsika interpretálásá-
ra a legalkalmasabb, ugyanis az épület a 
gyönyörű barokk berendezésével éppen 
abból a korból való, amikor ezek a mű-
vek megszülettek. Másrészről az orgona 
hangképe is a barokk hangzásideált kö-
veti.  Ezért választották elsősorban Bach 
és Händel műveit. Természetesen a többi 
korstílust sem száműzték. A barokk mel-

lett Mozart muzsikája képviselte a klasz-
szicizmust, Hubay Jenő és Liszt Ferenc 
egy-egy műve pedig a romantikát. Liszt 
Ferenc Magyar koronázási miséjének 
Benedictus tételével emlékeztek meg a 
szerző születésének 200. évfordulójáról. 
A közönség megtöltötte a templomot, és 
az előadók nagy megelégedésére minden 
korosztály képviseltette magát. Örömmel 
állapították meg ezúttal is, hogy mekkora 
igény van a szép muzsikára. A közönséget 
meg is kell tartani, ezért évről évre igye-
keznek megújulni, változtatni nemcsak a 
zeneművek, hanem az előadók, hangsze-
rek kiválasztásában is. A siker és a pozitív 
visszajelzések arra ösztönzik őket, hogy 
tovább folytassák a településen egyedül-
álló komolyzenei koncertsorozatot.

Komolyzenei koncert

Almási-Szabó Tibor, Bereczki Vilma, Berecz Szilvia, Zsigmond László, Németh 
Dóra

Augusztus hónap-
ban az alábbi vagyon 
elleni bűncselekmé-
nyek elkövetése mi-
att indított eljárást 
a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság:

2011. augusztus 4-én 12 óra körü-
li időben ismeretlen elkövető bement 
egy Szőlőhegyi körzetben található 
lakóházba, majd ott vizet kért, ezzel 
a tulajdonos figyelmét elterelte és a 
konyhaszekrény fiókjából eltulajdoní-
tott 101.000 Ft készpénzt. A lopással 
okozott kár: 101.000 Ft. 

2011.augusztus 10. és 2011.au-
gusztus 24. közötti időben ismeretlen 
elkövető egy Balassi utcai ingatlanból 
eltulajdonította a tulajdonos Samsung 
E1170 típusú mobiltelefonját, vala-
mint hitelkártyáját, amelyről 128.000 
Ft készpénzt vett fel. A bűncselek-
ménnyel okozott kár: 133.000 Ft.

Kék percek 
Rendőrségi közlemény
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IX. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó 

I. Országos Hagyományőrző Kosárfonó Találkozóra   

A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi vására 
 

2011. szeptember 23. (péntek) 
 

19:00 Sebestyén Márta Kossuth-díjas népdalénekes és Andrejszki Judit csemballóművész koncertje a 
Jótanács Anyja Plébániatemplomban 
 

2011. szeptember 24. (szombat) 
Helyszín: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, Ady Endre u. 40. 
 

9:00 Zenés toborzó a Tiszaalpári Lovas Egyesület közreműködésével 
 

10:00 Kosárfonók érkezése és fogadása 
 

13:00 Bársony Mihály sírjának koszorúzása az Újfalusi temetőben 
 

14:00 A IX. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó és I. Országos Hagyományőrző Kosárfonó 
Találkozó megnyitója 
 

14:00 Kosárfonók termékeinek kiállítása 
 

14:45-18:00 A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi vására, kézműves foglalkozások, 
kosárfonó bemutatók vesszőhúzás  
 

15:00 – 16:00 Jövőnkért Néptánccsoport Tiszaalpár (Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény) fellépése, táncház 
 

16:00-16:30 Népdalkör fellépése   
 

16:30-17:30 Szerényi Béla előadóművész, népi iparművész, és a Bársony Mihály Népdalkör műsora 
a Tekerőfesztivál tanárainak és növendékeinek, valamint a vendég Népdalkörök közreműködésével 
 

17:30 Kukoricafosztás tekerőmuzsikával 
 

18.30 A kosárfonó találkozó eredményhirdetése  
 

19:00-21:00 Vacsora az előadók, fellépők részére 
 

Vacsora után Tekerős Fosztóbál 
 

2011. szeptember 25. (vasárnap) 
 

10:00 Fecske Pál előadása a fűztelepítésről, helyszín, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
 

11:00 Nagy Mária és Vidák István népművészet mestereinek előadása a kosárfonás 
hagyományairól, helyszín: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
 

9:00 Tekerős Mise a Jótanács Anyja Római Katolikus Plébániatemplomban 
 

11:00 Tekerős mise a Szent István Római Katolikus Plébániatemplomban 
 

 
 
                                                               

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Információ: 76/424-106, 76/424-133, muvhaz@tiszaalpar.hu, www.tiszaalpar.hu 

 

Az I. Országos Hagyományőrző Kosárfonó Találkozó támogatói: 
 
 
               
Árpád Népe Egyesület   Nagyközségi Önkormányzat 
        Tiszaalpár                Tiszaalpár 
 

° Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület ° Bartók István – Vas-Műszaki Szaküzlet ° Magony Gáspár – Szeszfőzde ° 
° Kecső Ferencné – Tiszatáj Vendéglő ° Dr. Vancsura István polgármester ° ifj. Novák Mihály ° Szabó Tibor ° 
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Régi üzlet – kibővült
szolgáltatások

A Kopjás kisbolt új arculattal,
kibővült választékkal, új szolgáltatásokkal

várja régi és leendő kedves vevőit.

Finom, helyben sütött süteményekkel
(édes és sós), pizzaszeletekkel és finom kávéval

is szolgálhatunk. Üzletünkben kedves
és segítőkész kiszolgálással találkozhat.

Nézzen be hozzánk, megéri!
Szeretettel várunk minden kedves vásárlót:

Éva és Anikó

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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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: 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

Albérletbe kiadó egy bútorozott szoba konyhahasználattal, egyé-
ni fűtéssel. Érd.: 06/30/624-1068

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

Eladó 2 funkciós babakocsi felszerelve, BREVI autós gyermek-
ülés, játszó szőnyeg. Érd.: 76/425-146

Eladók betonoszlopok, szőlődaráló, kád, boroshordók. Érd.: 
06/20/621-9814

Eladó 120 m2-es korszerű, 1985-ben téglából épült alpári családi 
ház, két és félszobás plusz padlásszoba, pince, garázs, gazdasági 
épület. Fűthető vegyes tüzelésű, illetve gáz kazánnal, illetve több 
helyen konvektorral is. Bebútorozottan eladó, irányár 12.000.000 
Ft. Érd.: 06/76/424-247, 06/30/616-2316

Eladók betonoszlopok, szőlődaráló, kád, boroshordók. Érd.: 
06/20/621-9814

Albérletbe kiadó egy bútorozott szoba konyhahasználattal, egyé-
ni fűtéssel. Érd.: 06/30/624-1068

Eladó 3 éves Mona Lux 3 gáztűzhely. Irányár: 20.000 Ft. Dobó 
István u. 2. Tel.: 76/421-735

Kiskunfélegyházán komfort nélküli 120 m2-es belső házrész 
eladó. Központhoz közel. Irányár 4,5 mFt. Érd.: 06620/985-5446

Babakocsi hordozóval, játszószőnyeg, babafürdőkád és kislány-
ruhák 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

120x130 kétszárnyas ablak, 1 üvegajtó tok nélkül, 5 db parapetes 
konvektor eladó. Irányár: 20 eFt, 10 eFt, 25 eFt/db. Érd.: 06/70/372-
3306

Jó állapotban lévő Simson 51-es motorkerékpár sürgősen eladó. 
Irányár: 50.000 Ft. Érd.: Tiszaalpár, Balassa u. 7. Tel.: 06/20/277-
0117

Működőképes robbanómotoros moped (rokkantkocsi) eladó. 
Irányár: 75.000 Ft.  Érd.: Tiszaalpár, Balassa u. 7. Tel.: 06620/277-
0117

Tiszaalpáron, három szobás, összkomfortos, gáz és vegyes 
központi fűtésű családi ház, melléképületekkel eladó, vagy cserél-
hető Kecskeméti, illetve Budapest belvárosi magán lakásra. Érd 
06/30/405-7286

Eladók variálható nyolc részes nyitott elejű polcos szekrények 
szinte újak, leginkább üzletbe alkalmasak.  Érd. 06/30/405-7286

Eladók: 4x4 m padlószőnyeg, hőszigetelt üveggel, új tokkal 
(146x146 cm, 146 cm széles x 116 cm magas, 146x60 cm) ablakok, 
1 db gyermekheverő, P2-es számítógép. Érd.: 06/30/583-0663

Gyermek quad eladó. Tiszaalpár, Damjanich u. 8. Érd.: 
06/30/658-3970

Kőművesmunkát, átalakítást, bontást, gipszkartonozást, hőszige-
telést vállalok. Érd.: 06/20/543-5566

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: 
Bodor László és Molnár Ilona
Akiket nagyon vártunk: 
Hucz Panna (Szabó Tünde), Fiedler Zsóka (Gumbár Ágota)
Akiktől elbúcsúztunk:
Keserű József (1935), Tar Mihályné Bagi Mária (1931), 
Péntek János (1927), Konfár Istvánné Darányi Erzsébet 
(1924), Rácz Géza (1931), Kerekes Istvánné Laczi Erzsébet 
(1926), Sasvári András (1931), Bodri Menyhért (1938), 
Zoboki Etel (1921)

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.


