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Január 30-án az önkormányzat 
üléstermében ünnepélyes keretek 
között aláírták a „Tiszaalpár, helyi 
piactér létesítése és helyi termékek 
piacra juttatásának elősegítése” elne-
vezésű pályázati projekt kivitelezése 
tárgyában kötött szerződéseket. A 
Tanyafejlesztési program keretében 
50 millió Ft-tal támogatott beruházás 
februárban kezdődhet el és a tervek 
szerint 2012. június 30-án ér véget. 
A dokumentumot az építést kivite-
lező Generál Centrál Kft. képvisele-
tében Szemerédi Tibor ügyvezető, a 
szakmai programot bonyolító Bács 
Agrárház Nonprofit Kft. részéről 
Dene Orsolya ügyvezető, az önkor-
mányzat részéről dr. Vancsura István 
polgármester írta alá. A bevezetőjé-
ben dr. Vancsura István polgármester 
röviden szólt arról, hogy egy korsze-

rű piacra régen szüksége van már a 
településnek, és az önálló gazdálko-
dás, az önellátás fontosságát hangsú-
lyozta. Egy új időszak kezdődik ezzel 
a beruházással Tiszaalpáron – fogal-
mazott a polgármester. Dene Orsolya 
a képzés és a tanácsadás formájában 
nyújtandó szakmai segítséget, és a 
gazdákkal való hasznos együttmű-
ködést emelte ki beszédében. Hogy 
mire számíthatnak a gazdálkodók a 
szakmai program keretében? Erre a 
kérdésre a 4. oldalon kaphatnak rész-
letes választ az érdeklődők.

Szemerédi Tibor, a Generál 
Centrál Kft. ügyvezetője hangsú-
lyozta, hogy cége már tapasztalt a 
piacok építése terén, referenciaként 
a kecskeméti piac belső felújítását 
említette.

Ahogy arról korábbi számunk-

ban beszámoltunk, az új piac meg-
építésére az elmúlt év szeptem-
berében nyújtott be pályázatot a 
képviselő-testület a Vidékfejlesztési 
Minisztérium által kiírt pályázatra, 
amely a Tanyafejlesztési Program 
keretén belül egyebek között piactér 
építését és a tanyai termékek piac-
ra jutásának elősegítését is célozta. 
Eredetileg az önkormányzat mint-
egy 53 millió forintot igényelt, így 
az önrészen kívül a hiányzó közel 
négymillió Ft-ot is elő kell terem-
teni. 

A piaccsarnok helyén álló régi 
óvodaépület bontási munkálatai már 
megkezdődtek. Ha az ütemtervet tar-
tani tudják a kivitelezők, akkor júli-
usra felépül egy a mai kor követel-
ményeinek és igényeinek megfelelő 
piaccsarnok Alpáron.

Kezdődhet az új piaccsarnok építése Tiszaalpáron



Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-
testülete januárban három alkalommal 
is ülésezett. A két rendkívüli és egy 
rendes ülés fontosabb napirendi pont-
jaiból:
Szennyvízberuházás

Újabb állomásához érkezett a 
szennyvízprojekt. A január 12-i rend-
kívüli ülésen elfogadta a képviselő-tes-
tület a „Tiszaalpár Nagyközség szenny-
vízelvezetése és tisztítása a település 
vonzó természeti környezetének, fel-
színi és felszínalatti vizeinek megóvá-
sáért!" pályázat mérnöki és műszaki 
ellenőri feladatainak ellátására vonatko-
zó dokumentációt. 
Piac

Lezárult a „Tiszaalpár, helyi piactér 
létesítése és helyi termékek piacra jutta-
tásának elősegítése” elnevezésű pályá-
zati program megvalósítására kiírt köz-
beszerzési eljárás. Az építési beruházás 
kivitelezési munkáinak elvégzésére 
10 pályázat érkezett, közülük 8 felelt 
meg a pályázati kiírás feltételeinek. A 
legkedvezőbb ajánlatot a kecskeméti 
Generál Centrál Kft. tette, így a piac 
építési munkálatait ők kezdhetik meg 
februárban.

A szakmai feladatok – többek között 
a helyi tanyai termékek feltárása, véd-
jegy- és minőségi rendszerének kidol-
gozása, a város-vidék együttműködés 
elősegítése, gazdaképzés, gazda-tanács-
adás – ellátásával a pályázók közül szin-
tén a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú 
Kft-t bízta meg az önkormányzat.

A piac-projekt építőipari kivitelezés 
műszaki ellenőri feladatait a rendkívüli 
ülés határozata szerint Csabai Csaba Pál 
egyéni vállalkozó fogja ellátni.

A piaccsarnok építése miatt átalakí-

tások lesznek a Dobó utcai konyhánál is. 
A jelenlegi – a konyhaüzemtől különál-
ló épületben lévő - iroda és tárolókamra 
lebontásra kerül. A raktárhelyiség kiala-
kítására a meglévő épület szárazáru 
raktárának átalakításával kerül sor, az 
irodahelyiséget az általános iskolában 
tervezi biztosítani az önkormányzat. 
Járások kialakítása

2013-tól ismét bevezetik 
Magyarországon a járási rendszert. Az 
elkészült koncepció szerint Bács-Kiskun 
megyében eggyel több járást terveznek 
kialakítani, mint ahány kistérség jelen-
leg működik. A kecskeméti kistérségtől 
Lakitelek, Szentkirály és Tiszaug, a 
félegyházi kistérségből pedig Tiszaalpár 
a Tiszakécskei Járáshoz kerülne.

A képviselő-testület megtárgyalta 
a járások koncepcióját, és úgy dön-
töttek, hogy kérelmezik Tiszaalpár 
Kiskunfélegyházi Járáshoz tartozá-
sát.  Az indokok között a több évti-
zedes kialakult gyakorlat és annak 
előnyei szerepeltek az első helyen. A 
tiszaalpáriak számára a közlekedés is 
egyszerűbb Kiskunfélegyházára, de a 
hivatalos ügyek intézésére itt van több 
és kedvezőbb lehetőség. A bíróság és 
a rendőrség vonatkozásában pedig már 
most is Kiskunfélegyházához tartozik 
a település. Ugyancsak Félegyháza 
mellett szól, hogy a középiskolában 
továbbtanulók legtöbben ide jelentkez-
nek a településről. 

A módosításra vonatkozó kére-
lem mellé a testület Kiskunfélegyháza 
támogató nyilatkozatát is szeretné meg-
szerezni.

 Többletszolgáltatási ajánlat
Nem igényelte az önkormányzat a 

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 
2012-re felajánlott többletszolgáltatá-

sait. Az évente egyszeri plusz lomtala-
nítás, elektronikai, gumi- és zöld hulla-
dék begyűjtése és feldolgozása mellett 
műanyag (PET) és papír hulladék össze-
gyűjtésére is ajánlatot tettek. A testület 
úgy döntött, hogy a többletköltségekkel 
sem a lakosságot, sem a saját költségve-
tését nem kívánja megterhelni.
Tűzifa-támogatás

Szociális támogatásra felhasználha-
tó kiegészítő támogatást vehet igénybe 
az önkormányzat mintegy 1,5 millió Ft 
értékben. A Belügyminisztériumi ren-
delet szerint a 100 m3 mennyiségű 
tűzifa vásárlásához elegendő összeget 
az önkormányzatnak 254.000 Ft önerő-
vel kell kiegészítenie. A tűzifát a község 
szociálisan rászoruló háztartásai között 
fogják szétosztani.
Ingatlanok értékesítése

A decemberben értékesítésre meg-
hirdetett önkormányzati ingatlanok 
többségére nem érkezett érvényes aján-
lat. A vásárlók jóval kevesebbre taksál-
ták az ingatlanok árát, mint a kötelező 
70 %-os minimális árverési ár.

Egyedül a Dózsa György utcai ben-
zinkút telkére volt érvényes árajánlat a 
megállapított 6 millió Ft-os áron, de a 
képviselők közül többen úgy gondol-
ták, nem szabad eladni a telket, hiszen 
a havi közel 70.000 Ft-os bérleti díjból 
jó bevétele van az önkormányzatnak. 
Hosszas vita után a többség a biztos, 
rendszeres, ám kisebb összegű bevé-
tel mellett döntött, ezzel valamennyi 
meghirdetett ingatlan eladási eljárását 
érvénytelennek minősítették.

Névváltozás
Jogszabályi változások miatt módo-

sítani kellett a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnevezését. 2012. janu-
ár 1-jétől a hivatalos nevük: Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat (CNÖ).
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Önkormányzati hírek

Tiszaalpár a Trió Televízióban
Nézze Ön is a Trió Televízió műsora-
it, hogy ne maradjon le semmiről, ami 
Tiszaalpár életével kapcsolatos.

Minden hónap utolsó szerdáján jelentke-
zik Tiszaalpári Tükör című magazinunk.

A képviselő-testületi üléseket  mindig az 
ülések hetében szombaton, 12:30-tól te-

kinthetik meg felvételről.

Figyelmébe ajánljuk további műsorain-
kat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 
órától
Kultúr-Kapocs, minden hétfőn 19:30-tól
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, minden hónap utolsó péntekén 
18:30-tól



 2012. február                                                            3. oldal

Gazdahírek
Régóta várták a gazdák az igazi téli 

időt. A szokatlan hideg hó nélkül ká-
rokat okozhatott volna a mezőgazda-
ságban, de a hirtelen leesett nagy hó-
takaró inkább kedvező hatással lesz a 
termésre. Megvédi a fagytól az ősszel 
elvetett kalászosokat, és a csapadékhi-
ány enyhítésére is nagyon kellett a hó. 
A szőlő érzékenyebb fajtáiban (Zala 
gyöngye, rajnai rizling) és a gyümöl-
csösökben lehet fagykár, ha folyama-
tosan ilyen hideg lesz idő – mondta 
el Pap Imre falugazdász, aki egyúttal 
felhívja a gazdák figyelmét néhány 
határidős feladatra is:

* Az őstermelői igazolványokat 
március 20-ig érdemes megújítani, 
hiszen csak ebben az esetben lesznek 
2012. január 1-jétől egész évre érvé-
nyesek. Aki késve tesz eleget az ér-
vényesítésnek, az csak időarányosan 
(az érvényesítés időpontjától) veheti 
igénybe a kedvezményeket.

* A gázolaj múlt évi jövedéki adó-
ját január 15-től igényelhetik vissza 
a mezőgazdasági felhasználók. Több 
kisebb - a mezőgazdasági termelőket 
érintő - módosítás történt ezen a te-
rületen. Így például az igényléshez 
szükséges dokumentumok és számí-

tógépes programok újak lettek. Vál-
tozás továbbá, hogy az idei vámszak-
mai nyomtatványok egységesítésénél 
a nyomtatványok főlapját átalakítot-
ták. Módosult a pénzforgalmi jelző-
szám kezelése is. A mezőgazdaságban 
egyéni vállalkozóként tevékenykedő 
gazdálkodó csak elektronikus beval-
lást készíthet. Fontos tudni azt is, 
hogy új programokat és dokumentu-
mokat kell használni mind az elekt-
ronikus, mind a papír alapon történő 
igénylés során. 

A jövedéki adótörvény felhatalma-
zása alapján a gázolaj után a vásárlás 
időpontja szerint visszatéríthető adó. 
A visszaigényelhető mennyiség 97 li-
ter hektáronként.

* Pap Imre falugazdász felada-
tai január 1-jétől jelentősen megnőt-
tek. Tiszaalpár, Lakitelek és Tiszaug 
gazdálkodóinak ügyintézése mellé 
Tiszakécske gazdáinak fele is hozzá 
került.  Ezért kéri, hogy mindenki idő-
ben kezdje meg az ügyintézést, hogy 
elkerülhető legyen a tumultus.

* A gazdák területalapú támogatá-
sainak elektronikus igényléséhez a fa-
lugazdász segítségét kérhetik március 
20-tól, de erre csak időpont egyezteté-
sével lesz lehetőség.

Jó ütemben haladt a hóeltakarítás
Az elmúlt huszonöt év legjelen-

tősebb havazása érkezett meg az or-
szágba február első hétvégéjén. A 
szokatlan időjárás komoly erőfeszí-
téseket igényelt a település útjainak 
járhatóvá tételében, de nem okozott 
különösebb vészhelyzetet. Az önkor-
mányzat tulajdonában lévő munka-
géppel, valamint 5 közfoglalkoztatott 
munkás segítségével folyamatosan 
zajlott a hóeltakarítás. Szerencsére a 
havazás hét végén érkezett meg, így 
a munkába járást nem akadályozta. A 
belső úthálózatot a saját kapacitásá-
val győzte az önkormányzat, csupán 
a tanyavilág útjainak letisztításához 

kellett külső vállalkozó segítségét 
igénybe venni. A jelenlegi helyzet az, 
hogy járhatóak a lakott tanyákhoz ve-
zető utak, illetve minden bejelentett 
külterületi utat letakarítottak. Jelen-
leg nincs tudomásuk olyan helyről 
Tiszaalpár és a hozzá tartozó tanyavi-
lág területéről, amely el lenne vágva 
a külvilágtól a hó miatt – tudtuk meg 
Bartucz Istvántól, a településüzemel-
tetési kft. vezetőjétől. Elmondta azt 
is, hogy a lakosok maguk is közre-
működtek a munkálatokban, és sok 
helyen forró teával látták vendégül az 
átfázott hómunkásokat, amit ezúton 
is nagyon szépen köszönnek.

Tájékoztató  a
csatorna-beruházáshoz 

kapcsolódó
szerződésekről

A Tiszaalpári Víziközmű-Társulat 
nevében tájékoztatom Önöket, hogy a 
rendelkezésre álló adatok alapján 1378 
db megkötött lakás-takarékpénztári 
szerződés van, amely 1396 db ingatlan-
hoz kapcsolódik.

2012. február 28-ig kaptunk lehető-
séget ilyen megtakarítási szerződések 
kötésére. 

Felhívom figyelmüket azoknak a 
lakosoknak, akik eddig ezt nem tették 
meg, hogy keressenek fel mihamarabb, 
a későbbiek során készpénzes befize-
tésre lesz csak lehetőség.

Ajánlom figyelmükbe ezt a lehetősé-
get azoknak is, akik nemrégen vásárol-
tak Tiszaalpáron házat és az eredeti tu-
lajdonos nem tett vállalást, akkor nekik 
kell az csatorna-beruházás érdekeltségi 
hozzájárulását kifizetniük.

A szerződés megkötéséhez adókár-
tyára és személyi igazolványra van 
szükség. 

Feltétlenül egyeztetésre van szükség, 
ahol nincs mód OTP Ltp kötésére. 

Kérem, hogy hétfő, kedd, szerdai 
napokon délelőtt ügyfélfogadási időben 
keressenek meg a Polgármesteri Hiva-
talban.

Domokosné Koncz Edit
76/424-133/103 mellék

Köszönet
Ezúton köszönjük az alábbi nagylel-

kű fölajánlásokat, melyek a Tündérró-
zsa Napközi Otthonos Óvoda gyerme-
kei javára történtek:

• Óriási fenyőfa, mely szebbé tette 
karácsonyi ünnepségünket. Felajánló: 
Boris Ferenc

• Apró ajándékcsomagok hátrányos 
helyzetű gyermekeknek. Felajánló: 
névtelen

• Gyönyörű nagyméretű cserepes 
virágok, mely óvodánk auláját szépítik. 
Felajánlók: Boris Ferenc, Mészárosné 
Csernák Dóra, Lajos Viktória szülei.
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Az elmúlt év folyamán az Önkormányzat 
híreiből tájékozódhatott Tiszaalpár lakos-
sága, a gazdálkodók, hogy a település 
vezetése piaccsarnok létesítését és benépe-
sítését határozta el. 

A fejlesztés az építési beruházás megva-
lósításánál jóval messzebbre mutat. Cél az 
itt élők helyben megtermelt, megbízható, 
jó minőségű friss zöldséggel, gyümölcs-
csel, élelmiszerrel való ellátása, a helyi 
gazdaság élénkítése. 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
tervei valóra váltásához forrást keresett 
és sikeresen pályázott a Tanyafejlesztési 
Program keretében.  Így módjában áll 
megvalósítani komplex fejlesztési elkép-
zelését, mely a volt óvoda helyén piaccsar-
nok megépítését és a piacon helyi termékek 
kínálata megjelenésének segítését célozza. 
A piac építészeti terve a Hírmondó 2011. 
augusztusi számában bemutatásra került, 
jelen lapszámunkban elhelyezett – cik-
künkkel azonos címet viselő – szórólapon 
további információkat adunk közre. Az 
elnyert támogatásból kerül finanszírozásra 
„szakmai” programelem mely a helyi / 
tanyai gazdaságok piacra jutását hivatott 
előmozdítani.

Mire is számíthatnak a gazdálkodók 
a szakmai program keretében?

Térítésmentes képzés
A szakmai program egyik területe a 

gazdák képzése, ismereteik bővítése. A 
képzés a zöldséget - gyümölcsöt termelő, 
tejet feldolgozó, más élelmiszert előállító 
és értékesítő kistermelők számára nyújt 
ismereteket. Fogódzót ad a kistermelőkre 
vonatkozó szabályok között való eliga-
zodáshoz, az elmúlt időszakban megen-
gedőbbé váló előírások adta lehetőségek 
megismeréséhez.

A tanfolyamot elsődlegesen azoknak 
a gazdáknak ajánljuk, akik termékeiket 
piacon árusítják, kiskereskedőnek, ven-
déglátó és/vagy közétkeztető egység felé 
értékesítik.

A képzés keretében gazdálkodók kis-
termelői élelmiszer-előállítás, -feldolgozás 
és -értékesítés ismereteket sajátíthatnak el. 
A képzés március 23-24-én 6-6 órás idő-
tartamban, vagy egy további hétvégével 
kibővítve, 4x7,5 órás akkreditált képzés 
formájában kerül megtartásra. A két kép-
zés közül csak az valósul meg, amelyikre 
többen jelentkeznek! Nagyszámú érdeklő-
dés esetén figyelembe vesszük a jelentke-
zések sorrendjét.

A képzések elsődleges témája a meg-

változott, egyszerűsödött jogszabályi elő-
írások ismertetése, amik lehetővé teszik 
a gazdaságban / háznál történő termék-
feldolgozást, a falusi vendégasztal és 
más szolgáltatások nyújtását. A hosszabb 
időtartamú képzés esetében részletesebb 
ismereteket kaphatnak a tej- és húsfeldol-
gozás követelményeiről.

Érdeklődésüket a szórólap visszaküldé-
sével jelezhetik, az alábbiakban felsorolt 
gyűjtőhelyek egyikén!

Tanácsadás
2012. március 27-én és április 3-án dél-

után a művelődési házban várjuk azokat az 
érdeklődőket, akik személyre / gazdaságra 
szabottan igényelnek tanácsadást az alábbi 
témakörökben: kistermelői termék előál-
lítás, kistermelői szolgáltatások, aktuális 
támogatási lehetőségek, rendelkezésre álló 
támogatási források. A tanácsadás korlá-
tozott ideje miatt javasoljuk, hogy időben 
jelezzék részvételi szándékukat!

Termék adatbázis kialakítása
Az Önkormányzat pályázatában vállal-

ta, hogy a további fejlesztési tervek meg-
alapozása érdekében felméri a tanyai gaz-
daságok által előállított termékek körét.

Dr. Vancsura István polgármester úr 
hamarosan levéllel keresi meg valameny-
nyi tanyai gazdálkodót, melyben többek 
között felkéri az érintett gazdákat a termék 
adatbázis kialakításában való közreműkö-
désre, egy erre a célra összeállított adatlap 
kitöltésével.

A termék adatbázis kialakítását szolgá-
ló adatlap kitöltésére hívjuk fel ezúton is 
valamennyi közös céljaink elérését segíte-
ni kívánó gazdálkodót! Az adatlapok fel-
dolgozásra, értékelésre kerülnek, a megál-
lapításokról tájékoztatjuk Önöket.

Az elemzések reményeink szerint meg-
alapozzák majd a következő időszak vár-
ható tanyafejlesztési támogatás elérhető-
ségét!

Mindezek figyelembevételével kér-
jük, hogy a kitöltött adatlapokat küld-
jék / hozzák vissza elérhetőségeink egyi-
kére! A gyűjtésben segítségünkre lesz a 
Polgármesteri Hivatalban Kapus Márta és 
Pap Imre falugazdász, az adatlapok irodá-
ikban leadhatók ügyfélfogadási idő alatt.

A szakmai program lebonyolításával az 
Önkormányzat cégünket, a Bács-Kiskun 
Megyei Agrárkamara Bács Agrárház 
Nonprofit Közhasznú Kft-jét bízta meg, 
így az adatlap és a szórólap visszajelző 
szelvénye közvetlenül hozzánk is beküld-

hető! Címünk: 
6000 Kecskemét, Tatár sor 6., tel.: 

76 481 335, fax: 76 481 035. Az adatla-
pok letölthetők a www.bacsagrarhaz.hu 
és a www.tiszalpar.hu honlapokról is. Az 
elektronikusan kitöltött lapokat az info@
bacsagrarhaz.hu e-mail címre továbbít-
hatják! 

Helyi / tanyasi termék védjegy
A pályázat előkészítése során vég-

zett felmérésünk azt bizonyította, hogy a 
nagyközség lakossága előnyben részesíti 
/ részesítené vásárláskor a hazai / helyi 
terméket, igényes fogyasztóként fontosnak 
tartja az áru eredetét, biztonságosságát. 
A felmérés eredményeire támaszkodva a 
helyi gazdák termékeinek megkülönbözte-
tése érdekében döntött az önkormányzat a 
helyi termék védjegy bevezetéséről. Mind 
a helybeliek, mind az idelátogatók láthas-
sák, mi mindent termelnek a településen, 
vásárlásaik során előnyben tudják részesí-
teni az igazoltan helyi árut. 

Minden érintettet és érdeklődőt 
várunk a május 9-ére tervezett fórumra a 
Művelődési Házba, ahol bemutatjuk az 
elkészült védjegy terveket és ismertetjük a 
használatával kapcsolatos tudnivalókat. A 
védjegyről, a védjegyhasználat szabályai-
ról a Képviselő Testület az Önök vélemé-
nyének megismerését követően dönt!

Végezetül még egy szolgáltatásunkat 
ajánljuk figyelmükbe:

A Homokháti Gazdaudvar Hálózatot 
a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
hozta létre és működteti a Homokháti 
Célprogram keretében. A hálózati tagok 
termékeit a www.kamra-tura.hu honlapon 
mutatják be, valamint közösségi marketing 
eszközökkel (reklámanyagok, védjegy, 
közösségi stand állítása stb.) népszerűsítik 
azokat. A Hálózatot pályázati forrásból 
működteti a Kamara, a Hálózathoz való 
csatlakozás önkéntes. A csatlakozás fel-
tétele a Hálózat működési szabályainak 
elfogadása, a gazdaudvar-szemlén való 
megfelelés.

Kérjük, hogy a sikeres előkészületek 
érdekében 2012. február 27-ig jutassák el 
az adatlapot és a visszajelző szelvényeket 
a megadott címek egyikére! 

Bízunk benne, hogy minél több rendez-
vényünkön köszönthetjük Önöket!

Közreműködésükre számítva kívánunk 
Önöknek sikeres gazdálkodást!

Dene Orsolya
a Bács Agrárház Nonprofit Kft.

ügyvezetője

Tiszaalpári helyi termékek a helyi piacon
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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a pályá-
zatot hirdet a Tiszaalpári Hírmondó, 
Tiszaalpár Nagyközség Lapjának felelős 
szerkesztői feladatának ellátására.
A felelős szerkesztő feladatai:
A felelős szerkesztő egyszemélyben 
felelős a lapnak a sajtótörvénynek és a 
sajtóetikai követelményeknek megfele-
lő, időben történő havi megjelenéséért. 
Tevékenységét a Tiszaalpári Hírmondó 
Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltaknak megfelelően kell végeznie.
A megbízás időtartama: 1 év. Megbízás 
kezdő napja és megszűnésének időpont-
ja: 2012. március 1-jétől 2013. február 
28-ig.
A szerződést bármelyik fél 2 hónapos 
határidővel írásban felmondhatja.
A lap adatai:
- Címe: „Tiszaalpári Hírmondó” - 
Tiszaalpár Nagyközség Lapja
- A megjelenés gyakorisága: havonta, 
minden hónap második hétvégéjén,
- A lap mérete: A / 4, 
- Megjelenési példányszám: 700 db,
- A megjelenés terjedelme: minimum 12 
oldal.
Pályázati feltételek:
- Legalább középfokú iskolai végzettség, 
felsőfokú iskolai végzettség előnyt jelent, 

- magas fokú szövegalkotási- és kifeje-
zőkészség, kreativitás,
- tájékozottság a helyi közösség ügyeit 
illetően,
szövegszerkesztői-, számítógépes isme-
retek,
- pályázhat bármely természetes vagy 
jogi személy, vagy jogi személyiség 
nélküli társaság,
- újságírói gyakorlat előnyt jelent.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó személyi adatait,
- szakmai önéletrajzát,
- az újságírói és a legmagasabb iskolai 
végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- érvényes erkölcsi bizonyítványt vagy 
annak megkérésének igazolását (a kép-
viselő-testületi ülésig be kell mutatni az 
eredeti erkölcsi bizonyítványt),
- referenciaanyagot korábbi munkáiból,
- a lap szerkesztésére vonatkozó szakmai 
elképzeléseket,
- megbízási díj iránti igényt. A megbí-
zási díjon felül további költségtérítés a 
felelős szerkesztőt nem illeti meg,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával 
kapcsolatban a bizottsági, képviselő-tes-
tületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés 
megtartását.
A pályázat benyújtásának részletei:
- A pályázat beérkezésének határideje: 

2012. február 17. péntek 12.00 óra
- A pályázat benyújtásának helye: 
dr. Vancsura István polgármester - 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, 
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.
- A borítékra kérjük ráírni: „Tiszaalpári 
Hírmondó felelős szerkesztői pályázat.”
- Felvilágosítás kérhető: a 06-30-255-
4495 telefonszámon
A pályázati eljárás módja: 
A pályázatot a polgármester, a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság, valamint az 
Ügyrendi Bizottság elnöke bontja fel és 
formailag ellenőrzik a benyújtott pályá-
zatokat.
A pályázatokat a Képviselő-testület 
bírálja el személyes meghallgatást köve-
tően.
A személyes meghallgatás helyéről és 
idejéről a pályázókat értesítjük. A sze-
mélyes meghallgatásról szóló értesítés-
hez kérjük a pályázatban feltüntetni a 
pályázó személyes elérhetőségét (tele-
fon, fax, e-mail).
A pályázat elbírálási határideje: 2012. 
február 29.
A Képviselő-testület fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.

dr. Vancsura István
polgármester

Pályázat 
a Tiszaalpári Hírmondó felelős szerkesztői feladatának ellátására

A nemdohányzók védelméről és a dohányter-
mékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény ren-
delkezik a dohánytermék fogyasztásáról és az 
azzal kapcsolatos szankciók alkalmazásáról.

A törvény értelmében teljes a dohányzási tila-
lom:
- a közoktatási intézményben (pl. óvoda, álta-
lános iskola és középiskola), illetve azok bejá-
ratától számított 5 méteres távolságon belül, 
- a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény-
ben (pl. bölcsőde), és azok bejáratától számí-
tott 5 méteres távolságon belül, 
- az egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, 
rendelő) és ahol egészségügyi szolgáltatást is 
nyújtanak, és azok  bejáratától számított 5 mé-
teres távolságon belül, illetve a dohányzóhely 
az intézmény területén kívül úgy jelölhető ki, 
ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők 
szokásos vagy szükségszerű útvonalától meg-
felelően elkülönül, 
- a helyi közforgalomban közlekedő közössé-
gi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, 
menetrend alapján belföldi helyközi közforga-

lomban közlekedő autóbuszon, valamint me-
netrend szerint közlekedő személyszállító vo-
naton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok), 
- a munkahely zárt légterű helyiségeiben, 
- a közforgalmú intézmény zárt légterű helyi-
ségeiben, és a bejáratától számított 5 méteres 
távolságon belül. 
- a közterületi játszótereken, továbbá a játszó-
terek külső határvonalától számított 5 méteres 
távolságon belül, 
- a közforgalmú vasúti létesítmények és pá-
lya tartozékainak személyforgalom számára 
megnyitott területein, megállóban, várakozó-
helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt 
légterű megálló, várakozóhely esetén annak 
külső határvonalától számított 5 méteres távol-
ságon belül (ha a terület külső határvonala nem 
állapítható meg egyértelműen, akkor kijelölő 
táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres 
sugarú körnek megfelelő körzetben tilos dohá-
nyozni), 
- a közterületnek minősülő, a gyalogosforga-
lom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, 
zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő 
terekben. 

Csak kijelölt helyen megengedett a dohány-
zás: 
- nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen: köz-
forgalmú intézmény területén (pl. udvar), vala-
mint munkahelyen (pl. udvar), 
Egészségvédelmi bírság 
Egészségvédelmi bírság csak a dohányzással 
összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése 
esetén azon természetes személlyel szemben 
szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 
14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel 
rendelkezik. 

A bírság mértéke: 
1. a természetes személlyel szemben, aki tiltott 
helyen dohányzik 20.000-50.000 Ft 
2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 
100.000-250.000 Ft 
3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy 
gazdasági társaság esetében 1.000.000-
2.500.000 Ft. 

Az egészségvédelmi bírság megfizetésének 
egyik módja a helyszínen megállapított és ki-
szabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 
forint (ha 30 napon belül befizetésre kerül), el-
lenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet.

Tilos a dohányzás!
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,,MACKÓK A BARLANGBAN”

Február 2. Gyertyaszentelő és a 
tavaszjóslatok.  

Az európai hagyomány szerint, ha 
a barnamedve gyertyaszentelő napján, 
február 2-án kijön az odvából és meg-
látja az árnyékát, akkor visszabújik és 
alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha 

viszont borús idő van, akkor kint marad, 
mert rövidesen jön a tavasz.

Ehhez a hagyományhoz kapcsoló-
dóan került óvodánkban megrendezésre 
egy játékos sportverseny a Családi szo-
ba szervezésében. A csoportok 1-1 csa-

pattal nevezhettek. Egy csapatot 3 nagy 
mackó (szülők) és a kis bocsaik (gyer-
mekek) alkották. A versenyben a bar-
namedvék és a maláj mackók csaptak 
össze. A feladat két részből állt: először 
megépítették a barlangot, majd a beköl-
tözés következett.

4 csapat nevezett be a versenyre, el-
ért eredményeik a következők:

1. helyezett: Méhecske csoport 
(Novák Patrik és mamája, Novák Kris-
tóf és anyukája, Tóth Szabolcs és anyu-
kája)

2. helyezett: Tücsök csoport (Tári 
Liliána és anyukája, Muzsik Flóra és 
anyukája, Fábián Balázs és anyukája)

3. helyezett: Süni csoport (Abonyi 
Mirjam és anyukája, Kiss Nándor és 
Erzsi óvó néni, Balog Adrienn és Anita 
óvó néni)

4. helyezett: Tengelice csoport (Dió-
szegi Kristóf és apukája, Dósa Attila és 
apukája, Szatmári Lili és keresztanyu-
kája)

Bontovics Istvánné
szervező

Ünnepek:
- febr. 2. Urunk bemutatása / 
Gyertyaszentelő Boldogasszony
- febr. 3. Szent Balázs püspök és vér-
tanú
- febr. 10. Szent Skolasztika szűz
- febr. 14. Szent Cirill szerzetes és Szent 
Metód püspök Európa társvédőszentjei
- febr. 22. Hamvazószerda – a nagyböjt 
kezdete
- febr. 24. Szent mátyás apostol

Február 26-án vasárnap országos 
gyűjtés lesz a templomainkban a kato-
likus iskolák javára.
A jegyesek számára hirdetjük, akik 
ebben az évben kívánnak egyházi 
házasságot kötni: a lelki előkészítő 
/ jegyes oktatás március 3-án szom-
baton 16 órakor kezdődik az alpári 
plébánián.
A hittanos diákok farsangja február 
18-án szombaton lesz a Tündérrózsa 
óvodában. A mulatság 10 órakor 
kezdődik.

Kéri Vencel plébános

Egyházi sorok
Neves esemény elé néz az iskolánk 
mint ökoiskola március 30-án, hiszen 
a községünkben kerül megrendezésre a 
ZÖLD DIÁKPARLAMENT IV. ülése.
A régió – három megye: Csongrád, 
Békés és Bács- Kiskun – ökoiskolá-
sainak küldöttei vesznek részt ezen 
a konferencián, melynek témája: A 
tudatos fogyasztói magatartás. Közel 
100 vendégre számítunk, akik között 
általános és középiskolás tanulók és 
tanárok lesznek. A meghívottak között 
a témával foglalkozó, ill. abban jártas 
előadók és településünk és iskolánk 
vezetői is szerepelnek. Minden iskola 
bemutatja egy-egy plakáton és egy öt 
perces előadásban, hogy ők mit tesznek 

annak érdekében, 
hogy a Földünk ere-
jének kiaknázása, 
ezzel együtt pusz-
tulása ne történjen meg. A mi tanulóink 
is készülnek előadással, plakáttal és ter-
mészetesen jó és szíves vendéglátással.
Az itt született határozatot eljuttatjuk 
az illetékes minisztériumba. Remélem, 
hogy az itt szerzett tapasztalatokat 
kamatoztatni tudjuk, s a jelenlévők 
a településünkről jó véleménnyel 
távoznak. Talán vissza is jönnek, mint 
turisták, megismerni, megnézni ezt a 
természeti, történelmi és néprajzi látni-
valókban bővelkedő falut.

dr. Halász Mátyásné

Zöld március lesz

Értesítés
A hidegre és a nagy hóra való tekintettel

elmarad az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtárban
február 11-ére tervezett farsang.

A mulatságot későbbi időpontban: február 25-én tartják meg.
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Márciusban 10 éves lesz az alpári 
Teleház, a civil szervezet befogadá-
sával és az önkormányzat működteté-
sével 2002-ben létrehozott közösségi 
pont. Megalakulásakor, ha kimondtuk 
azt a szót, hogy „teleház”, sokan nem 
tudták, mit is jelent ez. A fogalom 
mára már bevonult a köztudatba, és 
nem csak a vidéken élők és a vidékfej-
lesztők körében.

10 évvel ezelőtt a Faluvédő- és 
Szépítő Egyesület mint civil szerve-
zet nyújtott be eredményes pályáza-
tot teleház létrehozására, a helyet az 
önkormányzat a művelődési ház eme-
letén biztosította. Az elindulásnál nagy 
segítséget jelentett az Új Széchenyi 
Terv keretén belül kapott pályázati 
támogatás, amely 5 számítógépet és 
egy nyomtatót foglalt magában.

A Teleház fő feladata az informá-
ciós társadalom terjedése által kivál-
tott igények kielégítése. A település 
valamennyi lakójának, szervezetének, 
vállalkozásának igyekeznek segítséget 
nyújtani ügyeik intézésében. Internet- 
és számítógép-használatot, irodai szol-
gáltatásokat (nyomtatás, fénymásolás, 
fax) biztosítanak a hozzájuk fordulók-
nak, és segítséget nyújtanak a minden-
napi ügyeik intézésében. Tájékoztatást 

adnak a kulturális programokról, a 
környező települések turisztikai aján-
latairól, a munkalehetőségekről.

A Teleház az évek során több sikeres 
projektet is megvalósított pályázatai-
nak köszönhetően. 2004-ben a környe-
ző településekkel közösen előadásokat 
és kiállításokat szerveztek, melyek 
keretében bemutatták Tiszaalpár egyik 
nevezetességét, a skanzent, és az 
ökoturizmus lehetőségeit vizsgálták 
meg a Kiskunsági Nemzeti Park koor-
dinálásával. 2005-ben a munkaügyi 
központtal és a Teleház Szövetséggel 
együttműködve a FIP háló programon 
belül a fiatalok munkalehetőségeinek 
bővítését megcélozva a teleház állan-
dó munkatársat kapott a programok 
szervezésére. A LEADER-program 
lehetőségeit kiaknázva 621.500 Ft-ért 
új, korszerű számítógépekkel egészí-
tették ki a már meglévő gépparkot 
2010-ben.

A Teleház Szövetség pályázatának 
jóvoltából e-Magyarország pont is 
működik a teleházban.

A szomszéd települések teleházaival 
együttműködve és távolabbi települé-
seket is bevonva az ökoturizmus elő-
segítését tervezik a környéken a meg-
lévő természeti értékekre alapozva.

10 éves a Teleház

A Faluvédő- és Szépítő Egyesület 
1999 óta fáradozik azon, hogy tel-
epülésünk, Tiszaalpár arculata szebb, 
esztétikusabb legyen. A megalakulá-
sa óta eltelt években nagy figyelmet 
fordított arra, hogy sajátos eszközeiv-
el része legyen a településfejlesztés-
nek, a környezetvédelemnek, a helyi 
értékek, hagyományok megőrzésének. 
Virágosítanak, fásítanak, csinosítják 
a községet, részt vesznek tanösvény 
építésében, vagy ha kell, akár szem-
etet is szednek. Az egyesület már több 
mint 45 tagot számlál. Vezetőjük Vajda 
Márta kertészmérnök, akit 2011-ben 
Podmaniczky-díjjal tüntettek ki. 

Az önkormányzat támogatásán 
kívül nincs saját bevételük, de gyakran 
nyernek pályázatokon, és ezekből a 
támogatásokból valósítják meg elkép-
zeléseiket. Éveken keresztül a lakosok 

adójának 1 %-os felajánlásából is szép 
bevételük volt.

Vajda Márta szerint fontos az 
ifjúság bevonása is a faluszépítő 
munkába. Szerencsére az általános 
iskolával nagyon jó kapcsolatot sik-
erült kialakítania. A Természetbarát és 
a Honismereti szakkörösök is kiveszik 
részüket a faluszépítő munkából ugy-
anúgy, ahogy a civil szervezetek is. 
Közösen szervezték és bonyolították az 
önkéntes takarítási napokat, a virágá-
gyások palántázását, de a hősi sírokat és 
a játszóteret is rendszeresen gondozzák. 
A Közöd?! Önkéntes Fiatalok Napján, 
április 16-án pedig a Templomdomb 
virágágyait tették rendbe és Tisza-par-
ton takarítottak. A tiszta, rendben tartott 
környezettől azt reméli, hogy nemcsak 
gyönyörködteti majd a lakosokat, hanem 
erősíti is szeretetüket szülőhelyükhöz, 

az otthont adó településhez.
A Virágos Magyarországért 

versenyre már évek óta benevez az 
egyesület. Legutóbb szponzori díjként 
árvácskákat és cserjéket nyertek. 2010-
ben pályázatuk révén a LEADER-pro-
gram támogatásával látványosan meg-
szépült a település centruma: a gyer-
mekorvosi rendelőtől az Árpád térig 
kiépült egy szép zöldfolyosó. A terveik 
szerint továbbra is folytatni szeretnék 
Tiszaalpár építését-szépítését. Ennek 
érdekében bemutató kerteket létesítenek, 
szakmai előadásokat szerveznek és a 
lakosság nagyobb arányú bevonására 
Faluvédő Klubot terveznek létrehozni. 
A munkájukban továbbra is számítan-
ak az iskolai szakkörökre, a nyugdí-
jas klubokra és mindazokra, akiknek 
igénye van a szép környezetre, és ezért 
hajlandóak áldozatot is hozni.

Óvják, amink van

Tényirodalom:
Molnár Gyula: Az én Alföldem (kézi-
könyv)
Gallov Dezső: Londoni olimpiák
Gyomnövények, gyombiológia, gyom-
irtás (kézikönyv)
Komáromi Gabriella: Lázár Ervin éle-
te és munkássága
Sárosi Bálint: A hangszeres magyar 
népzenei hagyomány (kézikönyv)
Michael Lewis: Összeomlás : Adós-
ságválság, tőzsdék
Scott Belsky: A megvalósítás

Szépirodalom:
Fiala János: Kuss! Nemzeti […] nya-
lóka
Richard Scarry: Ahogy illik
Fekete István: Végtelen út
Szepes Mária: Rőzse néni kunyhója
Jonas Jonasson: A százéves ember, aki 
kimászott az ablakon és eltűnt
Frei Tamás: A bankár

Könyvtári ajánló

Kiigazítás:
Januári számunkban tévesen írtuk a 
szépkorú Szepesi János bácsi nevét, 
akit január 9-én köszöntöttek 90. 
születésnapján. A hibáért elnézést 
kérünk.
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Évértékelő a polgárőrök munkájáról
A Tiszaalpári Polgárőrség a 2011. évben 
60 fős tagságával 230 szolgálatot adott, 
55 alkalommal vett részt a rendőrség-
gel közös szolgálatban, továbbá 12 al-
kalommal biztosított rendezvényeket. 
Tagjaink részt vettek elfogásban, elő-
állításban, a tanyavédelmi programban. 
Számtalan alkalommal éltek jelzéssel 
Tiszaalpár lakosai egyesületünk felé, és 
mi minden alkalommal igyekeztünk se-
gíteni a problémáik megoldásában. 
A polgárőrök munkájukat térítésmente-
sen végzik. A szolgálatok ellátásához a 
megyei polgárőrszövetség tulajdonában 
lévő Lada Niva terepjárót használjuk, 
de az elmúlt évben több mint 70 alka-
lommal a tagok saját gépkocsival láttak 
el szolgálatot. Egyesületünknek több 
olyan tagja is van, akik az elmúlt évben 
20, sőt 30 alkalommal is adott szolgá-
latot.
A helyi polgárőrség tevékenységét több 
forrásból finanszírozza. Ezek: az egye-
sületi tagdíj, Tiszaalpár Nagyközség 

Önkormányzatának és a pályázatoknak 
támogatásai, valamint a vállalkozások, 
magánszemélyek szponzorációja. 
2011-ben a LEADER pályázati program 
segítségével közel 1 millió Ft értékű esz-
közt vásárolhattunk, valamint az OPSZ-
től is nyertünk 240 ezer Ft-ot. Elbírálás 
alatt van egy múlt évben írt pályázatunk 
is, amelynek megnyerése esetén további 
közel 1 millió Ft értékű eszközzel lesz 
gazdagabb az egyesület.
Ezúton szeretnénk megköszönni tag-
jaink múlt évi kiemelkedő munkáját, a 
tiszaalpári körzeti megbízottak együtt-
működő hozzáállását, valamint támoga-
tóinknak a segítségét.
Bízunk abban, hogy munkánkkal tovább-
ra is segítségére lehetünk a településünk 
lakóinak, és várjuk mindazok jelentke-
zését egyesületünkbe, akik szabadide-
jükben tenni szeretnének Tiszaalpár és 
mindannyiunk közbiztonságáért!

Bársony István
az egyesület titkára

Január hónapban vagyon elleni 
bűncselekmény elkövetése miatt nem 
indított eljárást a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság.

Kék percek 
Rendőrségi közlemény

SPORT
Megkezdődött az alapozás!

Felnőtt és U-19 labdarúgócsapatunk ja-
nuár 11-én megkezdte a felkészülést a 
tavaszi idényre. Az ifjúsági és felnőtt 
csapat egy időben, együtt tartja edzéseit. 
Az edzéslátogatottság jónak mondható. 
Átlagosan 20-25 fő van jelen a szerda 
– péntek – vasárnapi edzéseken. Hama-
rosan – ahogy az időjárás engedi – fel-
készülési meccsekre is sor fog kerülni.
     

A Tiszaalpári Sportegyesület
Elnöksége

Kérünk minden futballszerető helyi la-
kost, hogy jelenlétükkel
a tavaszi idényben is támogassák mér-
kőzéseinket!

Hajrá ASE !!!

A 2012-es évre reklámfelületek igé-
nyelhetők a Szent Imre téri pálya men-
tén. Érdeklődni: Parádi László elnöknél 
(20/493-1054) vagy Patak Sándor alel-
nöknél (70/376-6784) lehet.

Sakkolimpia
A Bács-Kiskun Me-
gyei Sakkszövetség 
és a Tiszaalpári SE 
2012. március 12-én 
diák sakkolimpiát 
hirdet Tiszaalpáron 
a művelődési házban. A versenyen a 
nevelési-oktatási intézmények által be-
nevezett, a tanév kezdetéig beiratkozott 
és a verseny időpontjában is oda járó ta-
nulók vehetnek részt.

Korcsoportok:
I.2003-2004-ban születettek
II.2001-2002-ben születettek
III.1999-2000-ben születettek
IV.1997-1998-ben születettek
V.1995-1996-ben születettek
VI.1993-1994-ban születettek

A lányok- és fiúk külön-külön, korcso-
portokban játszanak.
Az eddig leadott nevezések alapján a hat 
korcsoportban: 71 fiú és 22 lány játszik 
a sakktáblák mellett, hogy eldöntsék ki 
lesz a bajnok.

Gálfi Mihály
szakosztályvezető

Köszönet
Szülői segítséggel új üvegtáblák 
kerültek az iskola sportcsarnoká-
nak kitört ablakaiba. Deák Ferenc 
asztalos ingyenesen végezte el a 
munkálatokat, melyet az iskola 
vezetősége –az intézmény va-
lamennyi diákja, alkalmazottja 
nevében -  ezúton is megköszön 
neki.
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Az Alapítvány Tiszaújfalu 
Gyermekeiért sikeres, sok 
örömet adó új esztendőt 
kíván minden kedves támo-
gatójának. 
Egyúttal megköszönjük, 

hogy személyi jövedelem-
adója 1 %-ával 2011-ben is 
támogatta a célkitűzésein-
ket. Kérjük, hogy ebben az 
évben is segítsék tevékeny-
ségünket.

Adószámunk:
18344769-1-3

A Teleház nyitva tartása

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Teleház kedden, csü-
törtökön és pénteken 14-17 
óráig tart nyitva.

Felhívás
…szülőkhöz, volt tanítványokhoz, 
az iskolát támogató polgárokhoz, 
szervezetekhez Az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola és Könyvtár 
magánszemélyek segítségével lét-
rehozta a Pejtsik László Alapít-
ványt, amelynek fő célja az iskola 
nevelő és oktató munkájának segí-
tése a tanulók sokoldalú fejleszté-
sének érdekében.
Az iskola támogatása érdekében 
kérjük, hogy személyi jövedelem-
adója 1 % - ának befizetésével 
csatlakozzon az alapítványhoz, és 
legyen segítségünkre céljaink meg-
valósításában.
Befizetésüket a Pejtsik László Ala-
pítvány alábbi adószámára tehetik 
meg: 18353963-1-03.
Segítő támogatásukat előre is kö-
szönjük.

dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának

elnöke

Tisztelt adózók!
A Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület köszönetet mond mind-
azoknak, akik támogatták szervezetünket 2011-ben. A továbbiakban is 
szeretnénk folytatni a falu fásítását, virágosítását, helytörténeti kiad-
ványok megjelentetését. 2012-ben is köszönettel vesszük, ha adóbeval-
láskor személyi jövedelemadójának 1%-át egyesületünknek felajánlja.
Adószámunk: 18356351-1-03 Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egye-
sület

Vezetőség



10. oldal                                                       2012. február

Kedves Vásárlók!

Az Alkotmány u. 5. szám alatti Hasz-
náltcikk Bizományiban megkezdtük a 
használt német-angol ruha-cipő-műszaki 
iparcikkek árusítását. Egyes ruhaneműk 
100.- Ft/db áron kaphatók!

Korlátozott mennyiségben előre egyeztet-
ve bizományi értékesítésre átveszünk ru-
haneműt, műszaki és egyéb cikkeket.
Tel.: 06/70/424-9083

Továbbá várom megrendeléseiket
új és régi épületek bádogos
munkáinak kivitelezésére.

Lövei József vállalkozó
Tel.: 06/70/429-9146

Z – G   FA KER KFT.
tüzelő ajánlata

Akác kugli  2400.- Ft/q
Akác hasított  2500.- Ft/q
Bükk kugli  2000.- Ft/q
Bükk hasított  2100.- Ft/q
Vegyes kemény 1800.- Ft/q
Lignit barnaszén 1500.- Ft/q

Tiszaalpár,
Ady E. u. 4.

06/20/912-1009

§ Kása Ügyvédi Iroda §
Dr. Kása Norbert
ügyvéd
6720 Szeged, Horváth Mihály u. 3.
Tel./fax:62/653-697   E-mail: kasaugyved@gmail.com

Kedves tiszaalpári lakosok! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy ügyvédi irodám a családi gyökereimre és 
Tiszaalpár nagyközség iránt érzett elkötelezettségemre való tekintettel 2012. január 9. napjától a művelődési házban - az I. 
emeleten található irodahelyiségben – ügyfélfogadást tart. Minden hétfőn 9.00 – 17.00 óra közötti ügyfélfogadási időben várom 
kedves leendő ügyfeleim.

Főbb szakterületek:
• Ingatlannal kapcsolatos ügyek (adás-vételi és egyéb szerződések készítése és ellenjegyzése, perbeli 

képviselet)
• Cégjog, gazdasági jog (cégalapítás, -módosítás, követeléskezelés)
• Büntetőügyek, szabálysértési ügyek (jogi védelem)
• Polgári jogi ügyek (okiratszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet)
• Családi jog (válás, gyermekelhelyezés, -tartásdíj)

Amennyiben jogi problémája van, a gyors és hatékony megoldás érdekében, kérem, bátran keressenek meg a fenti ügy-
félfogadási napokon, valamint a következő elérhetőségeken:  tel.: +36-30/47-03-111, vagy a Facebook (Kása Ügyvédi Iroda), 
valamint a szegedimesterek.hu (Dr. Kása Norbert ügyvéd - Kása Ügyvédi Iroda) internetes oldalakon található elérhetőségek 
bármelyikén.
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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.

ÉrdEKlődnI: 06/30/266-8536

Régi, új felületek
festése, mázolás,

tapétázása
HőSZIGETElÉS,

FALFELÜLET
SzíNEzÉSE

PARKETTACSISzOLáS 
ÉS – lAKKoZáS
Keressen meg és

megoldom festéssel kapcsolatos
bármely gondját rövid

határidővel!
Egyénre szabott

ajánlatokkal várja 
Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

Kristály háztartási 
vegyiáru bolt
Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 11.

(a mentőbejárattal szemben)

Termékeink: osztrák, német és magyar 
minőségi mosószerek, öblítők, papíráruk,
fogkrémek, tusfürdők.
További termékeinket megtekintheti a 
http://vegyiexperts.uw.hu internetes oldalon.

Nyitva tartás:
Hétfő:    14 - 18 h
Kedd:      8 - 12 h
Szerda:    8 - 12 h,  14 -18 h
Csütörtök:   ZÁRVA
Péntek:    8 - 12 h,  14 -18 h
Szombat:    8 -12 h

Az ingyenes kiszállítással kapcsolatosan
hívja az alábbi telefonszámot:

   06/70/619-5536
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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

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 megbízottak:
Hideg Sándor 06/20/225-8050
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Zsibrita Ádám 06/20/226-8282
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig) 06/30/267-8287
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig) 06/30/9049-363

* Megkezdtem a burgon-
yaárusítást! Étkezési: 40 Ft/kg, 
vetőmag 80 Ft/kg, takarmány 18 Ft/
kg. Zsákos kiszerelés 30 kg/zsák. 
Donka István 06/30/585-3310

* 75 éves nem italozó tiszaalpári 
özvegyember egyedülálló, 60 év 
feletti hölgyet keres házasság 
céljából. Lakás, nyugdíj van. 
Kamasz Béla, Tiszaalpár, Szabadság 
u. 21. 

* Robogó eladó. Érd. kedden, 
csütörtökön, szombaton és vasár-
nap 06/30/2841-529

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

* Babakocsi hordozóval, 
játszószőnyeg, babafürdőkád, 
etetőszék, járóka, kismamanadrágok 
és kislányruhák 80-as méretig meg-
kímélt állapotban (50-200 Ft áron) 
eladók. Érd.: 06/30/4866-912

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

* Fóliában munkát vállalnék. 
06/70/524-1210

* 3 hektár bekerített szántó és 
almás vízzel, villannyal, kőút mel-
lett hosszú távra bérbe adó. Érd.: 
06/30/308-5112

* Idős vagy beteg emberek 
gondozását, ápolását válla-
lom Tiszaalpár területén. Érd.: 
06/20/431-6256

* Tiszaalpár, Táncsics Mihály 
u. 17. szám alatti ház eladó. 
Gázfűtéses, fürdőszobás, 2 szoba 
komfortos. Érd.: Tiszaalpár, 
Bercsényi u. 5.

* Tiszaalpár, Bercsényi u. 6. sz. 
alatti komfortos nagyportás ház 
eladó. Érd.: Tiszaalpár, Bercsényi 
u. 5.

* Eladó a Tiszaalpár, Dózsa 
György u. 76/b szám alatti lakás. 
4 szobás, teljesen felújított, négy-
lakásos társasházban, ikergarázzsal. 
Érd.: 06/76/424-521, 06/30/249-
4946

* Savanyításra alkalmas fejes 
káposzta és alma olcsón eladó. Érd.: 
06/30/353-6574 vagy 06/30/491-
3036

* Tiszaalpáron három szobás 
összkomfortos családi ház eladó, 
meglévő forinthitel-átvállalással is. 
Többféle megoldás is lehetséges. 
Érd: 30/405-7286

* Budapesten a XV. kerületben, 
zöldövezetben levő 68 m2-es pan-
ellakásunkat, 3 emeletes házban, 
mérhető fűtéssel eladnánk vagy 
elcserélnénk tiszaalpári legalább 
2 szobás családi házas ingatlanra 
értékegyeztetéssel. Tel: 06/30/438-
2995."

* Jó állapotban levő rekamié, 
kihúzhatós, ágyneműtartós, vala-
mint franciaágy kis hibával eladó. 
Érd.: 06/70/550-7003

* Eladó Mora gáztűzhely 4 éves 
20.000 Ft-ért.  Érd.: Dobó István u. 
2. Tel.: 76/421-735

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk:
Mata Stefánia (Kovács Mariann), Ferkovics Stella (Rostás 
Éva), Patai Nóra (Juhász Brigitta), Magony Rómeó József 
(Kovács Julianna), Jelenfi Dávid és Jelenfi Imre (Jelenfi 
Szilvia), Kovács Viktória (Szabó Bernadett), Jámbor Zsolt Alex 
(Berkes Anita).
Akiktől elbúcsúztunk:
Bálint Julianna (1938), Gálfi Mihályné Varga Erzsébet (1936), 
Havasi Imréné Bálint Julianna (1927), Komjáthy Györgyné 
Bild Olga (Pax, 1941), Demeter István (1965)

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 sem
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.


