
Február utolsó napjára nagyközsé-
günk meghívást kapott a XIV. Tordai 
Művelődési Napra. Testvértelepülésünk 
minden évben egy egész estét szentel 
annak, hogy bemutathassuk műsorun-
kat. Ebben az évben először a Bugaci 
Tanyaszínházat is vendégül látták, 
így közösen állítottuk össze az est 
majdnem négy órásra sikeredett prog-

ramját. Reggel kilenckor indultunk 
Tiszaalpárról és szentesi kitérővel a 
határ átlépése után 14 órára megér-
keztünk Tordára. Vendéglátóinktól már 
megszoktuk, hogy azonnal ebédlőasz-
talhoz ültetnek bennünket, most sem 
volt ez másképp. Ebéd után megkezdőd-
tek az előre egyeztetett programok. A 
kultúrotthon aulájában Török Józsefné 

gobelinjeiből és üvegfestményeiből, 
Kálmán Jánosné fonott üvegjeiből, 
Szemerédi Zoltán Tiszaalpárról készí-
tett fotóiból, valamint Csernák Zsolt 
a saját maga által, tökmagból készített 
termékeiből rögtönzött kiállítás került 
berendezésre. Szemerédi Zoltán jóvol-
tából terjedelmes fotóanyag készült 
utazásunkról is. Folytatás a 3. oldalon.
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Támogatást kaptak a civil szervezetek
Az önkormányzat minden évben támo-

gatja az egyesületeket, civil szervezeteket. 
Erre az idei évben közel nyolcmillió forint 
áll rendelkezésre. Ebből az összegből 2,5 
millió forint visszatérítendő támogatás. Az 
5,4 millió forintot huszonhárom egyesület 
között osztották szét. Részesült belőle az 
iskola, a nyugdíjas klubok, a sportegye-
sületek, a rendőrség és a polgárőrség is. 
A legkisebb összeget, 15 ezer forintot 
magánszemélyek kapták, a legnagyobbat 
pedig a sportegyesület, kétmillió forintot. 
Bár a beérkezett kérelmek nagysága közel 
tizenkétmillió forint volt, az előző évi-
nél több mint négyszázezer forinttal több 
pénzt osztott szét az önkormányzat. A 
szervezeteknek a kapott összegről el kell 
majd számolniuk.

Juttatásban részesülnek
Korábban döntött arról a képviselő-

testület, hogy a konyha az önkormány-
zati fenntartásból átkerül az óvodához. A 
konyhánál közalkalmazotti jogviszony-
ban történik a foglalkoztatás. Az iskola 
és az óvoda dolgozói törzsgárda juta-
lomban és egyéb szociális juttatásokban 
részesültek, az önkormányzatnál azonban 
nem illették meg őket ilyen juttatások. 
Közalkalmazotti jogviszonyban állnak a 
Gondozási Központ dolgozói is, nekik 
sem került szabályozásra a béren felüli 
támogatás. Ennek megfelelően a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy a konyha 
és a Gondozási Központ közalkalmazotti 
jogviszonyban lévő dolgozói törzsgárda 
juttatásban, családalapítási támogatásban, 
szociális támogatásban és havi ötezer 
forint értékű cafeteria juttatásban része-
sülnek. 

Vizsgálat és egyeztetés szükséges
Barcsik László, a RENTNER 

Nyugdíjasgondozó Kiemelten Közhasznú 
Kft. ügyvezetője kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz. A társaság több mint másfél 
évtizede működteti a nyugdíjas otthont. A 
csatornázási munkák eredményeként új 
aszfaltborítást kapott az Ady Endre utca. 
Eddig is okoztak gondot az otthonnak a 
nagyobb esőzések. Az ügyvezető szerint 
az elmúlt hónapok elviselhetetlen állapot 
teremtettek az által, hogy az út szintje 
5-6 centiméterrel magasabb lett, mint az 
épület előtti parkoló. Az korábban is elő-
fordult, hogy a víz összeszaladt a parko-
lóban, de a megemelkedett útszint miatt, 
még nagyobb mennyiségű jelent meg. 
Padka helyreállítás címén részben megte-
rítették a betonparkoló felszínét egy laza, 

agyagos, kavicsos anyaggal, amely a tartós 
víztől laza állapotúvá változik, és így még 
elviselhetetlenebbé teszi az ottani helyze-
tet. Az ügyvezető a Duna Aszfalt Kft.-től 
kért az aszfaltozási munkákra árajánlatot, 
de érdemi választ nem kapott. Az önkor-
mányzattól azt kérte, hogy keressenek 
közös megoldást az intézmény előtti par-
koló aszfaltozási munkáinak elvégzésére. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
megvizsgálja a Tavirózsa Idősek Otthona 
előtti csapadékvíz elvezetésének lehető-
ségét. Amennyiben szükséges, egyeztetni 
fognak a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
vel.

Feloldották a létszámstopot
A képviselő-testület 2013 decemberé-

ben a polgármesteri hivatalnál létszámstop 
elrendeléséről döntött. Az elmúlt hónap-
ban elfogadott költségvetési rendeletben 
betervezett köztisztviselői létszámból két 
álláshely jelenleg nem betöltött. Az egyik 
státusz még az elmúlt évben szűnt meg, a 
másik pedig ez év február közepe óta nem 
betöltött. A költségvetési rendelet bizto-
sítja a két álláshely személyi juttatásnak 
fedezetét, ezért szeretnék ezt a két helyet 
betölteni. Éppen ezért dr. Vancsura István 
polgármester azt javasolta képviselő tár-
sainak, hogy a létszámstopot oldják fel, 
és a korlátot a költségvetési rendeletben 
betervezett létszám jelentse. A testület 
a létszámstoppal kapcsolatos határoza-
tát 2015. március 1-gyel hatályon kívül 
helyezte.

Koncepció a közfoglalkoztatottak
munkájára

Az önkormányzat koncepciót állított 
össze a közfoglalkoztatottak munkalehe-
tőségéről. Mivel az idei támogatási felté-
telek még nem ismertek, így az előző évi 
adatokat vették figyelembe. Így szükség 
lehet a későbbiekben az önkormányzati 
önrész változtatására, vagy a tervezett lét-
számkeret módosítására. Ebben az évben 
az alábbi munkákban vennék igénybe 
a közfoglalkoztatottakat: parkgondozás, 
kegyeleti park rendezés, temetők fenn-
tartása, Holt-Tisza part rendbetétele, üze-
meltetési feladatok, játszóterek felügyele-
te, karbantartása, skanzen üzemeltetése, 
önkormányzati intézményeknél kisegítő 
munkák elvégzése, közutak, közterek gon-
dozása, utca, és közlekedési táblák pótlása, 
elhanyagolt ingatlanoknál parlagfű mente-
sítés, kátyúzási munkák, belvízelvezető 
árkok, csatornák tisztítása, önkormányzati 
ingatlanok karbantartása, építőanyagok 
gyűjtése, raktározása, kisebb bontási mun-

kák végzése, erdőtisztítás, szükség esetén 
hóeltakarítás. A testület a közfoglalkozta-
tásról szóló tájékoztatót elfogadta.

Bővülhet az orvosi rendelő
Dr. Vancsura Zoltán háziorvos kérel-

met nyújtott be, miszerint szeretné az 
orvosi rendelőjét negyven négyzetméterrel 
bővíteni. Az ÁNTSZ ugyanis az ellenőr-
zései során több alkalommal is kifogásolta 
a mozgássérült WC hiányát. A személy-
zetnek sincs külön illemhelye, öltözője, 
és a takarításhoz szükséges eszközök-
nek, tárgyaknak sincs raktára. A kardio-
lógiai szakvizsgálat előjegyzési ideje hat 
hónapra hosszabbodott. Koszorúér-szű-
kület gyanúja esetén ez a várakozási idő 
könnyen a beteg életébe kerülhet. Bővítés 
esetén kialakítható lenne egy személyzeti 
WC és öltöző, mozgássérült WC, raktár és 
egy terheléses EKG szoba. Az EKG hasz-
nálatát a másik háziorvos számára is biz-
tosítaná dr. Vancsura Zoltán. A bővítést a 
szolgálati lakásból szeretné megvalósítani, 
az ezzel kapcsolatos költségeket magára 
vállalná. A képviselő-testület egyetértett 
az orvosi rendelőjének 40 négyzetméterrel 
való bővítésével, és mindazokkal, amit dr. 
Vancsura Zoltán kért. A testület megbízta 
dr. Vancsura István polgármestert és dr. 
Menyhárt Anett jegyzőt, hogy ajánlja fel 
a Tiszaalpár, Alkotmány u. 18/1. számú 
önkormányzati lakást dr. Fekete Ferencné 
részére cserelakásként.

Megoldódik a szippantás
Hamarosan átadásra kerül a szenny-

vízberuházás, de a beruházás nem fedi le 
ténylegesen az egész települést. Kimaradt 
belőle az Üzemi lakótelep, Árpád telep és 
az üdülő övezet is. Az önkormányzat fel-
adata az, hogy összegyűjtse a szennyvi-
zet azokon a helyeken, ahol nincs kiépít-
ve a szennyvízelvezetés. Korábban ezt 
a feladatot Kézsmárki László látta el, 
majd a BÁCSVÍZ vette át, de az elmúlt 
év végével felmondta a szolgáltatást. 
Mivel nem volt megoldva a tengelyen 
történő szennyvízszállítás, a településen 
dr. Vancsura István polgármester megbe-
szélést folytatott a Laki-Gazda Nonprofit 
Kft-vel a háztartási szennyvíz elszállí-
tására azokról a helyekről, ahol nincs 
kiépített szennyvízelvezetés. A képvi-
selő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az 
elkövetkezendő időben a Laki-Gazda Kft 
végezze az ilyen irányú szolgáltatást. 
A helyi szennyvíztisztítót úgy építették 
meg, hogy napi 480 köbméter vezeté-
kes és húsz köbméter tengelyen történő 
szennyvizet tud befogadni.

A testületi ülésről jelentjük
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(Folytatás az első oldalról)
Az Árpád Nyugdíjas Klub, vala-

mint a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
vezetői a helyi nyugdíjas egyesület 
klubhelységében egy családias ven-
déglátás keretében cseréltek tapaszta-
latokat, ötleteket. A találkozó alatt és 
után a helyi templom megtekintésére 
is lehetőség volt. Csodálatos berende-
zése és festményei méltán nyűgözték 
le a látogatókat.

Terveinkben szerepelt a helyi Ady 
Endre Általános Iskola megtekintése 
is, de sajnos az intézmény vezetői kö-
zül betegségük miatt senki nem tudott 
fogadni bennünket. Azért így is átadtuk 
ajándékunkat Dobai János polgármes-
ter úrnak, aki megköszönte azt az in-
tézményben tanuló mintegy százötven 
gyermek nevében. A csomagban író-
szer, füzet, rajzlap volt. A csomagot fele 
részben Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzata, fele részben dr. Vancsura Ist-
ván polgármester úr ajánlotta fel. Külön 
köszönet Erki Tibornak, aki segített az 
összeállításban, valamint egy értékes 
asztali hegyezőgépet ajánlott fel az is-
kolának.

Délután öt óra körül megszálltuk 
a színpadot és mindenki elpróbálhat-
ta szerepét, előadását. Háromnegyed 
hétkor kezdetét is vette műsorunk. A 
konferanszié szerepét Szilágyi Ferenc 
vállalta el. Elsőként a polgármesterek 
köszöntötték az egybegyűlteket, meg-
köszönve a meghívást és a családias 
fogadtatást. Ezután a Tiszaalpári Ár-

pád Fejedelem Általános Iskola tanulói 
adták elő színes műsorukat. Elsőként 
Bársony Rózsa vezetésével a citerásoké 
volt a színpad, név szerint: Varga Judit, 
Juhász Katalin Szimonetta, Ajtai Csaba 
és Ajtai Márkó. Velük együtt lépett fel 
Szőke Éva tanárnő felkészítésével a 7. a 
osztályból Kerekes Kitti, Boros Katalin, 
Deák Csenge és Dósa Ágnes, akik cite-
rakíséret mellett népdalokat énekeltek. 
Ezt követte Kardos Dániel szintetizátor 
játéka, majd Kutasi Martin második 
osztályos tanuló mondott el egy mesét, 
nagy sikerrel. Martint Ivicz Lázárné 
készítette fel. Végül Hódi Dávid, a tőle 
megszokott magas színvonalon és nem 
kis sikerrel szavalt el egy verset. A mű-
sor összeállításában és a felkészítésben 
nagy szerepe volt Suba Jánosné igazga-
tóhelyettesnek.

A folytatásban egy humoros jelenet 
került bemutatásra, melyből megtudhat-
ták a jelenlevők, milyen is lenne az, ha 
egy szigorú katonai kiképzőtiszt tartana 
esküvőket. A nevetés és a taps sem ma-
radt el a jelenet három szereplőjének, 
Kiss Jánosnénak, Tímár Bélánénak és 
Kerekes Andrásnak. A Jövőnkért Alap-
fokú Művészeti Iskola táncosai közül 
most a középső csoport képviseltette 
magát, valamint a nagycsoport fiú tagjai 
adtak elő táncokat, Bagi Ferenc tanár úr 
koreográfiái alapján. A táncosok Juhász 
Katalin Szimonetta, Varga Judit, Varga 
János, Teplán Péter, Novák Ádám, Ke-
lemen Áron, Vancsura Botond, Varga 
Dia, Vancsura Anna, Ollári Gábor, Sza-

bó János, Bársony József, Varga Bence, 
Seregély Bence, Lipcsei Márk György 
voltak. 

A humorból sosem elég, így még 
egyet előadott a két örökifjú, Kiss 
Jánosné és Tímár Béláné. A jelenetből 
megtudhattuk, hogy a szépkorúak köré-
ben sem ismeretlen már a mai modern 
technika, bár a kezelése és a megérté-
se még egy kicsit nehézkes. Végezetül 
Novák Dóra kápráztatta el hangjával a 
szép számú közönséget. Fantasztikus 
előadását kitüntető figyelem kísérték és 
a tapsból megítélve mindenkit lenyűgö-
zött előadásával. Az est további részé-
ben a Bugaci Tanyaszínház vitte szín-
padra Heltai Jenő Naftalin című művét. 
Igazi profi előadás volt, pedig önmagu-
kat amatőr színészekként jellemzik. 

Ezt követően vendéglátóink ismét 
asztalhoz ültettek bennünket, bőséges 
vacsorával kedveskedve. A vacsora alatt 
Nyerges Ármin zeneszóval csalogatott 
mindenkit táncolni, melynek vacsora 
után szinte senki nem tudott ellenállni, 
így önfeledten mulatott együtt vendég 
és vendéglátó. Éjfélkor elindultunk 
Tiszaalpárra és hajnal ötkor érkeztünk 
haza.

Szeretném megköszönni mindany-
nyiunk nevében tordai barátainknak a 
szeretetteljes vendéglátást, a sok tap-
sot. Élmény volt ismét ez a találkozás. 
Külön köszönet Vitéz Kiss Imrének és 
Demeterné Pannika néninek a jelme-
zekben nyújtott segítségéért.

Kerekes András
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Ez az év Bársony Mihályról szól. A 
település jeles szülöttje száz évvel ezelőtt 
látta meg a napvilágot. A centenárium 
alkalmából számos rendezvényt szervez 
a község, és méltó módon fognak majd 
megemlékezni a tekerőlant-készítőről, a 
Népművészet mesteréről. Ezúton közre-
adunk néhány adatot Mihály bácsi éle-
téről.

Bársony Mihály (1915-1989) 
Tiszaújfalun született katolikus középpa-
raszti földműves család hetedik gyerme-
keként. Szülei: Bársony János és Kővágó 
Erzsébet. Felesége: Vikor Róza Ottília, 
Gyermekei: Mihály (1948) és Rozália 
(1954).

Tiszaújfaluhoz és a tanyavilághoz 
kötötte gyermekkora, itt járt iskolá-
ba, itt dolgozott és alapított családot. 
Iskolai végzettsége hat elemi és egy 
ismétlő volt. Gyermekkorától ifjúkoráig 
részt vett a ház körüli és a mezőgazda-
sági munkákban. Szülei földművelés-
sel és állattenyésztéssel foglalkoztak, 
nagygazdaságot vezettek. Ő vigyázott 
a tehenekre, legeltette őket, közben kis-
bicskájával fúrt faragott. A tanyavilág 
hangszere a citera és a tekerő volt, mely-

nek hangja és titokzatossága nagyon 
érdekelte.16 éves korára összegyűjtött 
annyit, hogy öt pengőért megvette, és 
zsákban hazavitte első tekerőjét. Ezt 
azután kijavítgatta és titokban elkezdett 
rajta játszani. Az első hangszere 1935-
ben készült el. Eleinte disznótorokon, 
névnapokon, padkaporos bálokon, majd 
lakodalmak alkalmával kellett muzsi-
kálnia. Kitöltötte a katonaidőt, leszerelt 
és családot alapított.

Édesapjától kapott területet, ahová 
építettek egy takaros tanyát. Tudott ajtót 
és ablakot csinálni, máskor kemencét 
épített, órát javított, rokkát készített és 
muzsikált a maga és a mások kedvére. Az 
1960-as években, zenei gyűjtők és nép-
rajzkutatók, zenészek keresték föl, nekik 
készített egy-egy hangszert. 

1968-ban a Népművészet mestere 
címmel tüntették ki.

Sebő Ferenc és Halmos Béla rendsze-
res látogatója volt a tanyai háznak. Őket 
aztán sokan követték, jött a megrendelés a 
világ minden tájáról. Táncház mozgalom, 
Repülj Páva, népzenei találkozók rend-
szeres résztvevője lett Bársony Mihály. 
Nagyon szerette az érdeklődő fiatalokat, 
szívesen tanította és mutatta nekik a 

fortélyokat. Nemcsak citerán és teke-
rőlanton, hanem klarinéton is kiválóan 
játszott. Nem tudott énekelni, de minden 
dalnak tudta a szövegét. Egymást érték 
a népzenei fesztiválokra és a népművé-
szeti kiállításokra szóló meghívások. Az 
ifjú nemzedék tagjai egymásnak adták a 
kilincset, hogy hangszert rendeljenek, és 
tőle tanuljanak muzsikálni. 

Meghívást kapott az 1971-ben bemu-
tatott, Szinetár Miklós rendezésében 
elkészült Rózsa Sándor című filmbe is. 
1973-ban a francia és a görög, később a 
japán és a norvég televízió is készített fel-
vételt vele. A magyar rádió és a magyar 
televízió műsorainak gyakori résztvevője 
volt. 1973-ban a Király Ilus pályázatra 
beküldött tekerőlantjával népi hangszerek 
kategóriában első díjas lett.

1996-ban megkapta a “TISZAALPÁR 
DÍSZPOLGÁRA” címet.

Mesteri játéka mellé társult a megszó-
laltatás, az átadás különleges igénye és 
képessége, ami megélhetővé tette minden 
mozdulatát. Művészete mindannyiunk 
számára érték, de különösen azoknak, 
akiknek megadatott, hogy játékát, egy-
szerűségét, egész lényét valaha is láthat-
ták, hallhatták.

Amit Bársony Mihályról tudni kell

Kedves Tiszaalpáriak!
Szeretnénk bemutatkozni, hogy tud-

janak rólunk. Február 11-én megalakult 
Bársony Mihálynak, falunk szülött-
jének 100. évfordulójára, emlékévé-
nek előkészítésére a Bársony Mihály 
Centenáriumi és Szervező Bizottság. 
Ennek a bizottságnak az lesz a felada-
ta, hogy megszervezze, előkészítse a 
Mihály-napi ünnepet.

Tagjai: Biczók Mihály nyugalma-
zott jegyző, a bizottság elnöke, dr. 
Vancsura István polgármester, Horti 
Sándor művészeti vezető, Győri 

Istvánné, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola igazgatója, Bársony Andrásné 
pedagógus, Bársony Mihály leánya, 
Kiss Mária, a Tüdérrózsa óvoda veze-
tője, Novák Imréné, a Tündárrózsa 
óvoda vezetőhelyettese, Kiss Jánosné, 
az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
vezetője, Boros Béláné, a Kádár Lajos 
Nyugdíjas Klub vezetője, vitéz Kiss 
Imre, a Nyugíjas Baráti Kör veze-
tője, Szederkényi Zoltánné nyugal-
mazott pedagógus, Kerekes András 
hangtechnikus, Barna Anita munkatárs.

Én leszek az, aki rendszeresen tudó-

sítja Önöket a felkészülésről, és egyben 
várom is a bizottsági tagokkal együtt az 
Önök javaslatait, történeteiket Mihály 
bácsival kapcsolatban. Ha kell, házhoz 
is szívesen kimegyek.

Mindannyiunk érdeke, hogy minél 
többet tudjunk meg falunk híres szü-
löttéről, mire eljön a nagy nap, a 100. 
évforduló. Ki többet ismer meg vala-
miből vagy valakiről, az többet is tud 
tenni érte. Szeressük hát mi is hagyo-
mányainkat, falunkat, és készüljünk a 
méltó ünneplésre.

Szederkényi Zoltánné Ceni néni
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Örömmel tudatjuk minden 
tiszaalpári lakossal, hogy február 27-
én pénteken megtörtént az első nép-
dalest. Újjáalakult a Bársony Mihály 
Népdalkör Horti Sándor vezetésével. 
Éneklésre 25-en jelentkeztek. A zene-
kar hat citerással, egy klarinétossal, 
két hegedűssel alakult meg. Kedves 
színfoltja volt ennek az estének az az 
anyuka, aki másféléves kislányával vett 

részt az éneklésen.
Nagyon jelentős, hogy meghívást 

kapott az énekkar Budapestre a két 
napos Országos Táncház Találkozóra, 
melyen budapesti zenészek, köztük 
Szerényi Béla közreműködésével – aki 
igazán szívén viseli a centenáriumi év 
sikeres lebonyolítását – is szerepelhe-
tünk. Ezen az országos találkozón fel-
hangzanak Bársony Mihály dalai is.

Az első lépések tehát megtörténtek. 
A következő népdalesti összejövetel 
március 27-én 17 órakor lesz a műve-
lődési házban. Szeretettel várunk min-
denkit, fiatalokat, időseket egyaránt, 
akik megtisztelik ezt az összejövetelt. 
Ha szeretné jól érezni magát, vágyik 
közös éneklésre és táncra is, jöjjön el.

Az Önök hírközlője:
Szederkényi Zoltánné Ceni néni

A Bársony Mihály Centenáriumi Év hírei

Farsangi álarcokat készítettek a 
tiszaalpári gyerekek a művelődési ház-
ban az óvó nénik segítségével. 

A különböző asztaloknál lázas 
munka folyt, mindenki szeretett volna 
valami egyedit, valami különlege-
set készíteni. Először megrajzolták a 
kívánt álarcot vagy szemüveget, majd 
hozzáláttak kivágni. Krepp papír és 
színes lap volt bőven, lehetett válo-
gatni tetszés szerint. Akadtak olyanok, 
akik az álarcon, a szemüvegen kívül 
még fejfedőt is készítettek. Amikor már 
mindenki kész volt, akkor közösen lát-
tak hozzá a kiszebáb megformálásához. 
Ehhez egy botra, szalmára és különbö-
ző ruhadarabokra volt szükség. Nem is 
tartott sokáig, már láthatóvá vált a báb, 
amit Kisze Tündének neveztek el.

A szervezők farsangi fánkkiállítást 
is terveztek, erre azonban csak kevés 
sütemény érkezett. Annyi azért akadt, 
hogy mindenki meg tudja kóstolni. A 

legszebb álarcok és a legfinomabb fánk 
készítőjét díjazták. És természetesen 
minden résztvevő gyermek meglepetés 
ajándékot kapott. 

Amikor kihirdették a nyerteseket, 
kivonultak az udvarra, felállították 

Kisze Tündét, majd pedig meggyúj-
tották. Addig, míg égett, a gyerekek 
és a felnőttek farsangi dalokat éne-
keltek, azt remélve, hogy az égetéssel 
és a nótázással elűzik a telet és a 
hideget.

ElÉgETTÉK KiszE TüNdÉT

Egyházi sorok
- Március 1-től hétköznapokon az 
esti szentmisék kezdési időpontja 
18:00.
- A keresztúti ájtatosságok 17:30-
kor kezdődnek Alpáron csütörtö-
kön, Újfalun pénteken.
- A katolikus templomokban már-
cius 15-én vasárnap országos 
gyűjtés lesz Kárpátalja   megsegí-
tésére.
- Nagyböjti lelkigyakorlatos es-
ték március 20-án pénteken Új-
falun, március 21-én szomba-

ton  Alpáron. Kezdési időpont 
18:00. Már 17:00-tól gyónási le-
hetőség. A lelkigyakorlatot vezeti 
Főtisztelendő Varga Tamás újmi-
sés atya, aki Cibakházán szolgál.
- Március 29-én Virágvasárnap 
barkaszenteléssel kezdődnek a 
szentmisék:Alpáron 9:00, Újfalun 
11:00, Zárda 16:00.
- Húsvéti szertartások rendje
Alpár             Újfalu           Zárda
Nagycsütörtök (ápr.2.)  
19:00              17:00           18:00

Nagypéntek (ápr.3.)
15:00              17:00            15:00
Nagyszombat (ápr.4.)
17:00               21:00           21:00
Húsvétvasárnap (ápr.5.)          
 9:00, 18:00     11:00           10:00
Húsvéthétfő (ápr.6.)
 ------               ------              9:00
Azok a jegyesek, akik idén szeret-
nének egyházi házasságot kötni, 
minél előbb jelentkezzenek a plé-
bániákon. A lelki előkészítő miatt 
nagyon fontos ez!
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A farsangi időszakot hagyományosan 
a vidám lakomák, bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemzik. Tiszaalpáron 
az óvodástól, a nyugdíjas korosztályig 
megünnepelte mindenki. A királyos já-
tékot szeretők sem akartak kimaradni. 
Február 15-én a művelődési házban ötö-
dik alkalommal került megrendezésre 
a Tiszaalpári Sakk Farsang elnevezésű 
torna. A felnőtt mezőnyben tizenegy in-
duló, az ifjúságiaknál tizenhat versenyző 
ült a táblák mellé. A tavalyi bajnokoknak 

nem sikerült megvé-
di címüket.

E r e d m é n y e k , 
felnőttek: 1. Nagy 
József (Csongrád), 
2. Cs. Kovács Lász-
ló (Csongrád), 3. 
Pál Imre (Kecske-
mét), 4. Nagy Fe-
renc (Tiszaalpár), 
5. Nagy Noémi 
(Csongrád), 6. Hi-
deg Ferenc Bende-
gúz (Kiskunfélegy-

háza), 7. Dragon János (Tiszaalpár), 
8. Bársony András (Tiszaalpár), 9. 
Balanyi János (Kecskemét), 10. Terbe 
Béla (Kiskunfélegyháza), 11. Besenyei 
Zsolt (Tiszaalpár).

Ifjúságiak: 1. Divald Tamás (Kecs-
kemét), 2. Vorák Patrik (Kiskunhalas), 
3. Tapodi Norman Lajos (Kiskunhalas), 
4. Papp Bence (Kiskunhalas), 5. Melián 
Dávid (Kecskemét), 6. Szuromi Vajk 
Ádám (Kiskunhalas), 7. Virág Tamás 

(Pirtó), 8. Király Kata (Kiskunhalas), 9. 
Molnár Márton (Soltvadkert), 10. Hi-
deg Gergő Benedek (Kiskunfélegyhá-
za), 11. Bozsóki Dániel (Soltvadkert), 
12. Dong Yifan (Kecskemét), 13. Mol-
nár Detre (Tiszaalpár), 14. Hideg István 
Benjámin (Kiskunfélegyháza), 15 Ke-
lemen Dániel (Tiszaalpár), 16. Seregély 
Ferenc (Tiszaalpár).

A díjazottak kupát, érmet, oklevelet 
és tárgyjutalmat kaptak. A támogatók 
jóvoltából több kategória szerint tud-
tunk díjakat adni. A verseny lebonyolí-
tását és a bírói teendőket Seres László 
nemzetközi bíró, megyei főtitkár látta 
el.

A versenyt támogatták: Tiszaalpári 
SE, 4xKo Kft, Goods Market Tiszaalpár, 
Dr. Vancsura István, ifj. Papp József, 
Bartók István, Juhász Imre, Magony 
Gáspár. A sakkozók részére a süteményt 
készítette Molnár Beáta és Kelemenné 
Etelka. Minden támogatónak és segítő-
nek köszönjük.

Gálfi Mihály

Számos edzéssel és utánpótlás tor-
nával tarkított időszakon vagyunk túl, 
így hát azt lehet mondani, hogy ese-
ménydúsan zajlott a téli felkészülés az 
U-13-as korosztály számára.

Három tornát is magunk mögött tud-
hatunk, sőt mi több, ezeken igazán sike-
resen szerepelt a korosztályos csaptunk. 
Lássuk őket:

2014. 11. 05. Bugac – Bugac Kupa.  
Résztvevő csapatok: Nyárlőrinc, Bugac 
„A”, Bugac „B”, Szentkirály, Izsák, 
Jakabszállás, Tiszaalpár. A tornán sike-
rült megszereznünk a 3. helyezést.

2015. 02. 15. Tiszaalpár – Tiszaalpár 
Kupa. Résztvevő csapatok: Bugac, 
Városföld, KHTK, Tiszaalpár „A”, 
Tiszaalpár „B”. Saját rendezésű tor-
na, amin végül 2. helyezést ért el a 
Tiszaalpár „A” csapata.

2015. 03. 07. Kiskunfélegyhá-
za – III. Csikós József emléktorna. 
Résztvevő csapatok: Félegyházi Tér-
ségi SI, Jászszentlászló SE, KHTK, 
Kiskunmajsa FC, Kunszállás SE, 
Tiszaalpár SE.

Csapatunk megszerezte az igazán 

előkelő 2. helyezést. Ezen felül kapu-
sunk, Dobos Dániel elnyerte a „Legjobb 
Kapus” díjat. A csapat tagjai: Dobos 
Dániel, Haticza Máté, Dorsch György, 
Novák Gabriella, Novák Zoltán, Végh 
Martin, Kovács István, Szabó Kriszti-
án. Felkészítő edző: Haticza Imre.

A játékosoknak nagyon sok koor-
dinációs és labdás edzésre van szüksé-

gük, ami segíti a pontosságot, a gyors 
döntéshozatalt, fejleszti a gyerekek lab-
daügyességét. Ezen dolgozik Haticza 
Imre edző, aki igazán szívügyén viseli 
az utánpótlást.

Szeretnénk megköszönni a 
Tiszaalpári SE vezetőségének a sok-sok 
támogatást, amivel segít és bizalmat ad 
a gyerekeknek!

Farsang feketén, fehéren

Tornák az U 13-as korosztály számára
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Tiszaalpári fiatalok nyerték a páros táncot
Első alkalommal tartottak táncver-

senyt az Easy Dance gyermek tán-
cosainak. Az eseménynek a lakiteleki 
művelődési ház adott helyet.

A versenyt már nagyon várták az 
Easy Dance Kid táncosok, mert végre 
összemérhették tudásukat az egyesület 
berkein belül. Lakitelek, Tiszakécske, 
Tiszaalpár, Tiszavárkony csapatai mér-
kőztek meg egymással egy nagyon jó 
hangulatú versenyben. Először a csapa-
tok vetélkedtek, majd az egyéni, jobban 
mondva a páros műsorszámokat mutat-
ták be a gyerekek. Minden produkció 
magas szintű, már-már professzionális 
minőségű volt, élmény volt nézni őket.

A zsűrinek nehéz dolga akadt az 
értékelésnél. Amint azt Szabó Tibor 
Imre, az egyesület művészeti veze-
tője elmondta, ő maga a táncot, míg 
Szabados Zoltán bábművész a szín-
padi jelenlétet, Zobokiné Kiss Anita, 
Lakitelek polgármestere pedig a cuki-
sági faktort értékelte.

A verseny győztes csapata a 
lakiteleki gyerekek lettek (Kakó Lukács, 
Kovács János, Kéri Kitti, Bódi Réka 

és Erdős Jázmin), ők vihették haza a 
vándorkupát és a több kilónyi édessé-
get. Az egyéni fellépők versenyében 
két tiszaalpári fiatal hölgy, Malitsek 
Viktória és Sánta Réka diadalmasko-
dott. Különdíjas lett a nagyon fiatal és 
lelkes tiszakécskei csapat. Az esemény 
záróakkordjaként Mócza Krisztina, az 
Easy-Dance O.K.S.E elnöke palacsinta 

partira hívta a jelenlévőket.
Eredmények: csapat: 1. Lakitelek, 2. 

Tiszavárkony 3. Tiszaalpár. Különdíj: 
Tiszakécske. Egyéniben (párban) 
csak egy győztest hirdettek az pedig a 
tiszaalpári Malitsek Viktória és Sánta 
Réka lett. A tiszaalpári csapat tagjai: 
Malitsek Viktória,Sánta Réka, Kalmár 
Petra, Muzsik Flóra, Ladányi Kendra.

Csöröge fánk a farsangi mulatságon
Minden korosztály szereti megün-

nepelni a farsangot. A legjobban persze 
a gyerekek várják, de ez nem jelenti 
azt, hogy a felnőttek és a nyugdíjasok 
is ne emlékeznének meg a régi hagyo-
mányokról. A Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub tagjai a székházukban ünnepel-
tek.

Szokás az a községben, hogy ha 
valamelyik nyugdíjas klub valamilyen 
rendezvényt tart, arra meghívja a másik 
klub elnökét és néhány tagját is. Nem 
történt másképpen most sem. Boros 
Béláné elnök gondoskodott arról, hogy 
ne csak a másik klubból érkezzenek 
vendégek. Dr. Vancsura István polgár-
mester, dr. Csernus Tibor és Bartók 
István képviselők is meghívást kaptak, 
mert támogatják a klub munkáját. Ott 
is voltak a rendezvényen. A jelenlé-
vőket Boros Béláné köszöntötte, aki 
megemlékezett a farsangi szokásokról. 
Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
nevében Kiss Jánosné, a Nyugdíjas 

Baráti Kör 
nevében pedig 
Kiss Imre elnök 
köszönte meg 
a meghívást. A 
program leve-
zetője Bartucz 
Istvánné volt, 
aki több produk-
cióból is kivette 
részét. A klub 
tagjai vidám han-
gulatot teremtet-
tek énekükkel, 
szavalatukkal , 
humoros jeleneteikkel. Az egyik leg-
látványosabb produkció a kacsatánc 
volt, de láthattak a jelenlévők jósnőt, 
részeg asszonyt, múlt század eleji párt, 
egy kft. munkatársait, valamint spanyol 
táncot is. A Nyugdíjas Baráti Kör tagjai 
is bemutattak egy vidám jelenetet, ami 
nagy sikert aratott a nézők körében. A 
műsor után finom ebédet szolgáltak fel, 

aminek a csúcspontja a csöröge fánk 
volt. Ezt a finom süteményt már csak 
kevés helyen készítik, pedig néhány 
évtizeddel ezelőtt rendszeresen sütöttek 
ilyet az asszonyok. Ezúttal is jóízűen 
fogyasztotta mindenki. Természetesen 
a vacsora alatt és utána is szólt a zene. 
Lehetett táncolni és együtt énekelni 
Kardos László zenésszel.
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Elkezdődött a szociális rendszer megújítása  
A pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások rendszere 2015. március 1-től 
jelentős mértékben átalakul. Az állam 
és az önkormányzat segélyezéssel kap-
csolatos feladatai élesen elválasztásra 
kerülnek. Az aktív korúak ellátására vo-
natkozó támogatások, vagyis a rendsze-
res szociális segély helyébe lépő egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás, valamint a foglalkozást he-
lyettesítő támogatás a jövőben a járá-
soknál intézhető.

Az állam által kötelezően nyújtandó 
szociális ellátásokat 2015. március 1-
től a járási hivatalok állapítják meg. 
Ezek az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt össze-
gű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív 
formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság.

A hatáskörváltozás tehát az aktív 
korúak ellátását érinti, a felsorolt többi 
ellátást az eddigiekben is a járási hiva-
talok állapították meg. 

Az aktív korúak ellátása az aktív 

korú, nem foglalkoztatott személyek-
nek nyújtott ellátás. Ezen ellátás kereté-
ben kétféle támogatás állapítható meg, 
a foglalkozást helyettesítő támogatás, 
valamint a rendszeres szociális segély 
helyébe lépő egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás.

A jogszabályi rendelkezések alapján 
2015. március 5. napjáig még a települési 
önkormányzatok fogják folyósítani az ak-
tív korúak ellátásához kapcsolódó – 2015. 
február hónapra járó – támogatási össze-
geket. A 2015. március hónapra járó – áp-
rilis 5-ig esedékes – támogatási összegek 
utalásáról már a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok gondoskodnak majd.

Ezen támogatási összegek az ügyfe-
lek döntése alapján bankszámlára, vagy 
lakcímre kerülnek kiutalásra, a támoga-
tások készpénzben történő kifizetésére 
nincs lehetőség.

A Tiszakécskei Járásban az aktív 
korúak ellátásával kapcsolatos támo-
gatások, így a foglalkoztatást helyet-
tesítő és az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás is, a 
Tiszakécskei Járási Hivatal Hatósági 
Osztályán (6060 Tiszakécske, Szent 
Imre tér 1., földszint 2. iroda) intézhető, 

de a kérelmek leadhatók a Polgármes-
teri Hivatalokban a települési ügyse-
gédeknél, továbbá a Járási Munkaügyi 
Kirendeltségen is.

A helyi önkormányzatok felelőssége 
a helyi viszonyok ismeretére építve nö-
vekszik a helyi közösség szociális biz-
tonságának erősítésében, azzal, hogy 
a jövőben önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek mellett, saját 
belátásuk szerint az önkormányzatok 
feladata lesz a szociális jellegű segé-
lyek biztosítása. Az állam azonban az 
erre a célra elkülönített keretből támo-
gatást biztosít azon önkormányzatok 
számára, amelyek nem rendelkeznek 
megfelelő forrásokkal a feladat kielégí-
tő ellátására.

Az önkormányzatok által nyújtható 
támogatás neve egységesen települési 
támogatás lesz, amelynek jogosultsági 
feltételeit, típusait az önkormányzatok 
határozhatják meg.

A pénzbeli és természetbeni szociá-
lis ellátásokat érintő, 2015. március 01-
től hatályos változásokkal kapcsolatos 
részletes tájékoztató anyag elérhető a 
www.bkmkh.hu weboldalunkon.
Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

Internet Fiesta
a könyvtárakban

2015. március 19-26. között az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség 
szervezésében kerül sor az Internet 
Fiestára. A rendezvénysorozatot eb-
ben az évben is a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja. A rendezvény mot-
tója „Környezetünk és családunk az 
Interneten” A tiszaalpári könyvtár 
programjai: NETTOTÓ (13+1 kérdés 
az Internetről). Kitölthető online és 
papírformátumban is. Beküldési ha-
táridő: 2015. március 26. 12 óra

ingyenes számítógép-használat 
a rendezvény hetében. A könyvtár 
nyitva tartási idejében szeretettel vá-
runk minden nyugdíjas, vagy „csak” 
tudásra, új ismeretekre éhes kíváncsis-
kodót.  A könyvtár dolgozói folyama-
tos segítséggel várják a betérőket.

Hét csapat részvételével 
Huligánok Kupát rendeztek a 
tiszaalpári általános iskola tor-
natermében. Első alkalommal 
rendezte meg a Huligánok SBC 
csapata a Huligánok Kupát, 
azzal a céllal, hogy a téli idő-
szakban is játéklehetőséget biz-
tosítsanak a megye valamelyik 
osztályában játszó labdarúgók-
nak, csak úgy, mint az egyesü-
letekben nem játszó, de a lab-
darúgást szerető játékosoknak. 
Nem csak Tiszaalpárról, de a 
környező településekről is ne-

veztek a kupára. A helyezéseket 
2 x12 perces körmérkőzéseken 
döntötték el. A csapatok válto-
zatos, küzdelmes mérkőzéseket 
vívtak egymással.

Az első helyen a MATIC 
végzett, második lett az Ördö-
gök csapata, harmadik pedig a 
Mono-pool. A gólkirályi címet 
Kulmann Attila (MATIC) sze-
rezte meg tizenöt találattal. A 
legjobb kapusnak Magyar Imrét 
(MATIC), a legjobb játékosnak 
Fogas Pétert (Andritz) válasz-
tották.

Huligán Kupa
teremlabdarúgó torna
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FElHÍVÁs gOBEliN
KiÁllÍTÁsRA

A hagyományosan 
megrendezésre kerü-
lő Gobelin-kiállításra 
kiállítók jelentkezését 
várjuk! A kiállításon 
bármilyen gobelin-
nel részt lehet venni, 
valamint keresztszemes képeket is várunk a ki-
állításra. A kiállítók jelentkezését április 19-ig 
várjuk Törökné Babikánál a 06/70/365-33-57-
es telefonszámon.
A kiállítás helye: Művelődési Ház kamarater-
me. A kiállítás időtartama: 2015. május. 1-2015. 
május.15.

ÓVOdAi BEiRATKOzÁs
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os ne-
velési évre Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat fenn-
tartásában lévő Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodába 
az óvodai beiratkozás időpontja:  2015. április 20-án hét-
főn 800-1600 óráig, 2015. április 21-én kedden 800-1600 
óráig. A beiratkozás helye: Tündérrózsa Napközi Ottho-
nos Óvoda, Tiszaalpár, Ady Endre u. 40. (intézményve-
zetői iroda). A beiratkozásról szóló fenntartói közlemény 
megtekinthető a település honlapján (www.tiszaalpar.hu).

Dr. Menyhárt Anett jegyző

Utazzon velem Erdélybe!
Erdélyi kirándulások szervezése.

1-2 vagy akár több napos program.
Fedezze fel székelyföld természeti kincseit.

A részletekért hívjon bátran.
szabó János 6066 Tiszaalpár, Budai u. 51.

Tel.: 30/822-60-20

A könyvtár új könyveiből ajánljuk
Tényirodalom:
Bagdy Emőke: Relaxáció, megnyugvás, belső béke
Bagdy Emőke: A személyiség titkai
Dombauer Lászlóné: Horgolt ékszerek
Ferenci Tamás: Védőoltásokról a tények alapján
Fischer Eszter: Modern mostohák: a páromnak gyereke van
Gyömbér Réka: Paleo torták és desszertek
Kapa Mátyás-Marcinkovics Sára: A történelem legbizarrabb 
halálesetei
Origamicsillagok 
50 tanács a migrén ellen
Josette Rousselet-Blanc: Nagyanyáink házipatkájából
szépirodalom:
J. L. Armentrout: Ónix: Luxen 2.
J.L. Armentrout: Opál : Luxen 3.
Nicolas Barreau: A nő mosolya
Linda Castillo: A halál szava (Világsikerek)
Csihán királyúrfi: székely népmesék
Fábián Janka: A francia nő
Vavyan Fable: Holt volt, holt nem volt
Carin Gerhardsen: A mézeskalács ház
Rachel Gibson: Valentin-nap és egyéb őrültségek
200 ezópusi mese
Lackfi János: Három a magyar igazság: hajmeresztő törté-
netek
Robert Ludlum: A Janus-megtorlás
Marék Veronika: Boribon házikója
Mi az a szerelem?: Híres magyar novellák az örök rejtelmű 
érzésről
Roberto Pavanello: Penész doktor kísértete
Geronimo Stilton: Dinoszauruszok : Fedezd fel a világot!
Karma Wilson: Medve új barátja
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A Képviselő-testület minden év ápri-
lis 1-től módosítja a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátások intézmé-
nyi térítési díját.
Ami idén az alábbi összegekben lett 
meghatározva:
A szociális étkeztetés intézmény térí-
tési díja: elvitellel 605.-Ft/adag, ház-
hoz szállítással 700.-Ft/adag.

A házi segítségnyújtás intézményi 
térítési díja: 525.-Ft/óra
Az Idősek Otthona intézményi téríté-
si díja: 73 270.-Ft/hó
A szolgáltatásokkal kapcsolat-
ban bővebb felvilágosítás kérhető 
a Gondozási Központ, Tiszaalpár, 
Dózsa Gy. u. 71. szám alatt, telefo-
non: 76/ 424 – 055 számon.

Tájékoztató a térítési díjakról

A KORIL-FRUCT Kft. (Tiszaalpár, Deák F. u. 80.) női csomagolókat és férfi
segédmunkásokat, 1 fő targoncás munkavállalót keres április 1-jei kezdéssel.

Jelentkezni személyesen március közepétől a hűtőháznál vagy e-mail-ben:
koril-fruct@koril-fruct.hu

Emlékezés
Amilyen rövid volt az életed,

most éppen olyan keserű fájdalom nélküled.
Soha el nem múló szeretettel

emlékezünk
Virág Antal

halálának 26. évfordulójára.
Felesége, gyermekei, unokái

és testvére, Margit

Tiszaalpáron Balla Józsefet
névnapja és születésnapja alkalmából

szeretettel köszönti Marika.

Álláspályázatok
A Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 
az alábbi álláshelyekre: 1. igazgatási ügyintéző, 2. 
műszaki, vagyongazdálkodási és adóvégrehajtási ügy-
intéző. A részletes pályázati felhívás megtekinthető a 
település honlapján. (www.tiszaalpar.hu)

dr. Menyhárt Anett jegyző

Fotó kiállítás
Szemerédi Zoltán fotóiból nyílik kiállítás 2015. március 28-
án kilenc órától a művelődési ház kamaratermében. A kiállítás 
megtekinthető 2015. április 10-ig.

Felhívás
„zÖldülÉsRE”!

2015. május 15-16-17-én is-
mét lesz az országos- nem-
zetközi - takarítási akció a 
TeSzedd!
Az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola tanulói benevez-
nek és szeretnénk, ha ismét 
együtt tehetnénk a község és 
a környezetünk tisztaságáért 
a civil szervezetekkel és a 
falu lakosságával.
Várunk mindenkit!
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Régi, új felületek festése, 
mázolása, 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

képviseletében várom ügyfeleimet

• lakásbiztosítás • casco
• megtakarítási programok
 (életbiztosítás, állami támogatásos
 nyudíjcélú megtakarítát)
• kötelező biztosítás
• lakáscélú megtakarítás (állami tá-
mogatással)
• utasbiztosítás
• vállalati biztosítások (vagyon, 
szakmai felelősség) ügyekben.

Hívjon bizalommal!
Némethné Faragó Erika üzletkötő

Tel.: 0630/325-4988
erika.nemethne.farago@tancsado.allianz.hu

MŰANYAg  NYÍlÁszÁRÓK
FORgAlMAzÁsA És 

BEszERElÉsE

Könyvelés reális áron
Egyéni és társas vállalkozások

könyvelését, teljes körű ügyintézését
vállalom. Magánszemélyek SZJA

bevallását is elkészítem.

A vállalkozás gazdasági helyzetéről,
fizetési kötelezettségeiről igény szerinti

tájékoztatást adok.

20 éves szakmai tapasztalat
MEGBÍZHATÓSÁG

PONTOSSÁG
TELJES DISZKRÉCIÓ

Érdeklődni lehet: 70-455-5533
MALIMO Könyvelés (Horváth Ferencné)

Tiszaalpár, Esze T. u. 31.

TV-lCd-MONiTOR –  szERViz
 

Minden típusú televízió, híradástechnikai eszköz, antenna, szá-
mítógép, javítása, garanciával korrekt áron. Rövid határidővel-
rugalmas időpont egyeztetéssel. 
- Televízió (képcsöves, LCD, Plasma),
- Monitor – Számítógép
- DVD-CD lejátszó, Videomagnó
- Rádiók, Hifi-tornyok, Erősítők, Kazettás magnók, Lemezjátszók
-  Távirányító 
- Antenna, Mindig Tv, antenna-és számítógép hálózatok

Javítása, szerelése. Helyszíni kiszállás és garanciális javítás.
 

TÁVIRÁNYÍTÓ SZAKÜZLET 
Távirányítók kaphatók eredeti és után gyártott típusokban, 

szinte minden készülékhez.
 

VIDEO DIGITALIZÁLÁS 
Családi, Esküvői  és egyéb Video kazetták – Video felvételek,

fényképek digitalizálása DVD-re írása professzionális
eszközökkel és minőségben. 

Ne hagyja elveszni emlékeit!!!
 ____________________________________________________________

Tel.  06-30/6552453
       06-30/4567715
Mail. tvservice@freemail.hu
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Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

APRÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287
Dr. Vancsura Zoltán háziorvosi rendelő: 06/76/598-856.

Anyakönyvi hírek

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztő telefonszáma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   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 fog
laltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kézirato
kat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen 
leadott hirdetéseket fogadunk el.

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

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

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer, élelmiszer,
üvegáru, papír, játék,  bizsu, sok apróság.

Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk

kedves vásárlóinkat.
üzlETüNK NYiTVA TARTÁsA:

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

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

ERzsÉBET UTAlVÁNY
ElFOgAdÓ HElY lETTüNK!

Akiket nagyon vártunk: Mizere Krisztián (anyja neve: 
Varga Tímea), Szabó Dorina Angyal (Bodri Nikolett), 
Túri Martin Márk (Túri Alexandra Ildikó).

Akiket elveszítettünk: Lengyel József (1943), Varga 
Istvánné Veres Matild (1929), Barcsa Mihályné Kocsis 
Ilona (1925).

* Kiadó bútorozott szobát keresek Tiszaalpáron. Egy egyedülálló 
férfi személyében. Tel.: 06/30/521-8236

* Búza, egy új mini hangfal és egy nagyfordulatú villanymotor 
eladó. Érd.: 76/715-725.

* Bevásárló út Szabadkára! A részletekért hívjon bátran. Szabó 
János 6066 Tiszaalpár, Budai u. 51., Tel.: 30/822-60-20.

* Eladó 1 rugós jó állapotú 1 személyes heverő és egy összecsuk-
ható 2 személyes jó állapotú heverő. Érd.: 30/428-36-14.

* Idősek gondozását saját otthonunkban vállaljuk. Érd.: 30/300-
43-87.

* Albérlet kiadó kisebb-nagyobb. Érd.: 30/300-43-87.

* Eladó kis ház félig felújított. 50% részletre is. 1,5M. Érd.: 
30/300-43-87.

* Családi ház eladó. Tiszaalpár, Munkácsy u. 15. Érd.: 70/338-
70-15.

* Ház eladó Tiszaalpár, Katona József u. 31. (Polyákfalu) Irány-
ár: 3.200.000,- Ft Érd.: 30/721-00-29, 76/425-700.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5. sz. Tel.: 76/424-
019.

* A Fricska presszóba pultost felveszünk. Jelentkezni személye-
sen vagy a 424-152-es telefonszámon lehet.
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