
Második alkalommal rendezték meg 
Tiszaalpáron az Idea-Expo kiállítást, 
melynek az általános iskola tornaterme 
adott otthont. Az ötlet, újdonság, talál-
mány nemzetközi kiállítást és vásárt 
ingyen tekinthették meg az érdeklődők.

A közel száz kiállító az ország külön-
böző részéről érkezett, de Szerbiából 
és Horvátországból is jöttek ötletes 

találmányokkal, újdonságokkal, hogy 
részt vegyenek a kiállításon és vásáron, 
amit az elmúlt hétvégén rendeztek meg. 
Természetesen a külföldi és a magyar 
alkotókon, feltalálókon kívül helyiek 
is bemutatkoztak. Örvendetes dolog, 
hogy nem csak felnőttek, de fiatalok is 
bemutatkoztak. A legfiatalabb kiállító 
mindössze tizenhat éves volt. A meg-

nyitón dr. Vancsura István polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket, aki örömmel 
nyugtázta, hogy Tiszaalpár már második 
alkalommal vállalta azt, hogy otthont ad 
az exponak. A kétnapos rendezvényen 
nem csak megnézni lehetett a kiállított 
termékeket, és egyes részüket megvásá-
rolni, de előadások is elhangzottak több 
témakörben. Folytatás a 3. oldalon.
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Nyugdíjba menőt köszöntöttek
Két okból is rendhagyó módon 

kezdődött az április 30-i Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság ülése. Egyrészt 
azért, mert a kiírtnál egy órával később 
kezdődött, mert nem volt határo-
zatképes a bizottság, másrészt mert 
nyugdíjba vonuló dolgozót köszön-
töttek. Hevesi Józsefné a Gondozási 
Központban dolgozott, onnan vonult 
nyugállományba. Ebből az alkalomból 
dr. Vancsura István polgármester virág-
csokrot adott át számára, és kellemes 
nyugdíjas éveket kívánt. Két új hiva-
tali dolgozó is bemutatkozott: Palócz 
Gáborné és Bálint Ágnes. Mind a ket-
ten mondtak magukról néhány gondo-
latot. Ugyancsak bemutatkozott Kókai 
Géza református lelkész is, akit nemrég 
iktattak be. Lakiteleken, Nyárlőrincen 
és Tiszaalpáron látja el a lelkészi fel-
adatokat. 

Idén is lesz alkotótábor
Ebben az évben is megrende-

zi az önkormányzat a Tiszaalpári 
Alkotótábort. Az eseményre július 6. 
és 19. között kerül sor. A tábor költsé-
geinek fedezésére kétszázezer forintot 
tartalmaz az idei költségvetés. A tábor 
vezetője Biczók Mihály, akinek a mun-
káját a hivatalból Barna Anita segíti. A 
tábor egyik fő témája a Bársony Mihály 
emlékévhez kapcsolódik. Ehhez kötőd-
ve készülnének az alkotások, melyek 
bemutatásra kerülnének a szeptemberi 
tekerőlantos találkozón is. 

Segítség a kiskunfélegyházi
kórháznak

Kiskunfélegyháza polgármestere 
egészségügyi szakrendelések helyzeté-
ről írt levelében kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz. A kimutatásuk sze-
rint a gyermek szakrendelés működését 
a jelenlegi húsz órában csak akkor tud-
ják fenntartani, ha az ellátás veszteségét 
önkormányzati támogatásból finanszí-
rozni tudják. A szemészeti szakrende-
lés, valamint a kardiológiai szakrende-
lés és a szív ultrahang várólistájának 
egy hónappal történő csökkentését egy-
egy szakorvos heti tíz órában törté-
nő alkalmazásával tudnák biztosítani, 
melyhez bérkeret nem áll rendelkezésre. 
A sürgősségi fogadóhely veszteséges 
működésnek kompenzálására is csak 

az önkormányzati támogatás tud for-
rást biztosítani. Mivel Tiszaalpárnak is 
érdeke, hogy a szakrendelések továbbra 
is változatlanul működni tudjanak, az 
önkormányzat segítséget nyújt a kiskun-
félegyházi kórháznak.

Üzletek és vendéglátó
egységek nyitva tartása

A kereskedelemről szóló törvény 
értelmében az önkormányzat helyi 
rendeletben szabályozhatja az üzletek 
éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tar-
tását. A képviselő-testület döntése alap-
ján a rendelet hatálya alá tartozó üzle-
tek, a vendéglátó egységek kivételével, 
hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap 
és munkaszüneti napon 3.30-tól 22 
óráig, pénteken, szombaton, valamint 
munkaszüneti napot megelőző napon 
3.30-tól 24 óráig tarthatnak nyitva. A 
vendéglátó egységek hétfőtől csütör-
tökig, valamint vasárnap és munkaszü-
neti napokon 5-től 22 óráig, pénteken, 
szombaton, valamint a munkaszüneti 
napot megelőző napokon 5-től 24 óráig 
tarthatnak nyitva.

Nem lesz turisztikai térkép 
Tiszaalpárról

Némethné Faragó Erika lakiteleki 
egyéni vállalkozó ajánlatot tett az önkor-
mányzatnak, hogy elkészíti a település 
turisztikai térképét. A térkép tartalmaz-
ná az önkormányzat által jóváhagyott 
térképet és utcajegyzéket, a településről 

szóló bemutatkozó szöveget (idegen 
nyelven is), illetve az önkormányzati 
fenntartású cégek, a tiszaalpári vál-
lalkozások, kisiparosok hirdetéseit. A 
kiadvány mérete 670x450 mm hajtoga-
tott térkép lenne. Az önkormányzatnak 
130 ezer forintot kellene érte fizetni. 
Ezért az összegért a kivitelező megjele-
nési lehetőséget ajánlott az önkormány-
zatnak és intézményeinek, cégeinek, 
továbbá száz darab elkészült térképet. 
A képviselő-testület nem járult hozzá a 
térkép elkészítéséhez.

Keretlakások családoknak 
Az önkormányzat a népességmeg-

tartó képességének fejlesztése és a 
fiatal családok elköltözésének meg-
akadályozása céljából minden évben 
a költségvetésében biztosít összeget 
keretlakások megvásárlásra. A lakások 
megvásárlását követően azokat pályá-
zati úton meghirdetnék és kamatmentes 
kölcsön formájában, nem haszonszer-
zési célból, vételáron eladnák házas-
párok, valamint családok részére. A 
pályázaton való részvétel feltételeként 
meghatároznák, hogy a család rendel-
kezzen olyan jövedelemmel, amelyből 
biztosítékot tud adni a kamatmentes 
kölcsön visszafizetésére. Az önkor-
mányzat erre a célra másfél millió 
forintot biztosított volna, de a javaslat 
nem kapott kellő számú szavazatot a 
képviselőktől.

A testületi ülésről jelentjük
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(Folytatás az első oldalról.) Az 
első napon főleg Szerbiából érkezett 
vendégek tartottak előadásokat. Rade 
Milutinovic az árvízvédelmi beren-
dezéseket ismertette és mutatta be. 
A nagykőrösi dr. Csernák Károly a 
Ciklikátor mozgásszemléltető eszközt 
és a Konstellátor geometriai animációt 
mutatta be videón keresztül. Vasárnap 
az első magyar nyelvű biblia,  a vizso-
lyi biblia nyomtatásnak XVI. száza-
di története címmel hallhattak elő-
adást az érdeklődők. Bemutatták az 

eredeti nyomtató berendezést, amit a 
gyakorlatban is meg lehetett tekin-
teni. A kiállítás zárásaként szakem-
berek értékelték a kétnapos rendez-
vényen látottakat. Az Ötlet Club 13 
Idea Expo 2015 elnevezésű rendez-
vényének támogatói: Nagyközségi 
Önkormányzat Tiszaalpár, dr. Vancsura 
István, Farkas Csaba és családja (zöld-
séges), Hódi Krisztina (zöldséges) 
Nagy Zoltán (húsbolt), CBA, Magyar 
Pékség, Fricska fogadó, Fonyó bolt, 
Tiszaalpári Horgász Egyesület, Antal 

Anita, Tiszatáj vendéglő Kecső Ferenc. 
További támogatók, segítők: Árpád 
Fejedelem Általános Iskola vezetősége 
és dolgozói, Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, Napközi Otthonos Óvoda 
konyhája, Árpád Népe Tiszaalpári 
Egyesület- Szabó János, ifj. Papp 
József, Tolnai Endre, Török Józsefné, 
Kálmán Jánosné, Bartók Margit, Illés 
Renáta, Nagy György Sándorné, 
Oláhné Szoboszlai Éva, Lankus 
Józsefné.

Ötletek, újdonságok, találmányok nemzetközi kiállítása, vására

Kevesen mentek el a közmeghall-
gatásra, amit április 13-án tartottak 
a művelődési ház nagytermében. A 
jelenlévők viszont kérdésekkel és ész-
revétellel jelezték, igenis érdekli őket 
a település sorsa.

Először dr. Vancsura István pol-
gármester beszélt a szennyvíz-beru-
házásról. Amint azt elmondta, nemrég 
fejeződött be a település legnagyobb 
beruházása, ami 2,1 milliárd forintból 
valósult meg. A kivitelezésre két év 
garanciát kaptak, és további tíz évig 
még lehet orvosolni a problémákat. A 
településvezető felemlítette az elmúlt 
év nehéz időszakát, amikor a munká-
latok zöme zajlott és nehezen lehetett 
közlekedni a községben. Szerencsére 
ez már a múlté, az utakat helyre-
állították. A próbaüzem jelenleg is 
tart. Az eredeti pályázatban az szere-
pelt, hogy nyolcvanöt százalék állami 
támogatást kapnak, a többit az önkor-
mányzatnak kell hozzátenni. Később 
újabb pályázatot nyújtottak be és 
kilencvenkét százalékra emelkedett 
az állami támogatás. Az önerő csök-
kentésére is pályáztak két alkalom-
mal, de azt egyelőre még nem lehet 
tudni, hogy végül is mennyit kell 
majd az önkormányzatnak fizetnie. A 
településen olyan hangok is szárny-
ra kaptak, hogy ha nem, vagy csak 
keveset kell fizetnie az önkormány-
zatnak, akkor a lakosságnak adják 

vissza a már eddig befizetett pénzét. 
Ezzel kapcsolatban a polgármester 
megjegyezte, hogy azt a pénzt köz-
célra kell felhasználni. Abból lehet 
azokat az utakat helyreállítani, vagy 
szilárd burkolattal ellátni, amire a 
szennyvízberuházás befejeztével még 
nem került sor. Szeretnék elérni, hogy 
az önkormányzati ciklus végére ne 
legyen olyan utca a községben, amely 
nem szilárd burkolatú. Elhangzott az 
is, hogy a szennyvíztisztítót a Bácsvíz 
Zrt. üzemelteti. Jelenleg a szolgálta-
tás ingyenes, mert a fizetendő díjat 
még nem határozták meg. Addig a 
lakosok ingyen vehetik igénybe a 
szolgáltatást. Problémaként merült 
fel az, hogy néhányan a csatornát 
nem megfelelően használják, ezért 
már több alkalommal is volt dugulás. 
Mindenkinek érdeke az, hogy csak a 
szennyvíz folyjon a csatornában és ne 
tegyenek bele olyan anyagokat, tár-
gyakat, eszközöket, állati tetemeket, 
amelyek eltömíthetik a rendszert. 

Bartók István képviselő kritizálta 
a kivitelezési munkákat. Sok olyan 
munkát nem végeztek el, amit szerin-
te el kellett volna. Vélemény szerint 
egyes utcák szebbek, mások rosszab-
bak lettek. Térköveket, táblákat nem 
tettek vissza, az új aszfaltos utak pedig 
keskenyebbek lettek. Kifogásolta 
azt is, hogy képviselőként egyetlen 
egyeztetésre sem hívták meg. A kivi-

telezők munkamorálja nem a legjobb 
volt, hangsúlyozta. Főleg Újfalun 
lehetett ezt tapasztalni, de Alpáron is 
voltak problémák. Vannak még hiá-
nyosságok és lenne még mit csinálni 
a kivitelezőnek – mondta. Magyar 
Nándor, a kivitelezésért felelős cég 
építésvezetője elismerte, hogy van-
nak még javítani valók. Azt kérte a 
jelenlévőktől, hogy aki valamilyen 
problémát észlel, az jelentse be az 
önkormányzatnál, és gondoskodnak 
a helyreállításról. Győri István kép-
viselő is a kivitelezés hiányossága-
ira hívta fel a figyelmet. Utcákat 
is említett, ahol nem megfelelően 
végzeték a munkát. Vancsura István 
szerint működik a rendszer, és ez 
jó dolog. Arra a felmerülő kérdésre 
pedig, hogy visszafizeti-e az önkor-
mányzat a lakosoknak a pénzt azt 
válaszolta, hogy nem. Egyik okként 
említette, hogy a törvény erre nem 
ad lehetőséget, másik okként pedig 
az utak helyreállítását. Véleménye 
szerint ugyanis azok a lakosok jártak 
jól, akiknek az utcáját teljesen felújí-
tották. Nem lenne igazságos azokkal 
a lakosokkal szemben, akik földes 
utcákban laknak. Éppen ezért azokat 
az utcákat is szilárd burkolattal kell 
ellátni. A polgármester beszélt még 
az elmúlt évben végzett munkákról és 
az idei feladatokról, tervekről is, amit 
pénzügyi adatokkal is alátámasztott.

A szennyvíz beruházás volt a fő téma a közmeghallgatáson
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Hetven kép a hetedik kiállításon
Hetedik alkalommal rendezték már 

meg a művelődési ház emeleti termé-
ben a gobelin kiállítást. Ezúttal május 
elsején láthatták először az érdeklő-
dők a szebbnél szebb alkotásokat. 

Megnyitó beszédet mondta: dr. 
Vancsura István polgármester és dr. Far-
kas Klára. A kiállításon tizennyolcan 
mutatkoztak be hetven alkotással. Hat 
kép kapott közönségdíjat, három tű és 
három normál gobelin. A díjnyertes tű-
gobelin képek alkotói: Kádár Lászlóné 
(Csongrád) az alkotás címe: Hattyú, 
Török Józsefné (Tiszaalpár) az alkotás 
címe: Nagyvilági nő, Buzder Jánosné 
(Tiszaalpár) az alkotás címe: Mákvi-
rág. Díjnyertes normál gobelin képek: 
Csík Lászlóné (Lakitelek) az alkotás 
címe: Négy évszak, Czimer Istvánné 
(Tiszaalpár) az alkotás címe: Pipacsok, 
Zolnai Józsefné (Tiszaalpár) az alkotás 
címe: Elefánt.

Kiállítás alkotói: Lukácsné Mak-
kos Erzsébet Hosszúpályi, Gavaldi 
Istvánné Kecskemét, Kádár Lászlóné 
Csongrád, Berencsiné Dudás Katalin 

Csongrád, Hajdú Dezsőné Csongrád, 
Csernák Józsefné Csongrád, Mihály 
Jánosné Kiskunfélegyháza, Oláhné 
Szoboszlai Éva Csongrád, Csík 
Lászlóné Lakitelek, 

Hegedűsné Lankus Hajnalka 
Abony, Borisné Czmarkó Erzsébet 
Tiszaalpár, Török Józsefné Tiszaalpár, 
Buzder Jánosné Tiszaalpár, Zolnai 
Józsefné Tiszaalpár, Czimer Istvánné 

Tiszaalpár, Illés Renáta Tiszaalpár, 
Bartók Margit Tiszaalpár, Biczók 
Mihályné Tiszaalpár.

Támogatók: Tiszaalpár Nagyköz-
ségi Önkormányzata, Szamosközi An-
tal festőművész, Szamosközi Tünde 
gobelin gyártó-forgalmazó, Víglásiné 
Tóth Andrea Festékbolt (Tiszaalpár), 
Minden 100 Ft Bt. bolt (Tiszaalpár), 
Papírbolt (Tiszaalpár).

Április 23-án újra összeült bizott-
ságunk, most a könyvtárban, és kie-
gészülve Sztakó Ildikóval, a könyvtár 
vezetőjével.

Előzetesként tájékoztatást kaptunk 
az elmúlt hónap eseményeiről, részben 
Biczók Mihálytól, részben azoktól, akik 
különböző megbízást kaptak. Elmondták, 
hogy tudták-e, vagy hogyan tudták telje-
síteni a rájuk bízott feladatokat.

Horti Sándor művészeti vezető beszá-
molt a budapesti eseményekről, ame-
lyek országos szinten állítottak emléket 
Mihály bácsinak. A tiszaalpáriak bemu-

tatkozása jól sikerült. A Papp László 
Sportarénában nagynevű tekerősökkel, 
kecskedudásokkal játszhattak együtt. 
Csernák Zsolt képviselő úrnak köszö-
net a buszos szállításért.

Sztakó Ildikó elmondta, hogy 
Bársony Mihály munkássága beke-
rült Bács-Kiskun megye értéktárába 
is. Emellett megyei értéktárba került 
még a vessző- és kosárfonás, az Alpári 
Hol-Tisza az Alpári réttel, valamint a 
skanzen.

Elkészült és megtekinthető az isko-
la aulájában az az emlékfal, amely 

Mihály bácsi életét hivatott felölelni. 
Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub és 
a Nyugdíjas Baráti Kör tagjai Bársony 
Mihály dalaira közös tánccal készülnek 
a 100 éves évfordulóra. A Kádár Lajos 
Klub nyugdíjasai a két kezük munkáját 
ajánlják fel a centenáriumi rendezvé-
nyekhez. Vállalnak minden támogatást, 
segítséget erejükhöz mérten.

Az Idea ötletkiállításon Mihály 
bácsi ötleteiből is láthattak néhányat a 
látogatók.

Megegyezés született a Bársony 
Mihály ének-zenei hangversenyről, 
annak díjazásáról gyermek és felnőtt 
kategóriában egyaránt.

Azt hiszem, sok-sok teendőnk lesz 
addig, amíg el nem érkezik a nagy 
nap. Addig is a mi feladatunk: „Őrizni 
a hagyományt, őrizni a tüzet”. E fel-
adatok sikeres és közös megoldásához 
kíván jó egészséget az Önök hírnöke:

Szederkényi Zoltánné Ceni néni

A Bársony Mihály Centenáriumi Év hírei
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Kistérségiből régióssá nőtte ki magát 
az a természetismereti verseny, amit 
évek óta Tiszaalpáron rendeznek meg 
általános iskolai tanulók részére. Ezúttal 
is nagy volt az érdeklődés a verseny 
iránt. 

Három megye, Bács-Kiskun, 
Csongrád és Békés közel száz tanulója 
mérte össze tudását a természetisme-
reti vetélkedőn. Az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola az elmúlt évben 
elnyerte az Örökös Ökoiskola címet, 
ami az intézmény szemléletének ala-
kulását, változását is tükrözi. A zsűri 
elnöke Petrezselyem László volt, aki a 
Bácsvíz Zrt. tiszakécskei telephelyének 
a vezetője. Tagjai: dr. Vancsura István 
polgármester, Bártol István természet-
őr, a Kiskunsági Nemzeti Park képvi-
selője, Gyovai Szabolcs, a Hulladék 
Nagykövet Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Szekeres Éva, a Natura Hungarica kép-
viselője, valamint Győri Istvánné, az 
általános iskola igazgatója. Az intéz-
ményvezető elmondta, hogy iskolában 
már többéves hagyomány, hogy meg-
rendezik a régiós természetismereti 
vetélkedőt. Köszönetet mondott első-
sorban Halász Mátyásné tanárnőnek, a 
szervezési munkáért, aki nagy szerepet 
vállalt abban, hogy a verseny megvaló-
suljon. A diákok felkészítő pedagógusai 
is mindent megtettek annak érdekében, 
hogy sikeres legyen a vetélkedő. Sokat 
kell azért tenni, hogy a szűkebb és 
tágabb környezetünkben megóvjuk a 
levegőt, a vizeket, növényeket, álla-
tokat – hangsúlyozta Győri istvánné. 
Dr. Vancsura István polgármester azt 
a kérdést tette fel, hogy miért kell a 
természetet védeni. Mint mondta, a kör-
nyezetszennyezés a kőolaj felfedezésé-
vel kezdődött, mert nagyon sok olyan 
tárgy készül belőle, ami szennyezi a 
Földet. Ha szennyezzük a környeze-
tünket, akkor saját magunkat szeny-
nyezzük – tette hozzá a településvezető, 

mert nagyon sok betegség a szennye-
zett levegőből, földből, vízből adódik. 
Gyovai Szabolcs arról beszélt, hogy 
a hulladékgazdálkodásban dolgozik és 
így van kapcsolatban a környezettel. A 
szelektív hulladékgyűjtést népszerűsí-
tette. Amikor azt mondjuk, hogy a Föld 
a mienk, akkor nem mondunk igazat, 
mert nem a mienk, hanem az unokáin-
ké – mondta Halász Mátyásné. Azért 
kell védeni a természetet, hogy ők is 
boldogan élhessenek ezen a bolygón. A 
köszöntők után az ötödik osztályosok 
műsorát nézhették meg a jelenlévők. 

A tanulóknak többek között olyan 
feladatokat kellett megoldaniuk, mint a 
negyvenéves Kiskunsági Nemzeti Park 
részei, élővilága, Tiszaalpár hírességei 
(100 éve született Bársony Mihály teke-
rőlant népművész), az ökogondolkodás 
(szelektív hulladékgyűjtés, komposztá-
lás). Az eredményeket korcsoportonként 

értékelte a zsűri. Ennek megfelelően a 
3-4. évfolyamon első helyezést ért el a 
szentkirályi Tudó-sokk csapata. Második 
lett az ugyancsak szentkirályi The Blues, 
harmadik pedig a kiskunfélegyházi Móra 
Ferenc Általános Iskola Természetbúvár 
csapata. Az 5-6. osztályosoknál a leg-
jobban aSárgarigó sereg csapat teljesí-
tett, ők a tiszakécskei Móricz Zsigmond 
Általános Iskola tanulói. Második helyen 
végzett a Veni Vidi Vici csapat, a szegedi 
Fekete István Általános Iskolából, míg 
a harmadik helyet a Kiskunfélegyházi 
József A. Általános Iskola Luci-fer 
csapata szerezte meg. A 7-8. évfolya-
mon a Kocsányos bankák, a kecskeméti 
Katona J. Gimnázium csapata végzett 
az élen, második a tiszakécskei Móricz 
Zs. Ált. Isk. Fotonok, harmadik pedig 
a Kiskunfélegyházi József A. Ált. Isk. 
ANαβ csapata lett. A helyezettek értékes 
díjakat vehettek át.

Természetismeretből vetélkedtek a diákok

Egyházi sorok
-  Májusban a Lorettói litániát imád-
kozzuk hétköznapokon az esti szent-
misék végén.
- Májustól kezdve egészen augusztus 
végéig hétköznapokon az esti szent-

misék kezdési időpontja 19 óra.
- Kérés a szülők felé: Iskoláskorú 
gyermekeiket írassák be hitoktatásra, 
ahogyan ezt a megkeresztelésük ün-
nepén megígérték Isten Házában.

-  Kérés a jegyesek felé, akik idén 
egyházi házasságot kívánnak kötni:
Minél előbb (de legkésőbb esküvőjük 
előtt 3 hónappal)  jelezzék e szándé-
kukat a plébániákon.
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Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaalpár te-
lepülések ötödik lelkipásztorát iktatták be 
az elmúlt héten szombat délután. Kókai 
Géza Tiszakécskéről érkezett és látja el a 
szolgálatot a három településen.

Nem sűrűn iktatnak be lelkészt a 
Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társ-
egyházközségben. Amióta 1927-ben 
megépítették a lakiteleki templomot, az-
óta mindössze négy tiszteletes: Lengyel 
Pál, Bérczes Lajos, Hegedűs Béla és Sza-
bó Tamás szolgálta a híveket. Szombaton 
délután az ötödiket, Kókai Gézát iktatták 
be. Mintegy harminc református pap és a 
három település: Lakitelek, Nyárlőrinc, 
Tiszaalpár hívei előtt iktatta be tisztségé-
be Hegedűs Béla, a Bács-Kiskunsági Re-
formátus Egyházmegye esperese Kókai 

Gézát, a Lakitelek-Nyárlőrinc Reformá-
tus Társegyházközség megválasztott lel-
kipásztorát. Igét is az esperes hirdetett. 
Az ünnepi istentisztelet után a presbi-
térium tagjai palásttal lepték meg, amit 
Csikós Mihály gondnok adott át Kókai 
Gézának. Ifj. Magyar Péter egy verssel 
tette emlékezetessé a délutánt Kókai Géza 
számára, majd Akócsi Zsófia tolmácsolta 
a fiatalok üzenetét. A jelenlévő lelkipász-
torok egy-egy bibliai igével áldották meg 
a beiktatott lelkipásztort. Szabó Tamás 
nyugállományba vonult tiszteletes, aki 
közel huszonöt éven keresztül szolgálta 
a három település református híveit, lát-
ta el útravalóval utódját. Ezt követően 
először Zobokiné Kiss Anita Lakitelek, 
majd Pénzváltó István Nyárlőrinc és dr. 

Vancsura István Tiszaalpár polgármestere 
köszöntötték Kókai Gézát, csakúgy, mint 
Lezsák Sándor, a térség országgyűlési 
képviselője. A katolikus hívők nevében 
Bagi Ferenc plébános szólt a lelkészhez. 
Az új tiszteletes megköszönte elődjének 
a szavait és azt, hogy átadta a gyüleke-
zetet. A tiszakécskei református hívőknek 
azt köszönte meg, hogy elindították a hit 
útján. Kedves mondatokkal szólt a gyü-
lekezet tagjaihoz is, hogy mind a három 
településen szeretettel fogadták. Hegedűs 
Béla szerint egy esperes számára felemelő 
érzés az, ha egy lelkipásztort iktathat be. 
Még inkább felemelő olyan lelkipásztort 
beiktatni, aki ott nőtt fel mellette, és olyan 
helyre kerül, ahol ő már szolgált harminc-
két évvel ezelőtt. Azt kérte, hogy a ha-
rangok hívó szavára, amivel Isten hívja a 
gyülekezetet, minél többen menjenek el, 
mert akkor lesz értéke, értelme és áldása 
a lelkipásztor beiktatásának és szolgála-
tának, ha a templomban ott vannak azok, 
akik hallgatják Isten igéjét. Addig szol-
gálja Kókai Géza a gyülekezetet, míg a 
szolgálata ide szólítja. Nem az évek és 
évtizedek számítanak, hanem az a hűség, 
amelyben a lelkipásztor és a gyülekezet 
együtt vesz részt. Legyen áldott a közös 
szolgálat és az együtt töltött idő – hang-
súlyozta. 

Az ünnepi istentisztelet és a beiktatás 
után a jelenlévőket Csikós Mihály gond-
nok vacsorára hívta a művelődési házba. 
Több mint kétszázan fogadták el a meghí-
vást. A jó hangulatú esten sokan váltottak 
szót az új református lelkésszel. 

Új református tiszteletest iktattak be

A könyvtár
legújabb könyvei
Jeffrey Archer: Erősebb a kardnál 
(Clifton-krónika 5.) 
Anette Bopp: A magas vérnyomás csök-
kentése 
Dana Carpender: Egyszerűen paleo 
– 400 könnyen elkészíthető recept 
John Gilstrap: Árulás (Világsikerek) 
Gyarmati Zsuzsanna: A kísérletezés 
csodálatos világa 2. 
Camilla Läckberg: A hableány (skandi-
náv krimi) 
Frank wam Marwijk: A kisbabák testbe-
széde 
Krúdy Gyula: Gyémántmesék 
Jo Nesbo: Doktor Proktor pukipora 
Jo Nesbo: Vér a havon (skandináv krimi)
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Bársony Mihály zenés nap az óvodában
A Bársony Mihály emlékév alkal-

mából a Tündérrózsa Napközi Ottho-
nos Óvodában április 27-én megren-
dezett „Bársony Mihály zenés napon” 
meghívott vendégeink voltak: Horti 
Sándor nyugalmazott tanár és Bársony 
Mihály lánya, Bársony Rózsa tanító-
nő. 

A délelőtt folyamán két csodálatos 
népi hangszert mutattak be az óvodás 
gyermekeknek, a tekerőlantot, népies 
nevén a „nyenyerét” és a szépen zen-
gő citerát. A hangszeres előadásban, a 
2002-ben megjelent Bársony Mihály 
daloskönyvben fellelhető népdalokkal 
ismerkedhettek a gyermekek. A zenés 
nap sikeréhez hozzájárult az óvónők 
előkészítő munkája is, hiszen már he-
tekkel előtte megtanították a kicsiket 
a hangszeres előadásban felcsendülő 
dalok ritmusára, szövegére. Feleme-
lő érzés volt, amikor az óvoda aulá-
jában 170 gyermek énekelte közösen 
a „Látod babám azt a tearózsát”, és a 
„Haragszom az olyan szóra” kezdetű 
vidám, tréfás dalt. A népi hangszerek 
varázslatos ereje azonnal megmutat-
kozott, hiszen a zene hallatára pillana-
tok alatt ütemesen kezdtek járni a kicsi 

kezek és lábak.  A népdalokban mindig 
olyan érzések fogalmazódnak meg, 
amelyek generációról generációra át-
adhatók. Nincs korhoz kötve, nem kell 
semmit magyarázni, csupán megélni és 
átadni. Óvodánk Pedagógiai Program-
jának céljai között szerepel közvetlen 
környezeti értékeink megismerése, az 
értékőrzés. Olyan gyermekek nevelése 
a célunk akik, érzelmekben gazdagok, 
szülőföldjükhöz, településük gyökere-
ihez kötődnek, értik a hagyományok 

üzenetét. Fontosnak tartjuk, hogy óvo-
dás gyermekeink halljanak arról, hogy 
Mihály bácsi a népművészet mestere, 
községünk szülötte, és a citera és te-
kerőlant készítéssel világhírűvé vált. 
A gyermek mindent könnyen befogad, 
jót és rosszat egyaránt, az őket körülve-
vőknek (szülőknek, pedagógusoknak) 
csak az a dolga, hogy mindig csak a jót 
közvetítse, és mindig csak tiszta forrás-
ból merítsen.

Novák Imréné

ZENEISKOLAI BEIRATKOZÁS
Tisztelt Szülők!

A Móricz Zsigmond Alapfokú Mű-
vészeti Iskola a 2015/2016-os tanévre 
felvételt hirdet zongora tanszakra. Je-
lentkezési lapok kérhetőek és leadha-
tóak az Árpád Fejedelem Ált. Iskola 
titkárságán, vagy személyesen Almási-
Szabó Tibor tanár úrnál.

Jelentkezési határidő: június 11. 
csütörtök.

A zeneórákra való egyéni órabeosz-
tásra szeptember második hetében kerül 
sor. A zeneórákat az általános iskolában 
tartjuk.

A hagyományoknak megfelelően 
diákjainknak lehetőségük nyílik külön-
böző rendezvényeken való közreműkö-
désre Tiszaalpáron és honos intézmé-
nyünkben, a tiszakécskei AMI-ban is. 
(Zene Világnapja, Márton-nap, Miku-
lás-karácsonyi műsorok, tanszaki hang-
versenyek, anyák napi műsorok).

Az idei, tiszakécskei anyák napi 

koncerten öt növendék képviselte is-
kolánkat. Tóth Anikó, Dömötör Bálint 
Benedek, Micheller Márk Berzsián, 
Taricska Bálint, valamint Némedi-Var-

ga Norbert színvonalas zongora játékát 
hallhatta a közönség.

Szeretettel várjuk leendő növendé-
keinket!
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Egy emlékezetes kirándulás a Bükkbe
Tavaszi szellő borzolta a fákat, 

amikor kora reggel a baráti körrel ki-
rándulni indultunk. Jó volt újra együtt 
lenni. 

A hosszú út alatt tudtunk beszél-
getni, közben gyönyörködtünk a sár-
ga virágú repce tengerben. És mintha 
varázsvessző érintette volna meg a 
tájat, az Alföldről érkezőknek meg-
mutatta magát a zöldbe öltözött, tá-
volból elővillanó hegyvidék, a Bükk. 
Szilvásváradra érkeztünk, ahol a 
csobogó Szalajka mintha minket várt 
volna. Első utunk a Kocsimúzeumba 
vezetett. Itt mintha már vártak volna 
ránk a szebbnél szebb hintók, szá-
nok, vadászkocsik. Fel is pattanhat-
tunk rájuk, eléjük is képzelhettük a 
ménes lovait, és már a csodák vilá-
gában járhattunk. „Gyí, lovam, gyí, 
Betyár!” (Petőfi). Az istállóban lipi-
cai lovak szépsége várt bennünket. 
A múzeum vezetői filmvetítéssel 
ismertették azt, hogy hogyan, meny-
nyi viszontagság után sikerült a leg-
kedvezőbb adottságú területet meg-
találni e nemes lovaknak Bánkúton 
(Csipkés-tető), ahol szabadon élhet-
nek a ménesbirtokon.

Lassan indultunk a Szalajka-völgy-
be, ahol az erdei kisvasút döcögött fel 
velünk a pisztrángos tavakig. Akinek 

kedve volt, felsétált az ősember bar-
langjáig.

Visszafelé ki kisvonattal, ki gyalog 
indult el a Fátyol-vízeséstől a sziklá-
kon bukdácsoló Szalajka mellett, gyö-
nyörködve a fák, bokrok alját elborító, 
az út mentén nyíló tarka virágsző-
nyegben. Aki még nem fáradt el kel-
lően, betérhetett az Erdei Szabadtéri 
Múzeumba. Úgy éreztük, „az erdő a 
természet templomaként” vett körül 
bennünket. Sokan választottuk a sétát, 
dacolva korunkkal és kissé fájós lába-
inkkal. A sziklából fakadó vízesésnél 
bedobtunk néhány forintot, kívánsága-

inkat elmondva. Adja a Jóisten, hogy 
teljesüljenek!

Ételről, italról a kisvendéglők is gon-
doskodtak (nagy árakkal), de egy pohár 
sört és egy finom kenyérlángost még mi 
is megengedhettünk magunknak.

Az idő kegyes volt hozzánk, gyö-
nyörű napsütéses napot fogtunk ki. 
Elfáradva, de az együtt töltött nap 
kellemes emlékével térhettünk haza. 
Köszönet a szervezésért klubunk ve-
zetőjének, Kiss Imrének. Köszönet ba-
rátainknak, akikkel együtt lehettünk.

A baráti kör nevében: Szederkényi 
Zoltánné, Ceni

Hazai győzelem született az öregfiúk meccsen
A hagyományokhoz híven ezút-

tal is május elsején rendezték meg a 
Lakitelek- Tiszaalpár öregfiúk labda-
rúgó mérkőzést. A két csapat mindig 
nagy harcot vív egymással.

Már előre készültek a csapatok, 
hogy ezúttal is összemérjék tudásukat. 
Mind a két fél megfelelő tartalékkal is 
rendelkezett, így folyamatosan lehe-
tett cserélni. Szükség is volt rá, mert 
egy bizonyos kor után már hamarabb 
elfárad az ember. Az első találat az 
első játékrészben esett, a lakitelekiek 
jutottak előnyhöz. A szünetig nem is 
esett több gól. A második játékrészben 
viszont annál több, összesen öt. Ebből 
hármat a hazai, kettőt a vendégcsapat 

jegyzett. Az ered-
mény: Lakitelek-
Tiszaalpár 4-2 (1-0).

Az is hagyo-
mány, hogy a játék 
végén a hazai csapat 
megvendégeli az el-
lenfelet. Így történt 
ez most is. Zöld-fe-
hér asztal mellett 
fogyasztották el a 
marhapörköltet, utá-
na pedig még sokáig 
beszélgettek. A visz-
szavágó augusztus 
20-án Tiszaalpáron 
lesz.
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Tizenöt éves évfordulót ünnepeltek
Megalakulásának 15. évforduló-

ját ünnepelte a Kádár Lajos Nyugdíjas 
Klub. Április 18-án szombaton 2 órakor 
gyülekeztek a klubtagok, majd a teme-
tőket végigjárva a sírokra egy-egy szál 
virágot téve, mécsest gyújtva tiszteleg-
tek és emlékeztek az elhunyt társakra.

A közösségi házban folytatódott 
az ünnepség, ahol Borosné Marika, a 
klub elnöke köszöntötte a megjelente-
ket és méltatta az elmúlt tizenöt évet. 
„Bátran merem mondani, hogy a Kádár 
Lajos Nyugdíjas Klub megalakulásakor 
jó alapokra épült, az elmúlt 15 év tar-
talmas, színes és mozgalmas volt. Ki-
használtunk minden lehetőséget, ami 
az érdeklődésünket felkeltette, és anya-
gilag is megengedhettük magunknak. 
Rendezvények, klubdélutánok, kirán-
dulások és közös munkák szervezése 
tette és teszi változatossá mindennap-
jainkat. Programjaink általában évről 
évre ismétlődnek. Felölelik a kultúrát, 
az ismeretszerzést, országjárást és a 
szórakozást is. Hosszan sorolhatnám az 
elmúlt évek élményeit. Az, hogy klu-
bunk fennállásának 15. évében is jól 
működik, abban nagy szerepe van az 

önkormányzat és a helyi vállalkozók 
segítőkészségének, anyagi és erkölcsi 
támogatásának. A környék klubjaival is 
jó a kapcsolatunk, rendszeresen talál-
kozunk, megbeszéljük programjainkat, 
részt veszünk egymás ünnepein, tapasz-
talatot cserélünk és jókat beszélgetünk.  
Kívánom, hogy a kialakult barátság 
maradjon meg közöttünk, amíg a klub 
fennáll. A fenti rövid összefoglalás ah-
hoz kevés, hogy megidézze az elmúlt 
tizenöt év minden emlékezetes pillana-
tát, programjaink hangulatát, de ahhoz 
elégséges, hogy bemutassam klubunk  
pezsgő életét, tagjaink közérzetét jobbí-
tó gazdag valóságát.”

Befejezésül megköszönte a klubtag-
ok munkáját, az együttműködést, amit 
az elmúlt 15 évben tanúsítottak.

A névadóról Horti Sándor emlé-
kezett meg.

Kádár Lajos (1896.05.19. –
1982.02.14.) Alpáron született. Móricz 
Zsigmond felfedezettje. Apja juhász-
számadó volt. Kádár Lajos eleinte cse-
lédként dolgozott, majd bojtár is volt, 
miután 1912-ben Budapestre ment, 

előbb borbélyinas, villamoskalauz és 
bankszolga volt. Az első világháború-
ban, mint katona vett részt, hadifog-
ságba került. A háborút követően mint 
pincért alkalmazták. Több regénye és 
novellája jelent meg az 1930-as és 1940-
es években, emellett számos elbeszélé-
sét publikálták a napilapok, folyóiratok, 
mint pl. a Kelet Népe. Könyveinek té-
mája a szülőföldje, melyben Alpárt és 
a környékbeli puszták életét népme-
sékre emlékeztető módon mutatta be. 
Tizenhárom könyvet kb. 100 novellát, 
valamint néprajzi cikkeket írt. Főbb 
művei: Rozika, Taposóka, Halászok, 
Cigányok, Kujtor lelkek, Lidércsziget, 
Tyukász Péter, A doni halálbánya, Az 
istentelenek, A pusztán, Börtönnapló, 
Kolomp szól a ködből életrajzi regénye 
és az Ártatlanok című drámája. Kevés 
település büszkélkedhet azzal, hogy 
saját író szülötte mutatja be környeze-
tének szépségét, lakóinak emberségét. 
Kádár Lajos ezt tette a Kolomp szól a 
ködből című önéletrajzi írásában.

Kötetlen beszélgetés és az elmarad-
hatatlan dalolás után következett a szü-
letésnapi torta. 

Javaslat
kitüntető címekre

Tiszaalpár Nagyközség május 31-ig 
várja a „Tiszaalpár Díszpolgára” címre 
tett javaslatokat. A kitüntető címre ja-
vaslatot tehet önkormányzati bizottság, 
a képviselők, polgármester, jegyző, civil 
szervezetek, közösségek.

A „Tiszaalpár Nagyközségért Díj”-ra 
javaslatot tehetnek képviselők, polgár-
mester, jegyző, képviselő-testület bizott-
ságai, civil szervezetek.

A „Tiszaalpár Nagyközség Szolgála-
táért Díj” kitüntetésre javaslatot tehetnek 
képviselők, polgármester, jegyző, képvi-
selő-testület bizottságai, önkormányzati 
intézmények közösségei, vezetői.

Az adományozás feltételeiről szóló 
helyi rendeletek a Polgármesteri Hiva-
talban, illetve a www.tiszaalpar.hu (Ön-
kormányzat, határozatok-rendeletek) 
honlapon megtekinthetőek.

dr. Menyhárt Anett jegyző

Papírt, fémet és PET palackot gyűjtöttek
Minden évben ősszel és tavasszal 

hulladékgyűjtési akciót szervez az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola, vala-
mint a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda.

Nem csak a gyerekek, de a szülők, 
hozzátartozók is lelkesen gyűjtik azt, 
ami otthon, vagy a szomszédban, eset-
leg valamilyen cégnél már feleslegessé 
vált. A nagyobb diákok már önmaguk 
viszik be az iskola udvarára az ösz-
szegyűjtött szemetet, míg a kisebbek 
szülői, nagyszülői segítséget vesznek 
igénybe. Ezúttal a szokásosnál egy 
hónappal korábban szervezték meg a 
gyűjtést, ezért a korábbi évek meny-
nyiségétől valamivel kevesebb volt a 
hulladék. Akadt olyan diák, akik több-
ször is fordult kerékpárjával, de olyan 
is, aki csak úgy, a kezében hozta a 
műanyagzsákot, amiben PET palack 
volt. A legtöbben autóval vitték be az 

összegyűjtött anyagot, de az is előfor-
dult, hogy kisteherautóval, utánfutóval, 
vagy éppen quaddal érkezett az iskola 
udvarára a szemét. A hulladékot elszál-
lító cég mérte a súlyt, és az ő munkásai 
segítettek a mázsára való feltevésben és 
utána a konténerbe való bepakolásba. 
Ez így sokkal könnyebb volt minden-
ki számára. A pedagógusok természe-
tesen külön írták az óvodai csoportok 
és az osztályok által bevitt hulladékot, 
amelyek közül ezúttal papírt, PET pa-
lackot és fémet is lehetett vinni. Külön 
értékelték az óvodások és az iskolások 
teljesítményét. Ez alapján az óvodások 
390 kg PET palackot, 265 kg fémet és 
2718 kg papírt gyűjtöttek. Az iskolá-
soknál ez a következőképpen alakult: 
PET palack 272, fém 839, papír pedig 
6327 kg. A papír minden valószínűség 
szerint ezúttal azért volt kevesebb, mert 
sokan a tél folyamán eltüzelték.
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AKCIÓS ÁRON
ereszcsatornázás, bádogozás, 

horgonyzott csatorna szerelése
anyagárral 1500,- Ft/fm.

Érdeklődni: 20/923-17-19.

EBOLTÁSI ÉRTESÍTÉS
Az ebek kötelező veszettség elleni vé-
dőoltásáról az alábbiban tájékoztatjuk. 
A 164/2008. (XII.8)  FVM rendelet 
3 §-ban előírt 3 hónaposnál idősebb 
ebek kötelező veszettség elleni oltása 

Tiszaalpár nagyközségben az alábbi helyen és időben történnek: 
A szervezett védőoltás helye és ideje:
- Tűzoltószertár 2015. május 30.  szombat 8-10 óra
- Régi  piactéri mázsaház 2015. május 30. szombat 10-12 óra 
- Polyákfalu  /Berze Márton tanyája/ 2015. május 30.  szom-
bat 13-14 óra
- Újfalui labdarúgó pálya: 2015. május 30.  szombat 06-07 
óra 
- Vasútmenti iskola: 2015. május 30.  szombat 15-16 óra 

- PÓTOLTÁS
- Újfalui labdarúgópálya: 2015. június 06. szombat 06-07 
óra
- Tűzoltószertár: 2015. június 06. szombat 08-10 óra.

A 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 13 § -a szerint csak 
egyedi azonosítóval -microchippel- beazonosítható állatokat 
lehet veszettség elleni oltásban részesíteni. Az állatorvossal 
a  06-30-207-8148-as telefonszámon, egyénileg egyeztetett 
időpontban, az állattartási helyén is elvégezhető a veszettség 
elleni kötelezőoltás. Az egyedi megjelöléssel –microchippel- 
nem rendelkező, veszettség elleni oltásban nem részesített 
ebek gazdái élelmiszerfelügyeleti bírsággal büntetendők.

Dr. Menyhárt Anett jegyző
Dr. Horváth László állatorvos

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

nyilvános pályázatot hirdet az alábbi  Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére

A pályázatot szabályosan benyújtóknak, a  pályázati kiírás-
ban részletezett feltételek szerint, a bontás alkalmával árverés 
megnyitásával lehetőségük van ajánlatuk módosítására. A pá-
lyázatokat legkésőbb 2015. május hó 22. napján 11 óráig kell 
egy eredeti példányban eljuttatni Tiszaalpár Nagyközségi Ön-

kormányzat Polgármesteri Hivatalába (6066 Tiszaalpár, Árpád 
tér 1.).

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani zárt borítékban “ PÁ-
LYÁZAT A TISZAALPÁR 431 HRSZ-Ú INGATLAN MEG-
VÁSÁRLÁSÁRA FELBONTANI CSAK A MEGADOTT 
HELYEN ÉS IDŐBEN” jeligével lehet.  A borítékon fel kell 
tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. Ennek hiánya a pályázat 
érvénytelenségét vonja maga után. Részletes pályázati kiírás le-
tölthető az önkormányzat honlapjáról.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pá-
lyázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvényte-
lennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa vagy új pályáza-
tot írjon ki.

ERdÉLYI KIRÁNduLÁS!
Utazzon velem Erdélybe.

Erdélyi kirándulások szervezése.
1-2 vagy akár több napos program.

Családi-baráti társaságoknak, 8 főig.
Fedezze fel székelyföld természeti kincseit.

A részletekért hívjon bátran.
Szabó János, tel.: 06/30/822-60-20,
cím: 6066 Tiszaalpár, Budai u. 51.

képviseletében várom ügyfeleimet
• lakásbiztosítás • casco • megta-
karítási programok (életbiztosí-
tás, állami támogatásos nyudíjcélú 
megtakarítás) • kötelező biztosítás • 
lakáscélú megtakarítás (állami tá-
mogatással) • utasbiztosítás • vál-
lalati biztosítások (vagyon, szakmai 
felelősség) ügyekben.

Hívjon bizalommal!
Némethné Faragó Erika üzletkötő

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

Hrsz Terület (m2) Megnevezés   Cím       Irányár

431          751            Kivett Tiszaalpár, Mátyás kir.u. 34/1     760.000
              beépítetlen
             terület 6066



2015. május                                                          11. oldal     



12. oldal                                                       2015. május   



2015. május                                                         13. oldal     

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

MŰANYAG  NYÍLÁSZÁRÓK
FORGALMAZÁSA ÉS 

BESZERELÉSE

könyvElést és
könyvvizsgálatot

vállalok:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részé-
re, teljes körű APEH- és TB-ügyintézés-
sel, képviselettel. Havonta tájékoztatást 
kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, 
a könyvelést, így pontosan tudja követni. 
Igény szerint a könyvelési anyagért elme-
gyek. AZ IROdA NYITVA TARTÁSA 
hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. 
Kérem, válasszon engem, ha családias kör-
nyezetet és nem „tömeg-könyvelőirodát” 
keres.

ÉRdEKLődNi: 06/30/266-8536

TV-LCd-MONITOR –  SZERVIZ
 

Minden típusú televízió, híradástechnikai eszköz, an-
tenna, számítógép, 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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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.

Tisztelt Szülők, Hozzátartozók!
A 2015. évben ismét hamarosan elkövetke-

zik az adóbevallás időszaka, amikor befizetendő 
adónk 1%-áról eldönthetjük, hogy mely társadal-
mi szervezet számára kívánjuk felajánlani. Kérjük 
Önt és hozzátartozóit, hogy számos más nemes 
cél közé vegye fel a PEJTSIK LÁSZLÓ ALAPÍT-
VÁNY támogatását is!

Adójának 1%-a – ha az még oly csekély ösz-
szeg is – jelentős mértékben hozzájárul az Alapít-
ványon keresztül az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola munkáját segítő, támogató célok megvaló-
sításához!

A 2014. évben – Önöknek köszönhetően 
– 293.824,-Ft érkezett bankszámlánkra az Önök 
adójának 1%-ából!

Ebből a felajánlásból tudjuk biztosítani az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola programjaihoz, a 
diáko kirándulásaihoz és az év végi könyvjutal-
makhoz nyújtandó támogatásokat.

Kérjük, segítse közös céljaink megvalósulását 
adója 1%-ával.

PEJTSIK LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY kuratóriuma



16. oldal                                                       2015. május   

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 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.

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: Csontos Tamara (Fraskó Rita), 
Hevesi Hanna (Molnár Andrea), Csernus Balázs Zoltán (Kovács 
Erika), Sütő András (Olajos Eszter), Kerekes Eszter (Szabó 
Melinda), Hanó Zselyke (Szabó Zsóka), Szabó Antal (Varga 
Marietta), Besszer Boglárka Lili (Almási Szabó Zsuzsanna).
Akiket elveszítettünk: Tóth Sándor (1944), Gémes Ferenc 
(1953), Tóth Józsefné Schubauer Erzsébet (1932), Szamosi 
Kázmér Olivérné Vincze Mária Julianna (1933), Szekeres 
Jánosné Karsai Terézia (1922). Benkó József (1931), Szekeres 
Károly (1931), Kürti Gáborné Fekete Rozália (1926), Szabó 
Andrásné Mészáros Mária (1944), Szabó Jánosné Vincze Ilona 
(1940), Mészáros László (1966).

* Gyermekbiciklik, bébihinta jó állapotban eladók. Érd.: 76/425-146.
* A Fricska presszóba pultost felveszünk. Érd.: 76/424-152, vagy sze-
mélyesen.
* Egy kerékpár keresi gazdáját. Megfelelő azonosítás alapján átvehető. 
Érd.: 06/30/833-7080.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Munkácsy u. 15. sz. alatt. Érd.: 70/338-
70-15.
* Ház eladó Tiszaalpár, Katona József 31. sz. alatt (Polyákfalu), irány-
ár: 3.200.000,- Ft. Érd.: 30/721-00-29, 76/425-700.
* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5. sz. alatt. Tel.: 76/424-
019.
* AKCIÓS ÁRON ereszcsatornázás, bádogozás, horgonyzott csatorna 
szerelése anyagárral 1.500,- Ft/fm. Érd.: 20/923-17-19.
* Üzlethelyiség kiadó. Szent Imre tér 13. Érd.: a helyszínen vagy a 
76/424-581 telefonszámon.
* Bevásárló út Szabadkára! A részletekért hívjon bátran. Szabó János, 
tel.: 06/30/822-60-20, cím: 6066 Tiszaalpár, Budai u. 51.

Tavaszi virágosítás
Már hagyománynak számít tavasszal, hogy az Árpád Fejede-

lem Általános Iskola, mint Örökös Ökoiskola ÖKO7 program-
ján belül a virágosítást tart. Ilyenkor a sok szorgos kéz nyomán 
a szponzori felajánlások és a megvásárolt virágok találnak he-
lyet az iskolaudvaron és környékén, illetve a Templomdombon. 
A virágágyások, a kőtárolók és a virágtartó ládák szép színes 
világot varázsolnak a településen a Faluvédő és Szépítő Egye-
sület segítségével. 


