
XVII. évfolyam IV. szám 2009. április • Ára: 100 Ft

Petőfi mellszobrot kaPott tiszaalPár

Mostanában biztosan nem voltak 
még annyian nemzeti ünnepünkön, 
mint most március 15-én. Nem csak 
az általános iskolás gyerekek, de 
felnőttek is ott álltak az esőben 
és nézték végig az ünnepi műsort. 
Különleges volt ez a március idusa 
Tiszaalpár számára, mert egy bronz-
ból készült Petőfi mellszoborral lett 
gazdagabb a település. Az Árpád 
téren felállított szobor költségéből 
az önkormányzatnak csak a talap-
zatot és a betűfaragást kellett elké-
szíteni. A többi költséget a megyei 
önkormányzat és az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium finanszíroz-
ta. Kligl Sándor alkotását, Lezsák 
Sándor az Országgyűlés alelnöke 

és Bányai Gábor a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat elnöke avat-
ta fel. A szoborról el lehet mondani 
azt, hogy valóban kitűnő alkotás. 
A szoboravató után az általános 
iskolások kis műsorral elevenítették 
fel a szabadságharc emlékét, majd 
Bányai Gábor emlékezett meg a 161 
évvel ezelőtt történt eseményekről. 
Lezsák Sándor is szólt az egybe-
gyűltekhez. Igazi élmény volt átélni 
Oszter Sándor színművész előadá-
sában Petőfi Sándor versét a Talpra 
magyart. Az általános iskolások 
néptánca is a múltat idézte.

A hagyományokhoz híven ezúttal 
is koszorúzás következett. Először 
Lezsák Sándor, majd Bányai Gábor, 

az önkormányzat, a pártok, és civil-
szervezetek képviselői helyezték el, 
a szobor talapzatánál, az emlékezés 
virágait. Ezt követően Kéri Vencel 
plébános szentelte fel a szobrot.

Minden bizonnyal sokan 
észre vették azt, hogy a szobor a 
Templomdomb felé néz.

Az önkormányzat azt szerette 
volna, hogy a bejáró út felé nézzen, 
de a művész szerint szakmailag ez 
nem támogatható, mert akkor min-
dig hátulról fogja sütni a nap. Ahogy 
most áll az a praktikusabb, mert 
azon az úton közlekednek többen. 
Az is előfordulhat, hogy ha a park 
átépítésre kerül, akkor a szobrot 
megcserélik majd a kopjafával. 

Balint
Bélyegző
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Saját zsebből 
fizetnek

a képviselők
Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas 

Klub ebben az évben nyugdíjas „Ki 
mit tud-ot” szervez, amit több kate-
góriában is meghirdetnek. Azt kér-
ték az önkormányzattól, hogy a ven-
dégek fogadására kaphassanak egy 
minimális összeget, illetve szeretnék 
azt, ha önkormányzat felajánlana a 
Tiszaalpáron megrendezett megyei 
„Ki mit tud” győztesének, vagy vala-
melyik díjazottjának, egy különdíjat. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
ötezer forintot ajánlanak fel különdíjra. 
A vendégfogadásra pedig olyan javas-
lat született, hogy a képviselők fejen-
ként kétezer forinttal járuljanak hozzá, 
saját zsebből. Mivel erre nem lehet 
kényszeríteni a képviselőket, minden-
ki annyit ajánl fel, amennyit akar. 
A pénzt Kacziba Sándor a Pénzügyi 
Bizottság elnöke gyűjti össze.

Családi napközi lehet a védõnõi házban
Tiszaalpáron is lenne igény 

három év alatti kisgyerekek elhe-
lyezésére. Mivel jelenleg nincs 
bölcsőde, a szülőknek maguknak 
kell gondoskodniuk a gyermekük 
elhelyezéséről, ha vissza akarnak 
menni dolgozni. Az Apraja Falva 
Közhasznú Egyesület lát abban 
fantáziát, hogy családi napkö-
zit létesítsen a településen. Erről 
a legutóbbi ülésen számolt be 
Mészárosné Gémes Brigitta. Az 
egyesület elnöke elmondta, szíve-
sen pótolnák a hiányt egy családi 
napközi megnyitásával, és egy hét 
fő létszámú csoport indításával. A 
napközi üzemeltetésében két helyi 
munkavállalót is tudnának alkal-
mazni. Ezt a szolgáltatás amennyi-
ben az önkormányzat igényli, ellá-
tási szerződés keretében is tudják 
nyújtani, de önállóan is jogosultak 
az állami normatíva igényléséhez. 
Három önkormányzati ingatlant is 

megnéztek, legalkalmasabbnak az 
Alkotmány utca 28. szám alatti 
önkormányzati ingatlant találták, 
amiben korábban védőnők dolgoz-
tak. Ezt szeretnék kibérelni, a gyer-
mekek napközbeni ellátására.

A testületi ülésen elhangzott az, 
hogy egy gyerek ellátására 46 ezer 
forintot kell fordítani, amiből 21 
ezer forintot az állam ad, a többit a 
szülőnek kell fizetni. Amennyiben 
a bérleti díj magas lesz, akkor ter-
mészetesen a szülőknek is többet 
kell fizetni. Bodor Ferenc elmond-
ta, hogy amennyiben az új óvodát 
sikerül felépíteni, akkor a Munkácsy 
utcai óvodát ismét bölcsőde céljára 
alakítanák át. Az Alkotmány utcai 
ingatlan jelenleg üresen áll, így rom-
lik az állaga. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy az ingatlant bérbe 
adja az Apraja Falva Közhasznú 
Egyesületnek. A szerződés feltételei-
ről később fognak dönteni. 

Lovári nyelvet 
tanulhatnak

Tiszaalpáron kevesen beszélik a 
lovári nyelvet a helyi cigányok kö-
zül. Éppen ezért a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat nyelvtanfolyam 
beindítást tervezi. A tanulás a műve-
lődési házban szeretnék tartani, úgy, 
hogy ne kelljen bérleti díjat fizetni. 
Az oktatást a Linea Group nyelvis-
kola és Oktatási Bt. fogja végezni. 
Tizenkét fő hetente háromszor, ös-
szesen hatvan óra alatt sajátíthatja 
el a nyelv alapjait. Ez alatt az idő 
alatt hatszáz szót kell megtanulni-
uk. A tanfolyam végén vizsgát is 
tehetnek a hallgatók. A tanfolyam 
díját a CKÖ pályázati pénzből fi-
nanszírozza. Az önkormányzat hoz-
zájárult ahhoz, hogy a termet ingyen 
használhassák. Azt kérték, hogy a 
tanfolyam végén számoljanak be a 
tanulók eredményéről.

Zöldhulladékot gyűjtenek
minden hónapban

Értesítjük a lakosságot, hogy 
Tiszaalpáron az alábbi napokon 
szedjük a zöldhulladékot: április 
27-28., május 25-26., június 22-
23., július 27-28.,  augusztus 24-
25., szeptember 21-22., október 
26-27., november 23-24. 

A zöldjárattal összeszedjük és 
elszállítjuk az ingatlan előtti útsza-
kasz melletti közterületre kihelye-
zett, zsákban vagy legfeljebb 80 
cm-es hosszúságú kévébe össze-
kötve, max. 30 kg súlyig a (kuka 
mellé) kihelyezett zöldhulladékot. 
A zöldhulladék gyűjtésére nem kell 
a rendszeresített a cég emblémájá-
val ellátott zsákot megvásárolni. 

Kérjük Önöket, azon a napon 
helyezzék ki a zöldhulladékot, 
amelyik napon a kuka ürítés is 

történik.  Mivel két hulladékfajta 
gyűjtése egyszerre történik, kérjük 
egyértelműen a vegyes hulladék-
tól elkülönülten a szállítási napon 
reggel 6 óráig helyezzék ki a zöld-
hulladékot is. 

Mit tehetünk a zöldhulladék 
gyűjtőszákba? Olyan növényi 
hulladékot, amely kertekből, par-
kokból származik (fanyesedék, ág, 
gally, fű, lomb, fűrészpor, fafor-
gács, fű, fa, száraz szalma, lomb), 
virágágyi növényeket, vágott virá-
gokat, kezeletlen kéregdarabokat, 
konyhai hulladékokat (zöldség- és 
gyümölcsmaradványok, kávézacc, 
tealevelek, tojáshéj), illetve egyéb 
növényi származékokat.

Városi Víz- és
Kommunális Kft.
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TiszTeLT OLvasó!
Ön most a Tiszaalpári Hirmondó 

utolsó számát tartja a kezében, már amit 
én szerkesztek. Ennek nagyon egyszerű 
oka van. A képviselő-testület februári 
ülésén úgy döntött, hogy takarékossá-
gi okok miatt, más szerkesztőt keres. 
A szerződésem 2010. december 31-ig 
szólt, de benne van az a mondat, hogy 
mind két fél, két hónapos felmondási 
idővel felmondhatja. A képviselő-testü-
let most ezzel a lehetőséggel élt. A két 
hónap felmondási idő most telt le, így 
ez az utolsó újság, aminek a szerkeszté-
sét tőlem olvashatják.

Az önkormányzat megpróbált ke-
resni olyan személyt, aki véleménye 
szerint alkalmas lehet arra, hogy szer-
kessze továbbiakban az újságot. Arra 
azonban nem gondolt, hogy az is pénz-
be fog kerülni, mert Krisztus koporsóját 
sem őrizték ingyen. Előadta is követelé-
sét a kiválasztott, és ha figyelembe ves-
szük a járulékokat is, akkor nem sokkal 
volt kevesebb, mint az én negyvenezer 
forintos + ÁFA tiszteletdíjam. Ezért az 
összegért rendszeresen átjártam a ren-
dezvényekre, testületei ülésekre. Több 
ezer fotót adtam az önkormányzatnak 
teljesen ingyen, pedig ez nem volt ben-
ne a szerződésemben. Amennyiben ki-
számolnám azt, hogy mennyibe került 
nekem átjárni Lakitelekről Tiszaalpárra, 
és mennyi órát töltöttem a településen, 
akkor nagyon alacsony órabér jönne ki.

A közel hat év alatt, egy dolgot nem 
tudtam megszokni csupán, és az nem 
más, mint a képviselő-testületi ülések 
hangulata. Parttalan, véget nem érő vi-
ták, amit nem ott kell lefolytatni. Né-
hány képviselő nem tudja azt, hogy a 
kérdéseit, hozzászólásait a bizottsági 
ülésen kell megtenni, nem pedig a testü-
letei üléseken szónokolni. Persze lehet, 
hogy nem is járnak bizottsági ülésekre, 
vagy csak szeretik hallatni a hangjukat. 
Ezek a hozzászólások sok esetben nem 
is a témáról szóltak. El kellene olvasni 
a Szervezeti és Működési Szabályzatot, 
hogy mit tehet egy képviselő az ülése-
ken, hányszor szólalhat meg, és men-
nyi ideig beszélhet. A polgármester is 
felelős azért, hogy a testületei ülések, 
sehol máshoz hasonlóan, ilyenek Tisza-
alpáron. Ő ugyanis minden napirendi 
ponthoz kommentárt fűz. Ehhez ter-
mészetesen joga van, de ha a bizottsági 

üléseken kitárgyalják a témát, akkor a 
testületi ülésen szinte már csak szavazni 
kell. Tiszaalpáron ez nem így megy. Ja-
vaslom az olvasóknak, hogy csak egy-
szer vegyenek részt egy testületi ülésen, 
mert akkor láthatják azt, hogy milyen 
képviselőket választottak. Ezeket a 
mondatokat most már mind leírhatom. 
Én ugyanis betartottam azt a közmon-
dást, hogy ahonnan eszik az ember, oda 
nem . . . . Még egy szó a pénzről. Emlí-
tettem, hogy ezzel indokolták azt, hogy 
nem szerkeszthetem tovább az újságot. 
Számomra nagyon furcsa az, amit a leg-
utóbbi testületi ülésen a polgármester 
kért. Az önkormányzat autója ugyanis 
nincs olyan állapotban, hogy azzal a 
fővárosba fel tudjon utazni, ezért azt 
kérte, hogy a saját autójával mehessen, 
ami után majd felveszi a pénzt. Ehhez 
természetesen joga van. Azt hiszem, a 
polgármesternek azért van annyi mun-
kabére, hogy futotta volna egy pesti 
útra. Tehát nem kell a pénzre hivatkoz-
ni az én esetemben. Nem bizony, mert 
néhány képviselő kifogásolta azt, hogy 
nem megfelelő az újság minősége, és itt 
ne a papira tessenek gondolni. Azoknak 
a képviselőknek a szájából hangzott ez 
el, akikről olyan dolgot is papírra ve-
tettem, amit nem szerettek volna, hogy 
megjelenjen. Természetes, hogy a mi-
nőségre panaszkodtak, és mást látnának 
szívesen a szerkesztő helyén. Azt, hogy 
milyen az újság, mennyire tetszik, azt 
szerencsére nem néhány képviselő dön-
ti el, hanem Önök, Olvasók. És Önök 
bizonyították azt, hogy szeretik azt a 
Tiszaalpári Hirmondót, amit én szer-
kesztettem. Amikor átvettem az újság 
szerkesztést 2003. nyarán a Hírmondó 
500 példányban jelent meg, 8 oldalon, 
15 forintért és 12 helyen lehetett kapni. 
Néhány hónap múlva már 700 példány-
ban nyomták, 12 oldalon (azóta is) és 
17 helyen lehet kapni. Az ára is sokat 
változott, már 100 forint, de még így is 
megvásárolják. Már pedig ha elégedet-
lenek lennének az újsággal, akkor nem 
vásárolnák meg, és nem is olvasnák.

Az új felelős szerkesztő, még nem 
tudni, hogy ki lesz, csak annyit, hogy 
két hónapra Sztakó Ildikó fogja ellátni 
ezt a feladatot. Az április 9-i testületi 
ülés előtt felhívott telefonon a jegyző 
asszony. Azt kérdezte, hogy addig, míg 

a Közigazgatási Hivatal nem adja meg a 
választ, hogy közalkalmazott szerkeszt-
heti-e az újságot elvállalnám-e további 
két hónapra. A válaszom nem volt. Illet-
ve azt mondtam, amennyiben kitölthe-
tem azt az időt, ameddig a szerződésem 
szól, 2010. december 31, akkor válla-
lom. Biztosra mentem. Tudtam ugyanis, 
hogy ezt a képviselők nem fogják meg-
szavazni, velem pedig ne játszanak, ha 
egyszer nem kellettem, akkor még két 
hónapig ne kelljek. Megkérdeztek egy 
újságírót is, hogy ő vajon mennyiért vé-
gezné el a szerkesztői munkát. Ötven-
ezer forint nettóért, ami elfogadhatatlan 
volt a képviselők számára. Szerintem 
ő is biztosra ment. Tudta, hogy ennyit 
úgy sem kaphat. Így felkérték Sztakó 
Ildikót, hogy a folyamatos megjelenés 
biztosítása érdekében, két hónapra, ma-
gánemberként, térítésmentesen, vállalja 
el a Hírmondó szerkesztését. Elvállalta. 
Minden bizonnyal tudja, hogy mire vál-
lalkozott. Egy újság szerkesztése azon-
ban nem egyszerű feladat. Én tudom, 
mert tizenhat éve újságírásból élek, és 
nem abból a pénzből, amit Tiszaalpáron 
kaptam.

Tisztelt Olvasó!
Az eltelt hat év alatt nagyon sok 

embert megismertem. Mondhatom azt, 
hogy barátokat is szereztem. Szerettem 
itt dolgozni, de már elég volt. Számítot-
tam arra, hogy majd felmentenek, még 
a szerződés lejárta előtt, de későbbre 
gondoltam. Jövőre ugyanis helyható-
sági választások lesznek. Gondolom, 
sokan próbálják majd befolyásolni az 
akkori szerkesztőt, hogy mi kerüljön az 
újságba. 

Köszönöm mindazoknak, akik segí-
tették a munkámat az elmúlt hat év alatt. 
Név szerint nehéz lenne felsorolni őket, 
mert olyan sokan voltak. Akadtak olya-
nok, akik csak néhányszor, míg mások 
több alkalommal is írtak a Hírmondóba, 
hogy színesebb legyen az újságunk. Jó 
volt velük együtt dolgozni. Remélem az 
új szerkesztő is meg tudja tartani a pél-
dányszámot, és szívesen lapozzák majd 
továbbra is a Tiszaalpári Hírmondót.

A településtől azért nem szakadok el 
végleg, mert a Petőfi Népe tudósítója-
ként továbbra is én fogom majd szállíta-
ni a híreket a megyei napilapnak.

Szentirmay Tamás
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A könyvtár
új könyvei

Ismeretterjesztő könyvek:
Dorozsmai Károly: 60 tétel informatikából
Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából
A zene képes kalauza (kézikönyv)
Csodás, csokis sütemények
Meskó Éva: Érbetegségekről mindenkinek
Miriam Kaufman: Hogyan segítsünk dep-
ressziós (beteg) kamasz gyermekünknek?
Gulag – A szovjet táborrendszer története
Alejandro Algarra: A teknősöd
Világunk művészeti kincsei (kézikönyv)
Szépirodalom:
Tarts Nyugatnak! – A világirodalom leg-
szebb novellái
Fekete István, ifj.: Vuk újra otthon
Lois Lowry: Emlékek őre (Az Amerikai 
Gyermekkönyvtárosok Szövetségének 
díjnyertes könyve)
Thomas Brezina: Jótündér kerestetik
Danielle Steel: Utazás
Judith McNaught: Whitney, kedvesem

Érdeklődni lehet: a 76/598-816-os telefon-
számon. Online katalógus: www.alpariskola.
atw.hu/könyvtár. Nyitva tartás: hétfő: 8-12, 
kedd: 13-17,30, szerda, csütörtök: 10-12, 14-
17,30, péntek: 8-12, 13-17,30, szombat: 8-12.

Csúsztunk, másztunk a barlangtúrán
Március 25-én barlangtúrát szer-

vezett Bondár Enikő, Dr. Halász Má-
tyásné és Deák Lajosné tanárnő, az 
általános iskola tanulói részére. Az 
IPR program keretében 
12 halmozottan hátrányos 
helyzetű tanuló kedvez-
ményesen vehetett részt a 
kiránduláson.

Háromnegyed hétkor 
indultunk, és kilenc órá-
ra már Pesten is voltunk 
a Pál-völgyi-Mátyás-he-
gyi-barlangrendszernél. 
A hideg szél sem tudott 
eltántorítani bennünket 
attól, hogy lemenjünk a 
"mélységek poklába". A 
Pál-völgyi-Mátyás-he-
gyi-barlangrendszer Ma-
gyarország 2. leghosszabb barlang-
ja. Ez a rejtett világ már nem csak a 
szakavatott kutatók számára látogat-
ható, hanem olyan természetkedvelő 

érdeklődők számára is, akiknek nincs 
barlangász előképzettségük. A barlang 
bejárása kalandosnak ígérkezett, mert 
nem építettek ki villanyvilágítást. 

Kúszni és mászni kellett, fény csak 
fejlámpáinkból világított. Így kezdtük 
el amatőr barlangászásunkat. Annak 
ellenére, hogy kúszni, mászni kellett, 

és egy-két kék folttal gyarapodtunk, 
mindenkinek tetszett ez a kis kiruc-
canás. Mikor kiértünk, megmosakod-
tunk és búcsút intettünk a barlangnak, 

vezetőinknek. 
Második állomásunk 

a Hadtörténeti Múzeum 
volt. Sok I. és II. világhá-
borús fegyverrel ismer-
kedhettünk meg, Horthy 
Miklós kardjával is talál-
koztunk, láttuk Bem apó 
nyergét, Petőfi kardját, 
amit Bemtől kapott. Ez-
után kifulladva és fárad-
tan hazaindultunk. Kö-
rül-belül este nyolc órára 
értünk haza. Csak annyit 
tudok mondani, hogy na-
gyon jó volt, és remélem, 

hogy majd egyre többen fogják kipró-
bálni, mert ez egy kihagyhatatlan él-
mény. Higgyétek el, megéri!

Ballabás Zoltán 8. b

Jól beszélik a németet
A TITOK országos levelezőver-

seny döntőjébe jutott Almási Attila 5. 
a és Kálmán Csilla 6. a osztályos tanu-
ló. Litteratum országos német nyelvi 
versenyen a legjobb húsz tanuló került 
a döntőbe. Nagy Kata 7. a osztályos 
tanuló 8., Barcsa Flóra 7. b osztályos 
tanuló 9. lett. Ballabás Zoltán 31.  Mé-
száros József 33. helyezést ért el 254 
tanuló közül. A döntő május végén 
lesz Budapesten. Felkészítő tanár: Ko-
már Pálné.

Élő színházi előadást láttak 
A Jövőnkért Alapfokú Művészetok-

tatási Intézmény színjátszó és modern 
tánc tanszakos tanulói március 29-én 
látogatást tettek a kecskeméti Katona 
József Színházba. A művészeti isko-
la 1000 Ft-tal támogatta a gyerekeket, 
így kedvezményesen tudták megnézni 
a Hello, Dolly című musicalt. A fősze-
replő Kállay Bori és Oszter Sándor volt. 
Azonnal felismertük a művész urat, 
hiszen március 15-i szavalata mindan-

nyiunk számára emlékezetes maradt. 
Nagy izgalommal figyelte mindenki a 
tánckart, hiszen moderntánc tanár né-
nink, Spaits Rita is táncolt. Volt, aki 
életében először járt színházban, de 
a többiek számára is nagyon nagy él-
ményt jelentett a zenekari árok megte-
kintése, és maga az előadás is.

Köszönjük a támogatást, mellyel 
lehetővé vált a színházlátogatás!

Bondár Enikő

Megyei döntõbe jutottak
Az országos történelmi verseny me-

gyei döntőjébe jutott két tanuló: Király 
Zoltán és Sinkó Zsolt. A megyei verse-
nyen Sinkó Zsolt az előkelő 7. helyen 
végzett. Felkészítette: Kővágóné Kál-
mán Klára.

Lovári nyelvoktatás indul
Tiszaalpáron. Jelentkezni

lehet: személyesen
Ajtai Elemérnénél,

telefonon: 06-20/54-39-717
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Villő, Villő, sElyEmsátor…

Ebben az évben immár ötödik alka-
lommal készítettük el a Ha-Ho Szak-
kör tagjaival kiszebabánkat, aki Böbe 

babaként látta meg a napvilágot. Fel-
adata a régi volt: űzze el a hideget, a 
betegséget és minden rosszat Tiszaal-

párról. Vidám csapatunk az énekkaro-
sokkal, alsó tagozatosokkal, napközi-
sekkel, és első ízben az óvodásokkal 
bővült. A Holt-Tisza felé vezető úton 
lelkesen énekeltük a Szőke Éva tanár 
néni által tanított dalokat. Miután Böbe 
baba az ovisok kiszebábujával együtt 
mindannyiunk szeme láttára „leégett”, 
hazafelé vettük az irányt. A villőzés 
most sem maradhatott ki a program-
ból. Immár harmadik éve Nagy Zol-
tánné Vilma néni (az elmaradhatatlan 
cukorkákkal), és idén először Komár 
Pálné Marika néni fogadott bennünket. 
Tisztességgel el is látták feladatukat, 
jó sok lánynak mondókával kívánva 
minél előbbi férjhez menést.

Az elmúlt napok időjárását nézve, 
fáradozásunk nem volt hiábavaló… 
Jövőre a tavaszi szünet előtt újra talál-
kozunk!

Kővágóné Kálmán Klára 
Ha-Ho Szakkör vezetője

A tiszaalpári diákok közül hatan: 
Vámos Piroska, Vámos Vivien, Csó-
ka Tamás, Nemes Klaudetta, Kanál 
Szabolcs és Csóka Georgina vettek 

részt a versenyen. Valamennyien 
könyvjutalomban részesültek. Fel-
készítő tanárok: Szőke Éva és Suba 
Jánosné.

szavaltak és népdalt énekeltek
A lakiteleki általános iskola ötö-

dik alkalommal hirdette meg a Köl-
csey Ferenc országos versmondó 
és népdaléneklő versenyét. Külön 
kategóriában szerepeltek az 5-6. és 
7-8. osztályosok, a népfőiskolán. A 

szakmai zsűri kiemelte, hogy magas 
színvonalú produkciókat láthattak. 
Lezsák Sándor költő, házigazda, aki 
tagja volt a zsűrinek arra, hívta fel a 
figyelmet, hogy egy ilyen versenyen 
a megjelenés is nagyon fontos.

Felhúzták a nyúlcipőt
Mezei futóversenyt rendeztek Kis-

kunfélegyházán, március 25-én. Isko-
lánk tanulói a következő eredménye-
ket érték el: II. korosztály fiú: 1. Kis 
Dávid 4. a. Lányok: 1. Herczeg Eszter 
4. a, 3. Fái Szilvia 3. b. A korosztály 
fiú csapata 2. helyezést ért el. Tagjai: 
Kis Dávid 4. a, Zoltai Dávid 4. b, Ollá-
ri Gábor 4. a, Dömötör Dániel 4. a.

A megyei mezei futóversenyre 
Kecskeméten került sor március 31-
én, ahol szintén jól szerepeltek diák-
jaink. Herczeg Eszter első, Fái Szilvia 
második helyezést ért el. A fiúknál Kis 
Dávid a legjobbnak bizonyult. Felké-
szítő tanárok: Borbélyné Megyeri Ma-
riann és Kissné Kócsó Andrea

asztalitenisz klub indul a
művelődési házban április 24.

pénteken 19 órai kezdettel.
a klub foglalkozásai hetente

kedden és pénteken lesznek 19-
21 óráig. Érdeklődni:

Papp Józsefnél a 30/342-7720-as 
telefonszámon.

Várunk minden érdeklődőt!
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VEtÉlkEdő – PEtőfi sándorrA EmlÉkEZVE
„Külföldön Petőfi a legismertebb 

magyar költő mindmáig. Ő az istenek 
magyar kedvence. Mindent megka-
pott, hogy nagy költő lehessen: tehet-
séget, történelmet, sorsot. Huszonhat 
évet élt, s világirodalmi rangú s mére-
tű életmű maradt utána, mely korfor-
dulót jelentett nemzete irodalmában” 
- írta róla  Németh G. Béla, A magyar 
irodalom története című művében. 

Aki magyarul azt mondja: költő, 
mindenekelőtt Petőfire gondol. Attól 
kezdve, hogy belépett az irodalomba, 
szüntelenül jelen van. Példaképp és 
mérce. A róla írt kritikák, cikkek, ta-
nulmányok, könyvek könyvtárat tesz-
nek ki. Verseinek egy része nemcsak 
közismert, de olyan népdallá vált, 
amelyről sokan azt sem tudják, hogy 
Petőfi írta, holott mindig is ismerték. 
Nem lehet úgy magyarul élni, hogy az 
ember ne tudja kívülről a Petőfi-ver-
sek számos sorát. 

Ő a legismertebb magyar költő kül-
földön. Ha valamelyest művelt külföl-
dinek azt mondják: magyar irodalom, 
akkor mindenekelőtt Petőfi jut az eszé-
be. És minden, ami őutána következett 
a magyar költészetben, valahogy belő-
le származik. Akkor is, ha utánozták, 
akkor is, ha kerülték az utánzást, sőt 
akkor is, ha ellentmondottak neki. A 
legnagyobbak, akik egyáltalán nem 
utánozták, sőt olyan frissek tudtak 
lenni, mint ő a maga korában, legyen 
az Ady vagy József Attila, egyenest őt 
folytatták más körülmények közt, más 
módszerrel.

Mert Petőfi nem avul. Nemcsak a 
maga idejének volt leghaladóbb el-

méje és legkorszerűbb poétája, de oly 
mértékben aktuálisan élt, hogy időt-
lenné vált. Az ő forradalmisága ma 
is forradalmiság. Az ő szerelmi lán-
golása ma is szerelmi lángolás. Amit 
ő tragédiának érzett, azóta is folyton 
tragédia, és ami az ő számára humor, 
az mindmáig derűt áraszt. Végtelenül 
gazdag életmű az övé. 

Március 11-én Petőfi Sándorra 
emlékeztünk születésének 185. és ha-
lálának 160. évfordulója alkalmából. 
Ebből az alkalomból irodalmi, törté-
nelmi, művelődéstörténeti vetélkedőt 
szerveztünk az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskolában. A résztvevő csapatok 
3 levelező forduló keretében ismerked-
hettek Petőfi életével, költészetével, 
pályájának kiemelkedő állomásaival, 
korának legfontosabb eseményeivel. 
14 csapat indult ezen a versenyen, s a 
döntőbe csak a legkitartóbbak, a leg-
jobbak jutottak be. 

Körünkben köszönthettük Lezsák 
Sándort az Országgyűlés alelnökét, 
aki jelenlétével megtisztelte iskolán-
kat, és aki a zsűri elnökeként segítette 
elbírálni a csapatok munkáját. A zsűri 
tagjai voltak: Bodor Ferenc polgár-
mester, Gibárszki Sándorné igazgató, 
Bársony Andrásné és Ivicz Lázárné 
tanító, Sztakó Ildikó könyvtáros. A 
vetélkedő levezetésében  Bondár Eni-
kő, Suba Jánosné, Kővágóné Kálmán 
Klára és Dömötörné Tar Margit tanár-
nő vett részt.

A tanulóknak a legkülönbözőbb fel-
adatok során kellett számot adniuk tu-
dásukról. Petőfi életének egy részletét 
elolvasva ki kellett egészíteniük a szö-

veget a hiányzó adatokkal, olyan képe-
ket kellett felismerniük kivetítőről, me-
lyek valamilyen kapcsolatban álltak a 
költővel, villámkérdésekre válaszoltak, 
titkosírást fejtettek meg, Petőfi-verse-
ket ismertek fel, a János vitéz szerep-
lőinek ruháit öltötték magukra, és egy 
jelenetet adtak elő, mely a János vitéz 
egyik eseményét mutatta be.

Közben az iskola tanulói: Ivicz 
Netta, Győri Krisztián, Barcsa Flóra, 
Vámos Vivien előadásában meghall-
gathattuk a költő néhány ismert költe-
ményét. 

A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen 
jól felkészült csapatok munkáit kellett 
igazságosan értékelnie. Első helyezett 
lett Barcsa Flóra, Sinkó Zsolt, Márton 
Gáspár, Vámos Vivien, második Nagy 
Kata, Szikora Alexandra, Vámos Pi-
roska, Balla Nikoletta, harmadik Susi 
Gergő, Pásztor Dávid, Győri Kriszti-
án, Szabó Tibor csapata. Gratulálunk 
a helyezetteknek!

Ezután jött a meglepetés. Lezsák 
Sándor felajánlotta, hogy bár eredetileg 
csak az első három helyezettet akarta 
megjutalmazni, de a tanulók felké-
szültségét látva, a döntőben résztvevő 
valamennyi tanulót és felkészítő tanárt 
elviszi egy kirándulásra 2009. július 
31-én Budapestre, ahol meglátogatják 
a Petőfi-emlékhelyeket és az Ország-
házat. Bejelentését nagy öröm követte. 
Az iskola nevében ezúton is szeretnénk 
megköszönni ezt a nagyvonalú, szép és 
értékes felajánlást. Köszönjük a kollé-
gáknak, és az iskola dolgozóinak segítő 
közreműködését a verseny előkészíté-
sében, és lebonyolításában.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy 
Tiszaalpáron az éves lomtalanítás 
2009. május 4-én (hétfő) és 5-én 
(kedd) lesz. 

A lomtalanítás során az össze-
gyűjtött hulladékot azon napon he-
lyezzék ki, amelyiken a rendszeres 
hulladékszállítás is történik. Tehát, 
ha hétfőn megy a kukás autó üríteni 

a kukát, akkor azon a napon helyez-
zék ki a lomhulladékokat is. Kérjük, 
hogy a közterületi rend megóvása ér-
dekében csak a hulladékszállítási na-
pon reggel 6 óráig helyezzék csak ki 
a lomokat a kuka mellé, oly módon, 
hogy azok a közlekedés biztonságát 
ne veszélyeztessék, a környezetet ne 
szennyezzék, és abban kárt ne te-

gyenek. Kérjük, hogy a lomtalanítás 
során a következő hulladékokat ne 
helyezzenek ki: építési törmeléket, 
zöldhulladékot, állati tetem, gumiab-
roncsot, veszélyes hulladékot (festék 
maradvány, akkumulátor, sütőzsira-
dék, növényvédő szer, fénycső). 

Köszönjük megértésüket!
Városi Víz- és Kommunális Kft. 

Tisztelt Lakosság!
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Utógondolat, a Harang mindenkiért szól című íráshoz
Lehelet finom tavaszi csokor került 

azoknak a sírjára, akik az 56-os for-
radalom leverését követően bebörtön-
zéseket, veréseket szenvedték el. 1957 
tavaszán ismét lesújtott az ÁVH ökle, 
ezúttal a „MUK” mozgalom miatt.

Milyen könnyedén és gyorsan meg-
feledkezünk róluk, akik emberi tartás-

ból, helytállásból mutattak példát! Itt 
éltek köztünk. G. Marton Jóskával egy 
utcában laktam, egy iskolába jártam, 
naponta szót váltottunk. Sajnálkoztunk, 
hogy összeverték, tönkretették. Hallot-
tam az édesapját dühösen káromkodni, 
az édesanyját csendesen zokogni…

A hősiesség napjaiban – bizonyára 

körülvették „ÖKET”. Ám az atrocitás-
ból eredő betegségben, fájdalomban, 
halálban magukra maradtak. Az áldo-
zatok mellett csak a család állt, gyá-
szolt és gyászol még ma is. Köszönet 
a lelkiismeret-ébresztő cikk írójának. 
Sokunkat elgondolkodtatott. 

Szőkéné (Magyar Piroska)

A diákok jAVAslAtAi A minisZtÉriUmbA is EljUtnAk 
Iskolánk két tanulóval képvisel-

tette magát az I. Dél-alföldi Zöld Di-
ákparlamenten, mely az algyői Álta-
lános Iskola szervezésében 
került megrendezésre. Herc-
zeg Eszter 4. a és Olajos 
Eszter 7. c osztályos tanuló 
vett részt a tanácskozáson, 
ahol a régió ökoiskoláinak 
diákképviselői voltak jelen.

A diákparlament cél-
ja, hogy legyen a felelős 
együttgondolkodás helyszí-
ne, ahol a diákok megfogal-
mazhatják a természeti és 
épített környezetük megőr-
zésére vonatkozó javaslata-
ikat.

Minden iskola bemutat-
kozóval készült a találkozóra, készí-
tett egy logó-tervet, illetve egy tablót, 
melyen az iskola profilját mutatták 
be. Eszterék Radnóti: Nem tudhatom 
című versét írták át, Tiszaalpár és az 

iskola értékeit kiemelve. A vers ak-
kora sikert aratott, hogy a szervező 
iskola el is kérte a művet.

Az idei téma az energiaválság volt. 
Nagyon érdekes és ötletes javaslatok 
hangzottak el az energiatakarékosság 
témakörében. Parázs viták is kibonta-
koztak a petpalack felhasználásáról, a 

szélenergia illetve a napenergia hasz-
nosításáról, az alternatív energiafor-
rásokról.

A tanulók nagyon fel-
készültek voltak, rengeteg 
ismerettel rendelkeztek a 
témakörben, szívesen el is 
mondták gondolataikat, öt-
leteiket. 

Az ülésről jegyzőkönyv 
és határozat készült, me-
lyet eljuttatott a szervező a 
támogatóknak, az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium-
nak, a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium-
nak, az Országos Ökoiskola 
Hálózatának, a Kiskunsági 
Nemzeti Parknak és a Kö-

rös-Maros Nemzeti Parknak. A diák-
képviselők eljuttatják a határozatot 
saját településük önkormányzata és 
civil szervezetei részére.

Bondár Enikő

Változatosan szerepelnek a labdarúgók
A megyei II. osztályú labdarúgó 

bajnokság Északi csoportjában is 
elkezdődött a tavaszi idény. Az ed-
dig lejátszott mérkőzések alapján 
igen változatos a kép.

A felnőtt csapat eredményei: 
Tabdi-Tiszaalpár 5-0, Tiszaalpár-
Orgovány 0-4, Csólyospálos-Ti-
szaalpár 3-3, Tiszaalpár-Helvécia 
3-1, Nyárlőrinc-Tiszaalpár 2-0, Ti-
szaalpár-Kecskeméti LC 3-1.

Ifjúsági csapat eddig lejátszott 
mérkőzései: Tabdi-Tiszaalpár 3-1, 

Tiszaalpár-Orgovány 0-6, Csólyos-
pálos- Tiszaalpár 2-0, Tiszaalpár-
Helvécia 0-5, Nyárlőrinc-Tiszaal-
pár 5-0.

Serdülő csapat: Tiszaalpár-La-
josmizse 0-10, Helvécia-Tiszaalpár 
4-5, Tiszaalpár-Tiszakécske 2-1.

Női csapat: Jánoshalma-Tisza-
alpár 2-4.

Elindult a NUSI- program, az 
MLSZ által kezdeményezetett ren-
dezvénysorozat, melynek célja a 
labdarúgás népszerűsítése az óvodá-

sok és kisiskolások körében. Az első 
torna Pálmonostorán került meg-
rendezésre, ahol Tiszaalpár óvodás, 
és alsó tagozatos futballozni szere-
tő gyerekei sikeresen megmérették 
magukat. A következő torna Tisza-
alpáron kerül megrendezésre április 
16-án csütörtökön 16 órai kezdettel, 
melyre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt. A következő és egyben 
záró torna Kunszálláson lesz május 
7-én 16 órától.

Martus Pál
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faluvédő- és szépítő Egyesület hírei
Köszönjük mindazoknak, akik 

egyesületünknek ajánlották fel a sze-
mélyi jövedelem adójának 1%-át. 
Örömmel tudatjuk, hogy kedves tá-
mogatóink felajánlása: 359.568-Ft. 
2009-ben is köszönettel vesszük, ha 
adóbevalláskor személyi jövedelem 
adójának 1%-át egyesületünk javára 
ajánlja fel.

Adószámunk: 18356351-1-03 Tisza-
alpári Faluvédő-és Szépítő Egyesület.

Továbbiakban az Árpád-téren ké-
szülő Madárbarát-kertépítésénél nö-
vények ültetését, valamint egyéb esz-
közök: madáritató, etetők, mellette a 
tervezett pihenő parkban sakkasztal, 
ülőkék megvalósítását tervezzük.

Szeretnénk kiadni az ősi halászatról 
kiadványt, amit Bártol Réka a K.N.P. 
munkatársa szerkeszt.

Egyesületünk közgyűlést tart áp-
rilis 23-án (csütörtökön) 15 órakor 

művelődési ház kamara termében, az 
emeleten lesz. Szeretettel várjuk tag-
jainkat, és azokat is, akik szeretnének 
az egyesületünk tagja lenni.

Virágárusítás lesz április 17-én 8-
tól 11-óráig, a művelődési ház előte-
rében, ahol különböző virágokat lehet 
kerti ágyásokban, sziklakertekben, sí-
rokra vásárolni.

A március 15-i ünnepség és szo-
boravatás alkalmára való előkészüle-
tekben 23 tanuló vett részt az önkén-
tes körből Olajos Eszter vezetése alatt. 
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
és Könyvtár Ökoiskola tevékenységei 
között fontosnak tartja, hogy környe-
zetét óvja, ebbe a falu szebbé tétele 
szépítése is beletartozik. 

Örömmel vesszük a továbbiakban 
is, ha szeretnének részt venni a közsé-
günkben folyó ilyen és ehhez hasonló 
munkákban. A tanulók körében van 

igény a szépre, a hagyományok tiszte-
letére és az értékek megőrzésére. Kü-
lön köszönjük azoknak, akik nyáron 
több alkalommal a település központi 
virágágyak gondozásában részt vet-
tek, a nyugdíjas klubok tagjaival. Az 
iskola részéről Dr. Halász Mátyásné 
tanárnő és a Természetbarát Szakkö-
rösei. Kővágó Kálmán Klára tanárnő 
a HA-HO Szakkör vezetőjének szak-
körösei rendszeresen részt vesznek 
minden évben a tavaszi, őszi palán-
tázásokban. Nagy öröm számunkra a 
Nyugdíjas Klubok bekapcsolódása, 
az idén a Nyugdíjas Baráti Kör tagjai 
kezdték, akik a fent említett március 
15. ünnepség előkészületeiben vettek 
részt. Az esős, hideg idő ellenére min-
denki lelkesen dolgozott.

A következő számban beszámolunk 
a húsvét előtti tavaszi munkákról.

 Vezetőség

felhívás határjárásra

Az elmúlt év őszén alakult Ti-
szaalpári Lovas Sport Egyesület, 
felélesztve a régi hagyományokat, 
május 9-én, szombaton határjárást 
szervez. A résztvevők lovaskocsikon 
és lóháton járják be a község határát, 
majd egy közösen elfogyasztott ebéd 
mellett beszélik meg a látottakat. A 
határjáráson nem csak az egyesület 
tagjai vehetnek részt. Szeretettel vár-
nak minden érdeklődőt. A részvételi 
díj 1.000.-Ft.

Jelentkezés, bővebb tájékoztatás: 
Bíbok Károly 0630/90-26-465, Bo-
dor Ferenc 0630/278-20-72

bAlsZErEncsÉs VErEsÉg
Kiskunfélegyházán már negyedik al-

kalommal került megrendezésre, a Lász-
ló Jenő Sakk Emlékverseny 2009. márci-
us 14-én. Népes mezőny tette tiszteletét 
a versenyen, 31 felnőtt és 22 gyermek, 
hogy eldöntse ki lesz a bajnok. Tiszaal-
párról ketten szálltunk harcba a 64 mező 
kihívásának. Eredményeink: 17. Varga 
Béla 3,5 pont...26.Gálfi Mihály 2,5 pont.

A Bács-Kiskun Megye Önkormány-
zati Csapatbajnokság negyedik forduló-
jára 2009. március 29-én került megren-
dezésre Kecskeméten. Az ellenfél Tóth 
László SE III. fiatal csapata volt. Ezen a 
napon volt az óraállítás, ami az egyik já-
tékosunkat meg is tréfálta, mert később 
érkezett. Ennek ellenére ledolgozta idő-
hátrányát, nyerő állásban azonban má-
sodszor is megszólalt a mobil telefonja, 

ami a szabályok értelmében a játszma 
elvesztését jelenti. Szabály, az szabály. 
Balszerencsés vereség, mert előbbre 
lehetett volna lépni a táblázaton, mit a 
lelkes csapat megérdemelt volna. 

A végeredmény: Tóth László SE 
III. Kecskemét - Tiszaalpári SE 4,5-3,5 
A csapatbajnokság állása: 1. TÁKISZ 
II.-Széchenyi Kecskemét 26 pont, 2. 
Tóth László SE II. Kecskemét 23 pont, 
3. Tóth László SE III. Kecskemét 15,5 
pont, 4. Lajosmizsei Sakk Kör 12,5 pont 
5. Tiszaalpári SE 12 pont, 6. TÁKISZ 
III.-Széchenyi Kecskemét 7 pont.

Következő versenyeink: Sakkmajális, 
Tiszaalpár, május 1. 9 óra. Csapatbajnok-
ság V. (záró) forduló május 3. 9 óra. Tisza-
alpári SE-Tóth László SE II. Kecskemét.

Gálfi Mihály

Ebben az évben először telepítettek 
halat az alpári holtágba. Eddig az esetle-
ges árvízveszély miatt nem vállalta a koc-
kázatot a vizek bérlője. Most már azon-
ban a vízügyi szakemberek szerint sem 
várható az, hogy kiönt a Tisza. A holtágba 
negyvenkét mázsa háromnyaras ponty 

került. Természetesen a horgászok már 
nagyon várták és meg is lesték, milyenek 
a pikkelyesek. Nem csalódtak, már fog-
hatóak. Hamarosan további harminc má-
zsa fogható pontyot fog majd telepíteni, 
a Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun 
Megyei Szövetsége, az alpári holtágba.

Háromnyaras pontyokat telepítettek
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Könyvelés és könyvvizsgálat! 
Egyéni vállalkozók, őstermelők, BT-k, KFT-k, alapítványok 

könyvelését, magán személyek adóbevallásának
elkészítését vállalom!

Vargáné farkasházi orsolya
Tel.: 06-76/343-219 06-30/266-85-36

Tiszaalpári művelődési házban fogadóórát tartok márciustól 
decemberig, minden hó első csütörtökön 13:00-15:00 óráig

Május 7-én és 14-én személyi adóbevallás végett.
Június 4-én, július 2-án, augusztus 6-án, szeptember 3-án,

október 1-jén, november 5-én és december 3-án.

Ettől eltérő időpontokban a fenti telefonszámon
időpont egyeztetés alapján.

Saját motorral rendelkezõ
pizzafutárt keresünk.

Érdeklõdni személyesen a
Tiszatáj vendéglõben, vagy a

06-30/219-1992-es telefonszámon. 

Akciós tűZifák:
Akác 2100 ft/q
nyár 1300 ft/q

Vegyes 1700 ft/q
Tiszaalpár ady endre u. 4.

telefon: 06-20/912-1009

A FORTUNA SZERENCSEKUCKÓ
SZERETETTEL VÁRJA VÁSÁRLÓIT!

Új típusú
kaparós sorsjegyekkel,

akciókkal, pályázatokkal
teheti próbára szerencséjét!

sok szerencsét és
jó játékot kívánunk!

Cserépkályhák, kandallók, kemencék,
kerti grillezõk tervezését

és építését vállaljuk.
Új és bontott csempék forgalmazása:

HUNORKERÁMIA BT.
Tiszaalpár, Szõlõhegyi körzet 79.

Tel: 06-30/234-4644
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- tErVEZÉs 
- kÖltsÉgVEtÉs kÉsZÍtÉs
- dÉmásZ PArtnErsÉg
- fElElős műsZAki VEZEtÉs
- VillAnysZErElÉs
- klÍmAsZErElÉs
- kÖZPonti PorsZÍVó sZErElÉs
- ErősárAmÚ bErEndEZÉsEk Első EllEnőrZÉsE
- VillAmos biZtonságtEcHnikAi 
  fElÜlViZsgálAtok:
  ÉrintÉsVÉdElEm
  VillámVÉdElEm
  VillAmos tűZrEndÉsZEt

VILLANYSZERELÉS MINDENT 1 HELYEN!

VágjA ki  És tEgyE El!

festék és Háztartási bolt ajánlata:
nemesvakolatok és homlokzatfestékek – ton in ton rendszerben 10 év színtartósági garanciával
lábazati anyagok, diszperziók    zománcok, lazurók, kerítésfestékek
Akrilok – alapozó – glettek – színezők   diszperziós falfestékek, mészfesték
szerszámok és kiegészítők

HAVi Akciónk fEstÉsHEZ:
start beltéri diszperzit 14 l-es: 2490 ft helyett: 2350 ft
mészfesték beltéri 14 l-es: 2430 ft helyett 2175 ft
Platínum (1 - 2,5 – 5 literes kiszerelésben)
1 literes 1630 ft helyett 1510 ft  (erős színárnyalatokban)
2,5 literes 2960 ft helyett 2785 ft (erős színárnyalatokban)
5 literes 4950 ft helyett 4675 ft (erős színárnyalatokban)

Április 1-től megjelent a pasztellszín 12 árnyalatban: 2,5 l-es 2090 Ft, 5 l-es 3370 Ft.
vegyi áruk: mosószerek, öblítők, foltoldók, habfürdők, tusfürdők, testápolók, szépségápolás,
babaápolás, tisztítószerek, vízkőoldók, fertőtlenítők, rovarirtók, egérmérgek
Autóápolás…

HAVi Akció: AriEl 10 kg-os 6.600 ft, lEnor trió 3x1 litEr 1.295 ft,
str8 dEo + tUsfÜrdő 925 ft, coccolino 1 litEr 420 ft

koVács istVán
VillAnysZErElő

6066 tiszaalpár, Petőfi u. 29.
06-30/3588-013



TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.

Felelős kiadó: Bársony István

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség telefonszáma: 424-106

E-mail címe: muvhaz@tiszaalpar.hu

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza

b/PHf/909/ba/92

ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Apróhirdetések leadhatók a mûvelõdési házban hét-
fõtõl péntekig munkaidõben Bársony Istvánnál. A 
hirdetések szövegét hirdetõinktõl készen kapjuk. Az 
abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi 
felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem õrzünk meg 
és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen 
leadott hirdetéseket fogadunk el.

APrók

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel./fax: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak: Lakatos Bernát: 06-20/539-5677
Berkes Béla: 06-20/539-6690
Török Roland: 06-20/539-6658
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594

12. oldal

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható: 

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

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.

Anyakönyvi hírek
akiket nagyon vártunk: Győri Petra és Győri Réka (anyjuk 
neve: Kovács Gabriella), Dósa Zétény (Haticza Krisztina).
Akiket elveszítettünk: Kádár József (született: 1928), Tar 
Tibor (1928), Czimer Istvánné Vincze Terézia (1929), Gál 
Sándorné (Szeles Gizella) (1923).

* SQ Ingatlan BT. Eladó lakást, családi házat, telket, ipari 
terület, termőföld, nyaralót keres a megye egész területén. 
Érdeklődni: 06-70/312-1877

* Négy részes szép szekrénysor, közép színű eladó. Dobó 
u. 2. sz. Óvodával szemben. Irányár: 28000 Ft Tel: 421-735

* Keresek valakit 2-3 napos kerti munkára (ásás – metszés - 
ritkítás). Fizetésben megegyezünk. Becsei József 76-425-271

Tisztelt tiszaalpári választópolgárok!
 A köztársasági elnök 2009. június 7-re kitűzte

az európai parlament tagjainak választását.
Április 10-ig mindenki megkapta ajánlószelvényét.

Amennyiben ajánlószelvényeiket a FIDESZ-KDNP 
listájára kívánják leadni, a következő személyeknél 

megtehetik: Barna Sándor, Kacziba Sándorné-
újfalui zöldséges, Dr. Vancsura István
Tisztelettel: FIDESZ helyi szervezete

Fizetett politikai hirdetés 

Tisztelt tiszaalpári választópolgárok! 
A közelgő Európa Parlamenti választások
alkalmából kérem Önöket, amennyiben
a megkapott kopogtató cédulájukat a
magyar demokrata fórum számára

kívánják leadni megtehetik ezt
dr. csernus tibornál (30/249-4946,
tiszaalpár dózsa györgy u. 66./d)

Fizetett politikai hirdetés

dÉmásZ Zrt. kiskunfélegyházi ügyfélszolgálati fió-
kirodájának nyitva tartása: hétfőn 16-20 óra között, 
kedden 8-16 óra között.


