
Megújult az alkotótábor

Igazi szeszélyes nyár fogadta a 
június 22. és július 2. napja között 
immár 16. alkalommal megrendezett 
tiszaalpári képzőművészeti alkotótá-
bort. A tábor résztvevői, akik már 
visszatérő vendégek Tiszaalpáron: 
Munkácsy Károly,   Rimler Mária,  
Onestyákné Ágotai Mária, Horváthné 
Pirnyák Rózsi, Takács László, 
Neuberger István, Búcsú Alinda, 
Kürti Lászlóné, Török Tamás, H. H. 
Bischoff, Szeleczki István, Vincze 
László  és Tamás Enikő. Új tagok-
ként üdvözölhettük: Petrezselyem 
Lórántot, Kovácsné Kiss Orsolyát, 
Tóth Helgát, Vass Violát, Kiss Anikót 
és Tornallyay Andreát.

A képviselő-testület által szerve-

zett tábor célja kezdetektől, hogy a 
természet, a tiszaalpári táj és az embe-
rek ábrázolásával szívesen foglalkozó 
művészeknek lehetőséget teremtsen a 
környék természeti kincseinek megis-
merésére és élmények gyűjtésére. Ez 
jó lehetőséget biztosít arra is, hogy 
olyan művek szülessenek az itt töl-
tött idő alatt, amelyek Tiszaalpár, az 
Alpári-rét szépségét, az itt élő embe-
rek életét művészi fokon mutatják be. 

Minden évben, így idén is nagyon 
jó hangulatban zajlottak a programok, 
az alkotásokat a záró napon rendezett 
kiállításon az érdeklődők is megte-
kinthették. Bársony István szervező 
elmondta, hogy idén először pályázat 
útján lehetett bekerülni a táborba. 

A régi, oszlopos tagokon kívül így 
6-8 új, fiatal és tehetséges művész-
szel bővülhetett az alkotógárda, de 
egy közös volt bennük, mindnyájan 
Tiszaalpár szerelmeseként távoztak a 
táborból. A hagyományos festészeti 
ágon kívül ebben az évben először 
grafikai műhellyel színesedett a tábor 
képe. Több mint 120 alkotás született 
az itt töltött napok alatt, közülük 24 
került az önkormányzat tulajdoná-
ba. A táborlakók jókedvűen, vidáman 
alkottak. Tehetségük megvolt, és nem 
is kellett már bizonyítaniuk, hiszen 
már kamaszkorba léptek az első tábor 
idején született gyerekek. 

Őszintén gratulálunk valamennyi-
üknek. Visszavárjuk őket jövőre is!

Fotó: Török Tamás
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület legutób-

bi – június 30-i – ülésén Pap Imre 
falugazdász tájékoztatta a testületet a 
falugazdász munkájáról, az őstermelők 
helyzetéről, a földbérletek-földárak, 
valamint a támogatások alakulásáról. 

A tájékoztatóban elhangzott, hogy 
településünkön évente közel 400 őster-
melői igazolványt érvényesítenek. Az 
őstermelők száma évről évre fogy. A 
többségük 60-80 év közötti nyugdíjas, 
viszonylag kevés a fiatal vagy közép-
korú őstermelő (kb. 30 fő), de a földte-
rületek felét ők művelik. Kialakulóban 
van egy olyan gazdálkodói kör, amely 
élethivatásként, egyre jobb szakér-
telemmel és technikai háttérrel fog-
lalkozik mezőgazdasági termeléssel 
– elsősorban növénytermesztéssel. Az 
állattenyésztés aránya a helyi terme-
lésben rendkívül alacsony. Jelentősebb 
állatlétszámmal csupán 4-5 tenyésztő 
rendelkezik, mivel az állattenyésztés 
jövedelmezősége elmarad a növényter-
mesztésétől. 

Sajnálatosan csökken a szőlőültet-
vények területe, folyamatosan vágják 
ki őket, mert a jövedelmezőségük ala-
csony és az Európai Unió is jelentősen 
támogatja a termőültetvények kivoná-
sát a termelésből. Ugyancsak fogynak 
a szántóföldek, évente 50-60 hektár 
kerül erdősítésre, elsősorban a gyen-
ge termőképességű homoktalajokon. 
A falugazdász ezt részben örvendetes-
nek, részben elgondolkodtatónak tart-
ja. A település legjobb szántóterülete, 

a RÉT, továbbra is elhanyagolt. A gát 
helyrehozása talán javíthat ezen a ten-
dencián.

A földárak lassan emelkednek a 
településen. Jelenleg 300-400 ezer 
forint egy hektár átlagos minőségű 
szántó. A kínálat minden évben csök-
ken. A földbérletek vonatkozásában 
érdemi változás nem történt. Továbbra 
is 25-35 kg búza/aranykorona/év körül 
alakul.

A támogatások a gazdálkodás egyik 
legfontosabb bevételi forrásává váltak, 
amivel szinte minden gazdálkodó él 
is. (A földalapú támogatás jelenleg 40 
ezer Ft/ha.). A helyi gazdálkodók jelen-
tős számban vesznek részt az agrár-
környezetgazdálkodási (AKG) prog-
ramban, ami szintén jelentős bevételi 
forrássá vált. Településünkre évente 
kb. 200 millió Ft agrártámogatás érke-
zik, melyen 170-180 termelő osztozik. 
Szükség is van a támogatásokra, főleg 
a piac kiszámíthatatlansága miatt. 

Megtárgyalta és elfogadta a testület 
az önkormányzat 2009. évi költségve-
tésének módosítását, melyre a központi 
intézkedések és testületi döntések miatt 
került sor. Az önkormányzati intézmé-
nyek alapító okiratainak módosítását 
szintén a szabályozás változásai tették 
szükségessé. 

A jogszabályok változása miatt tár-
gyalta továbbá a testület a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
illetve ehhez kapcsolódóan az önkor-
mányzat SZMSZ-ről szóló rendeletek 

módosítását.
Új közbeszerzési eljárást kell kiírni 

az óvoda építésével kapcsolatban, mert 
első körben a beérkezett négy áraján-
lat hiányosságai eredménytelenséghez 
vezettek. Az új eljárást leghamarabb 
egy hónap múlva írhatja ki a testület.

Dr. Vancsura István képviselő 
részéről javaslat hangzott el a termő-
földekre vonatkozó elővásárlási joggal 
kapcsolatban. A képviselő azt javasol-
ta, hogy nyújtson be a testület kérvényt 
az országgyűléshez, hogy a termőföld 
vagy tanya eladása esetén a Magyar 
Államot megelőzően elővásárlási jog 
illesse meg az önkormányzatokat. A 
testület a javaslatot elfogadta.

Végezetül Bodor Ferenc polgár-
mester ismertette az általános iskolá-
sok által írt levél tartalmát, melyben 
a gyerekek arra kérik a képviselő-tes-
tületet, hogy a két játszótéren és az 
iskola 200 méteres körzetében tiltsák 
meg a dohányzást. A képviselők elis-
merték a kérés jogosságát. dr. Vancsura 
Zoltán orvosként különösen támogatta 
a kérést. Elmondta, hogy a dohányzás-
ra visszavezethető betegségek közül a 
tüdőrák és az érszűkület nagyon sok 
embert sújt, és ezek kezelése is horri-
bilis összeget jelent a társadalombizto-
sítás számára.

Végül zárt ülésen tárgyalták meg a 
képviselők az önkormányzati elismeré-
sek odaítélését. Döntésük szerint idén 
díszpolgári és Tiszaalpár Nagyközség 
Szolgálatáért díjakat nem adnak ki.

Az EGY HAJÓBAN KIEMEL-
KEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍT-
VÁNY együttműködésben az IGA-
ZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi 
Segítségnyújtó Szolgálatával jogi 
tanácsadást, okiratszerkesztést vállal 
Bács-Kiskun megyei jogászok közre-
működésével.

Ennek keretében azon rászorulók ve-
hetnek igénybe INGYENES jogi szol-
gáltatást, akiknek az egy főre jutó havi 
jövedelme, vagy szociális rászorultsága 
azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük 
van, amely jogi tanácsadást igényel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy a jö-
vedelemigazolásaikat (nyugdíjiga-
zolás, munkabér igazolás), személyi 
okmányaikat, illetve a szociális rászo-
rultságukat igazoló okmányaikat (pl. 
közgyógyellátási igazolvány) hozzák 
magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási he-
lyek és időpontok:

Tiszaalpár Árpád Művelődési Ház 
(Dózsa György u. 2.) Páros heteken 
Csütörtök 14.00-tól 16.00-ig Követ-
kező alkalom: 2009. 07. 23.

Évfordulók
- 205 évvel ezelőtt, 1804-ben 
Tiszaalpár a gróf Károlyi család 
birtokába került.
- 50 évvel ezelőtt, 1959-ben ala-
kult meg a községünkben a volt 
Petőfi Tsz.
- 20 éve, 1989-ben hunyt el Bár-
sony Mihály, a népművészet 
mestere.
- 10 éve, 1999-ben hunyt el Ig-
nácz Antal tanár, Tiszaalpár 
díszpolgára.

Mobil Jogsegély Program
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia 
Operatív Programjából finanszírozott, „Tiszaalpár Nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti kör-
nyezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” című, 
KEOP-1.2.0/1F-2008-0021 azonosító számú projekt első fordulós 
Támogatási Szerződésének megkötésére Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Fejlesztési Igazgatósága között 2008.09.03-án került sor. A projekt 
a település szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére, valamint 
egy szennyvíz-tisztító telep létrehozására irányul. A szerződés-
kötést követően megkezdődött a projekt előkészítési szakasza, 
amely várhatóan 2010.08.01-én fejeződik be. A projekt tervezett 
előkészítési költsége nettó 80.262.000 Ft, ebből 68.222.700 Ft 
támogatást kap az Önkormányzat, a megvalósítás tervezett költsége 
nettó 2.141.176.000 Ft. A projekt megvalósítása a második fordulós 
pályázat támogatását követően, legkorábban 2011-ben kezdődhet 
meg, a tervek szerint 2014-ben fejeződik be.

A projekt jelenleg az előkészítési szakaszban tart, ennek során 
már megtörtént a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, az 
előkészítési tevékenységek közbeszerzési eljárásának lebonyolítása 
(beleértve a projektmenedzsment feladatokat, tervezési feladatokat 
is), az 1. Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtása a Hatóság részé-
re, továbbá megkezdődött a Projekt Menedzsment Egység felállítá-
sa. Folyamatban van a településen a kommunikációs tevékenység 
részét képező  közvélemény-kutatás lebonyolítása, melynek ered-
ménye mindenki számára megismerhető lesz.

Az előkészítés során jelentkező további feladatot jelent a terü-
let-előkészítés (talajmechanikai feladatok, régészeti felméréshez, 
feltáráshoz kapcsolódóan örökségvédelmi hatástanulmány készí-
tése, földtulajdon szerzés előkészítése, művelési ágból kivonás) 
és a környezeti hatásvizsgálat elvégzése, a szükséges engedélyek 

megszerzése. Emellett a második fordulós pályázat benyújtásához 
részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elem-
zés készül, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 
Minisztérium által jóváhagyott változata alapján kerül sor a vízjogi 
létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítésére és a vízjogi 
engedélyezési eljárás lefolytatására.

További feladatot képez a műszaki tervek kidolgozása a Hatóság 
által jóváhagyott változat alapján, a tervellenőr kiválasztása és 
annak tevékenysége, az előírás szerint kötelező kommunikációs és 
nyilvánossági tevékenység ellátása, illetve az esélyegyenlőségi és 
fenntarthatósági vállalások biztosítása a projekt kapcsán.

A továbbiakban a projekt finanszírozási hátterének biztosí-
tásához szükséges a második fordulós pályázathoz szükséges 
önkormányzati önrész előteremtése, illetve a lakossági hozzájárulás 
módjának kidolgozása, egyeztetése. A projektmegvalósítási tevé-
kenységekre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció kidolgozására 
is a projekt-előkészítési szakaszban kerül sor, ide tartozik a kivite-
lezés, a műszaki felügyelet/ellenőrzés, a tervezői művezetés és a 
könyvvizsgálati tevékenység dokumentációja. Végül az első fordu-
lós pályázat zárójelentésének elkészítésével és benyújtásával, ezzel 
egy időben a második fordulós pályázat benyújtásával fejeződik be 
a projekt előkészítési szakasza.

Bővebb információ:
Név: Bodor Ferenc polgármester
Cím: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, 6066 Tiszaalpár, 
Árpád tér 1.
Telefon: 76/424-133 / 115 mellék
Email: bodorferenc@tiszaalpar.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Sajtóközlemény
Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és

tisztítása Európai Uniós forrásból valósulhat meg

Véleményünk a kérdőívek tükrében
A szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep 

építésére irányuló pályázathoz kapcsolódóan - a kommuniká-
ciós terv megalapozására - a HBF Hungaricum Kft. májusban 
véleményfelmérést végzett Tiszaalpár lakossága körében. 

A közvélemény-kutatásra három módszerrel került sor: 
önkitöltő kérdőívvel, mélyinterjúkkal, valamint a civilszerve-
zetek és közintézmények képviselőinek részvételével fókusz-
csoportos beszélgetésekkel. 

A kérdőíves felmérés eredményei:
A település minden postaládájába (kb. 2000 háztartás) 

eljuttatott kérdőívekből a lakosok a három kihelyezett gyűj-
tőládába 177 db kitöltött kérdőívet dobtak be. Ezekből 173 
kérdőívet lehetett feldolgozni, mert 4 válaszadó a „válaszadói 
karakterre” vonatkozó kérdést vagy kérdéscsoportot nem 
töltötte ki.

Az életkort tekintve a válaszadók többsége (53,2 %) 30 és 
60 év közötti,  41,6 %-a 60 év feletti  és mindössze 5,2 %-a 
30 év alatti volt.

A kérdéssor elején a kérdőív a válaszadók előzetes isme-
reteit méri fel a beruházásról a közmeghallgatást megelőzően 
(1. pont):
Most hall először a tervezett szennyvízberuházásról: 19 fő 
(10,98%)
Már korábban is értesült arról, hogy készül egy ilyen beruhá-
zás a településen: 128 fő (73,99%)
Részletesebb ismeretei vannak a fejlesztésről (pl. újságokból, 
testületi ülésről): 24 fő (13,87%)
Közreműködött a projekt előkészítési munkálataiban: 2 fő 
(1,16%)

A szennyvízberuházás lakossági támogatottsága (2. pont):
Teljes mértékben egyetértett a beruházással: 76 fő  (43,93%)
Inkább egyetért:       21 fő (12,14%)
Inkább nem ért egyet:      17 fő (9,83%)
Teljes mértékben elutasítja:     29 fő (16,76%)
Még nincs kialakult véleménye a kérdésben: 30 fő (17,34%)
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A válaszadók az alábbi fejlesztéseket tartanák még fontosnak 
(legalább 3%-os említésű) (3. pont):
Útépítés, javítás:      27 fő 
Munkahelyteremtés:    14 fő
Óvoda, bölcsőde megépítése, fejlesztése:  10 fő
Földes utcák aszfaltozása, járdaépítés:  7 fő
Kerékpáros út (óvodához, Kiskunfélegyházára):  5 fő
Parkosítás, falukép szépítése, játszótér létesítése:    5 fő
Rendőrség, közbiztonság fejlesztése:   3 fő
Fiatalok szórakozási lehetőségei (strand):  3 fő
Egészségügyi centrum, orvosi ügyelet:  3 fő
Idegenforgalom rendkívül erőteljes fejlesztése:      3 fő

A negyedik kérdés ismét a projekt indokoltságára vonatkozott; 
ezúttal a szennyvízcsatorna-építés előnyeit, hasznát firtatva. Je-
lentősebb pozitív említések:
- környezetvédelem     23,7%
- gazdasági szempont    15,7%
- kényelem     12,3%
- egészségügyi szempont    10,6%
- nem engedik ki az utcára a szennyvizet  9,7%
A beruházást fenyegető kockázatok, veszélyek a lakosság sze-
rint:

Az említések csaknem 40%-a a forráshiány rémét jeleníti 
meg, elsősorban a vélemények szerint magas munkanélküliség, 
illetve az alacsony nyugdíjak miatt. A lakosság körében meglé-
vő tartózkodást, félelmet jelez a „magán- és közösségi értékek 
lerombolása, az utak feltörése” típusú válaszok csaknem 10%-os 
aránya (9,7%).

A szennyvízkérdés csaknem tíz éve szerepel a település na-
pirendjén. Többen egy elhúzódó folyamatot érzékelnek, amely 
mögött a „felelőtlen tervezést” sejtik (7,9%); ehhez hasonló ag-
gályokat jeleznek azok a válaszok, amelyek az „eltérő helyi és 
politikai érdekek”-től féltik a beruházást (5,3%). Sokan tartanak 
még a lakosság közönyétől (7%), és 5% feletti említési arány jel-
zi a lakossági félelmeket a túl drága bekerülési (5,73%) és üze-
meltetési (5,3%) költségektől. Végül az e kérdésre adott válaszok 
között is megjelenik a „nincs rá szükség” vélemény (4,85%).

A lakossági hozzájárulás kérdésére adott válaszok:
Itt csupán 96 számszerűen értékelhető válasz született 

(54,2%). A szokottnál magasabb volt a válaszmegtagadás (ami 
sejthetően kétségeket, illetve „nullá”-t jelent), néhányan pedig 
szöveges megjegyzésekkel fejezték ki érzéseiket, mutatták be 
(szerény) anyagi lehetőségeiket. Még a számszerű válaszok egy 
része is 0 volt (6 db 7,4%), ami a lakossági önrész előteremtésé-
re való képtelenséget fejezi ki. Csupán egyetlen személy tudna 
300.000 Ft-ot felvállalni. A legmagasabb, többek által megadott 
összeg 200.000 Ft volt (10 említés, 5,6%), 100.000 Ft-ot adott 
meg 18 válaszadó (10,2%), ugyanennyien jelöltek meg 50.000 
Ft-os összeget is. A legkisebb összegek 5000, 2000, 1000 Ft (sőt 
akadt egy 2500 Ft-os válasz is), ezek a számok azonban való-
színűleg a kérdés félreértésén alapultak (vagy a havi fenntartási 
díjjal tévesztették össze az egyszeri hozzájárulást, vagy pedig vi-
selhető havi törlesztő részletet adtak meg). A számszerű válaszok 
átlaga 75.005 Ft.

Arra a kérdésre, hogy a beruházáshoz a fentebb megadott 
összeggel egyszerre vagy részletfizetéssel tudnának a háztartá-
sok hozzájárulni, még kevesebben válaszoltak, csupán 63,2 %. A 
válaszadók többsége (66%) a részletfizetést választaná, míg 34 
%-uk egy összegben ki tudná fizetni a hozzájárulást.
Fontos kérdés volt a havi szennyvízdíjak háztartások általi visel-
hetősége (7. pont). A válaszadók által megadott legalacsonyabb 

összeg itt 100 Ft volt, a legmagasabb 10 000 Ft; a megadott vi-
selhető havidíjak átlaga 2770 Ft, míg számszerűen a legtöbben 
(19,6%) 2000 Ft-ot jelöltek meg.

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a szennyvízberu-
házás mely részletkérdéseivel kapcsolatosan kérnek a lakosok 
részletesebb tájékoztatást. 
a) a  lakossági hozzájárulásról  -  kér: 130, nem kér: 8,  nem 
válaszolt:  39 
b) a szennyvízdíj mértékéről  -  kér: 125, nem kér: 9, nem vála-
szolt: 43 
c) az időbeli ütemezésről  -  kér: 89, nem kér: 20, nem válaszolt: 
68 
d) a települési költségvetés terhéről - kér: 77, nem kér: 22, nem 
válaszolt: 78 
e) a hitelfelvételi lehetőségekről -   kér: 75, nem kér: 33, nem 
válaszolt: 69 
f) a kivitelező cégről  -  kér:  53, nem kér: 37,  nem válaszolt: 
87.

A lakosság tájékoztatási igényei a válaszadók által megneve-
zett témában:
a tisztítótelep helye, beüzemelés ideje, működtetője: 15 
a lakosoknál történő változtatásokról: 12
"Mi a helyzet azokkal, akik nem csatlakoztak be?" :  6
a lakossági hozzájáruláson és az uniós pályázaton kívül milyen 
forrás áll rendelkezésre:  4
"Kötelező-e az önrész fizetése?":  4
"Megoldja a belvízhelyzetet?": 3
"Számoltak-e az ingatlanokon belüli és az utcai kertrombolások 
anyagi és esztétikai veszteségeivel?": 2
"Akinek nincs fürdőszobája, milyen hozzájárulást fizessen?": 2
környezettanulmány: 2
"Foglalkoztatást remélhetnek-e a helyi munkanélküliek a pro-
jektmegvalósítás kapcsán?": 2
pályázatok elbírálási feltétele: 1
alternatív, egyedi tisztítás lehetőségei, feltételei: 1 fő.

A 9. kérdés arra vonatkozott, hogy milyen forrásokból tájéko-
zódnak a lakosok a helyi ügyekről?

A válaszadók döntő többsége a település saját újságjából, a 
Tiszaalpári Hírmondóból tájékozódik elsődlegesen (rendszeres 
olvasásra 106 említés (59,9%), alkalmi olvasókkal kiegészítve 
145 említés (81,9%). A fentiekhez képest jelentősen lemaradva 
következik a megyei lap, a Petőfi Népe (30,5–45,8%), illetve a 
plakátok-hirdetmények (20,3–32,3%).

A nyomtatott média olvasóinál is kisebb lakossághányad tá-
jékozódik a helyi hírekről a környékbeli rádiókból és televíziók-
ból (a leghallgatottabb, illetve legnézettebb csatornákból is csak 
17-17%).

Tiszaalpár nagyközség honlapját rendszeresen 7, alkalman-
ként 21 fő látogatja. 83 válaszadó egyáltalán nem tájékozódik a 
honlapról.

A kérdőív további részében az üdülőtelep és Árpád-telep, a 
szennyvízberuházás és egyéb települési fejlesztések szempontjá-
ból sajátos helyzetű településrész fejlődési lehetőségeiről, illetve 
a bővülés (vagy visszafejlődés) esélyeiről nyilatkozott a lakos-
ság.

Az üdülőtelep jövőjét a válaszadók ellentmondásosan ítélik 
meg, ez már a hiányzó, illetve a „nem tudja” válaszok viszony-
lag magas arányából és változatos eloszlásából is kitűnt. Noha 
sokan úgy látják, hogy tulajdonosaik karbantartják, fejlesztik az 
üdülőket, mégis többségbe került az a vélekedés, miszerint „az 
utóbbi években kevésbé használják”. (Igaz, logikailag nem zárja 
ki egymást e két állítás.)
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Kis „szótöbbséggel” győzött az a vélekedés, hogy fejlődni 
fog a terület, bővülését ugyanakkor feleannyian valószínűsítik, 
mint ahányan ezzel ellentétesen vélekednek. Abban azonban 
meglehetősen nagy az egyetértés, hogy az üdülőterület fejlesz-
tésre érdemes (84%-os többség, kiugróan magas válaszadási 
hajlandósággal). Még egyértelműbb az üdülők felújítására, átté-
telesen az üdülőtulajdonosok anyagi lehetőségeire vonatkozó 
kérdésünkre kapott válaszok eloszlása: a válaszadók kevés kivé-
tellel jelenleg egyáltalán nem (még hosszú távon sem) tervezik 
az üdülők felújítását.

Az üdülőterület fejlődési lehetőségei (említések száma) (I 
=igaznak tartja, H= hamisnak tartja, N= nem tudja/nem vála-
szolt)
- fejlődni fog a terület: I 35, H 29, N 113;
- karbantartják az üdülőket: I 71, H 17, N 89;
- kevésbé használják őket: I 55, H 31, N 91;
- bővülni fog az üdülőterület: I 19, H 38, N 120;
- fejleszteni érdemes a területet:  I 84, H 25; N 68.

Az üdülőtulajdonosok válaszainál értelmezési probléma 
merült fel. Mindössze 6 fő jelölte meg magát egy későbbi 
kérdésben üdülőtulajdonosnak, arra a kérdésre azonban, hogy 
tervezi-e az üdülő-felújítást, 17-en válaszoltak:
- 1 éven belül: 1
- 5 éven belül: 0
- 10 éven belül: 1
- 10 éven túl: 0
- nem tervezi: 15.

Az Árpád-telep fejlődési lehetőségei (említések száma) (I= 
igaznak tartja, H= hamisnak tarja, N= nem tudja/nem vála-
szolt)
- bővülni fog: I 19, H 46, N 111; 
- beköltöznek onnan: I 56, H 20, N 101;
- fejlesztené a szennyvíz-csatorna: I 34, H 37, N 105.

Az utolsó kérdéscsoport a településen belüli bizalmi viszo-
nyok feltárását célozta, az ún. „helyi véleményformálók” vagy 
véleményvezérek „bizalmi indexének” felmérésével. Az alábbi-
akban a válaszadók által adott „osztályzatok” eloszlását, illetve 
azok átlagát mutatjuk be. A „bizalmi index” számítása az iskolai 
osztályozáshoz hasonló átlagszámítással történt. A megkérde-
zettek az alábbi válaszlehetőségeket rendelhették a felsorolt 

négy „szereplőtípushoz” és az általuk említett „további fontos 
közszereplőkhöz”:
Véleményükben: 5- teljesen megbízik; 4- megbízik; 3- változó; 
2- inkább nem bízik meg; 1- egyáltalán nem bízik; NT- nem 
tudja / nem ismeri a véleményét (véleményüket).

A közszereplők bizalmi indexe (1,2,3,4,5, NT, Á=átlag)
- helyi egyházi vezetők: 1=17, 2=15, 3=39, 4=35, 5=17, NT= 
23 Á=3,16
- polgármester: 1=22, 2=18, 3=55, 4=35, 5=20, NT= 10 
Á=3,07
- civilszervezetek vezetői: 1=21, 2=20, 3=46, 4=30, 5=5, NT=22 
Á=2,82
- önkormányzati képviselők: 1=23, 2=38, 3=57, 4=22, 5=3, 
NT=14  Á=2,61

Egyéb fontos közszereplők
Tiszaalpári rendőrség (10 említés): 1=1, 2=1, 3=2, 4=3, 5=3    
Á=3,6
Orvosok (9 említés): 3=4, 4=2, 5=3  Á=3,89
Polgárőrség (9 említés): 1=2, 2=2, 3=2, 4=2, 5=1 Á=2,78
Dr. Vancsura Zoltán (gyógyszerész)* (6 említés): 4=2, 5=4 
Á=4,67
Jegyzőnő (6 említés): 3=2, 5=3, NT=1 Á=4,2
Tanárok (4 említés): 3=1, 4=3 Á=3,75
Vajda Márta (3 említés): 4=1, 5=2 Á=4,67
Bársony István) (a műv. ház vezetője) (3 említés): 1=1,  4=1, 
5=1 Á=3,33
Kiss Józsefné * (klubvezető) (2 említés): 5=2 Á=5
Magángazdálkodók (2 említés): 4=2 Á=4
Magánvállalkozók (2 említés):   4=2 Á=4
Nemzeti park (2 említés): 3=1, 5=1 Á=4
Temetkezési vállalkozó, felügyelet (2 eml.): 2=1, 5=1 Á=3,5
Boris Ferenc (1 említés):   5=1 Á=5
Patai Ferenc (1 említés): 5=1 Á=5
Dr. Csernus Tibor (1 említés): 4=1  Á=4
Helyi lakosság (1 említés): 4=1 Á=4
Közalkalmazottak (1 említés) : 3=1  Á=3
(* ebben a formában történt a megemlítés)

A mélyinterjúk és fókuszcsoportos beszélgetések eredménye-
iről a következő számunkban számolunk be.

Az ősi hagyományokat feléleszt-
ve Tiszaalpáron is megrendezték a 
tűz ünnepét. Szent Iván éjjelén, az év 
legrövidebb éjszakáján a Tiszaalpári 
Lovas Sport Egyesület felvonulásra 
hívta az alpáriakat.

A nyári napforduló a régiek hi-
edelme szerint varázslatos éjszaka, 
amikor szinte bármi megtörténhet, a 
kívánságok teljesülhetnek. Ilyenkor 
mindenki együtt ünnepel kint a sza-
badban, tüzet gyújtanak, máglyákat 
raknak, amelyeknek varázserőt tulaj-
donítanak: megvédenek a betegségek-
től, a boszorkányoktól, sárkányoktól, 

és tisztulást hoznak az emberre. Aki a 
tűzrakást háromszor átugorja, az Szent 
János illetve Szent Iván segítsége által 
a Szentháromságnál kegyelmet nyer. 

A lovas egyesület fáklyás felvonu-
lásán több mint félszázan vettek részt, 
igen jó hangulatban. Öt fogattal és ter-
mészetesen lóháton járták körbe a falut.

A Tisza-partról indultak a Halász-
csárda elől, és ide is érkeztek vissza, 
közben végigjárva falu leghosszabb 
utcáit, egészen a Bokrosi útig kerül-
ve. A felvonulás jó szórakozást nyúj-
tott nem csak a helybelieknek, de az 
üdülő vendégeknek is.

Könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek: 5000 év: 

a világtörténelem krónikája. Emma 
Baumacher: A nácizmus története. Csernus 
Imre: A férfi. Fábri Anna: Hétköznapi élet 
Széchenyi István korában. Magyarország 
politikai évkönyve I-II. Josie Rusher: 
Robert Pattinson [a Twilight sztárja]. 
Simon Róbert: Iszlám kulturális lexikon. 
Szépirodalom: Catherine Anderson: A 
lélek dala (romantikus). Esterházy Péter: 
Biztos kaland. Nógrádi Gábor: A bátyám 
zseni (ifjúsági). John Sandford: A hold 
árnyéka (krimi). Sinka István válogatott 
versei. Nicolas Sparks: Szerencsecsillag 
(romantikus). John Updike: Nyúlszív. 
Jacquelin Wilson: Apja lánya (ifjúsági).

Elérhetőségek: tel.: 598-816 ; www.
alpariskola.atw.hu / könyvtár

VArázSlAtoS ÉJSzAKA
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Kirándulás Királyrétre
a Környezetvédelmi Világnap alkal-

mából - 2009. június 5.
Iskolánk 2008 júniusától viseli az 

Ökoiskola címet, s ezáltal jogosult lett a 
jeles napok egyikén az ország bármely 
nemzeti parkjában egy foglalkozáson - 
előadáson, túrán – ingyenesen részt venni. 
A kirándulás jutalomutazás volt annak a 
48 diáknak, akik egész évben kiemelkedő 
közösségi munkát végeztek (Önkéntes kör, 
Természetbarát szakkör, Ha-Ho szakkör), 
valamint valamely területen eredményesen 
szerepeltek (sport, képzőművészet, ének-
kar, versenyek, néptánc). 

Az összesen 132.000 Ft autó-

buszköltséget az integrációs nor-
matíva (40.000 Ft) és az intézmé-
nyi költségvetés (52.000 Ft) terhére, 
valamint a Pejtsik László Alapítvány 
támogatásából (40.000 Ft) biztosítot-
tuk a gyerekek számára „Ennek kere-
tén belül jutottunk el a Duna – Ipoly 
Nemzeti Park területére, Királyrétre. 
A program a Környezetvédelmi 
Világnapnak megfelelően Az ember és 
környezete címet kapta.  A település 
régmúltjára visszatekintve állapíthat-
ták meg a gyerekek a túra során, hogy 
milyen jelek utalnak az ember jelenlé-
tére a bizonyos korokban. A letűnt gaz-
dasági életre is kitért az előadó, jártunk 

már nem használt bányában, sétáltunk 
a régi gőzmozdonyos kisvasút tölté-
sén – a síneket már régen felszedték-, 
megismerhettük a Börzsöny jellegzetes 
növényeit, állatait, kőzeteit. Az ember 
pusztító munkája mellett felismertük 
azt a tevékenységet is, amely a környe-
zet megóvására irányul. Reméljük, még 
„unokáink is láthatják” ezt a csodálatos 
tájat!” (Vámos Piroska 7.a)

Útközben érintettük az „ország köze-
pét”, Pusztavacsot. A jelzőtorony  föld-
rajzi tájékoztatójának megismerése után 
elmondtuk a Szózat első versszakát.

Kísérő pedagógusok: Dr. Halász 
Mátyásné, Deák Lajosné.

Drog-stop!
2009. június 10-én délelőtt Kurdics 

Mihály ny. rendőr alezredes, egyetemi 
oktató, drogprevenciós szakértő tartott 
érdekes előadást a 7-8. osztályos tanu-
lók számára. A programot a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat támogatta.

Az alezredes úr a következő mottó-
val nyitotta meg programját:

„A kábítószer legyőzésében az az 
első lépés, hogy többet tudjunk róla, 
mert csak így segíthetünk másoknak is 
erősebbnek lenni !”

Ennek jegyében rengeteg informá-
ciót, érdekfeszítő történetet és meg-
döbbentő képeket láthattunk drogos 
fiatalokról, diszkóbalesetet szenvedett 
ifjú emberekről, tönkrement életek-
ről, családokról, mindezt egy olyan 
embertől, aki évtizedekig a drogellenes 
osztály vezetője volt a megyében. Az 
esetek, a történetek valódiak voltak, 

ez pedig még közelibbé, még hite-
lesebbé tette számunkra az előadást. 
Megtudtuk, hogy sajnos a mi megyénk, 
a mi falunk sem mentes a drogoktól, 
ez a veszély már mindenütt leselkedik 
ránk. A tavalyi évben 58 drogfogyasztó 
vesztette életét, volt köztük 22 éves 
budapesti egyetemista, de volt 13 éves, 
hetedikes kecskeméti diák is. Érdekes 
volt hallani, mit jelent a drog azok-
nak, akik árulják, és mivé teszik azo-
kat, akik használják: „Fényűző villák, 
rengeteg pénz! Csodaautók, egzotikus 
utak, mérhetetlen gazdagság! Igen! Ez 
a kábítószer! Azoknak, akik belőled 
élnek! És mindezt a te pénzedből, akár 
az életed árán is! A másik oldal pedig? 
Tönkretett életek, belerokkant fiatalok, 
gyakran halál.”

A diákközpontú, megdöbbentő elő-
adással talán sikerült felhívni a gyere-
kek figyelmét arra, hogy mindig van 
választás! TE DÖNTESZ!

Bondár Enikő

Iskolai élet

Diákigazolványok
A frissen beiratkozott első osztályosok számára 
igényelt diákigazolványok folyamatosan érkez-
nek az iskolába. Átvehetők a nyári szünetben 
keddenként 8-12 óráig az iskolatitkárnál.

Pedagógusok köszöntése
A község pedagógusainak és oktató-

nevelő munkát segítő közalkalmazot-
tainak tolmácsolta a képviselő-testület 
köszönetét és elismerését Bodor Ferenc 
polgármester a pedagógusnapi ünnep-
ségen. Az általános iskola aulájában a 
gyönyörűen terített svédasztal melletti 
köszöntőjében elmondta, hogy tanulóink 
nevelése, oktatása az utóbbi két évtized 
kísérleteivel, útkeresésével nagy próba 
elé állította ezt a pedagógus nemzedé-
ket. A kérdés, a feladat továbbra is az, 
hogy fel tudják-e készíteni a fiatalokat a 
változó világ kihívásaira. A polgármes-
ter köszöntőjét követően beszélgetéssel, 
kötetlen együttléttel telt a délután. 

Tiszavirág tábor
A hátrányos helyzetű gyermekek szá-

mára az idei évben is megszervezésre 
került a Tiszavirág tábor június 22-26-ig.  
Barcsik Edit gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős szervezte, de betegsége miatt a tá-
bor lebonyolítását én végeztem több kol-
légám segítségével.

Az időjárás a hétfői napon nem volt 
kegyes hozzánk, de szerencsére keddtől 
már zavartalanul élvezhették a programo-
kat a gyermekek.

Programok: Tiszaalpáron a Kosár és 
Vesszőtermék Gyűjtemény és a Helytörté-
neti és Természetrajzi Kiállítás megtekin-

tése, a kecskeméti Vadaspark látogatása, 
a Malom moziban az Éjszaka a múzeum-
ban II. című film megtekintése, a Ciróka 
Bábszínház látogatása, lovaglás, fürdőzés 
a kiskunfélegyházi strandon, kézműves 
foglalkozások, játékos és sportos foglal-
kozások, palacsintaevő verseny, lufifújó 
verseny, rajzverseny, pattogatott kukori-
cagyűjtő verseny, üdítőivó verseny. A tá-
bort zenével és tánccal zártuk.

Köszönet a segítőknek, akik lehetővé 
tették, hogy a gyermekek jól érezhessék 
magukat: Árpád Fejedelem Általános Is-
kola és Könyvtár, Gibárszki Sándorné,  
SZMK, DÖK,

Barcsik Edit, Dömötörné Tar Margit, 
Komár Pálné, Kissné Kócsó Andrea, Ür-
mösné Csányi Éva, Ivicz Ivett, Ivicz Lá-
zár, Borbélyné Megyeri Mariann, Győriné 
Novák Olga, Novákné Lucza Regina, No-
vák Éva. 

Köszönjük a lovaglási lehetőséget 
Kecső Józsefnek, Baranyi Jánosnak, Bay 
Diánának, Bársony Anettnek, Bíbok Pi-
roskának, az arcfestést Novák Dórának és 
a finom palacsintákat Ajtai Csabánénak, 
Barcsa Anikónak, Kanál Jánosnénak, Pat-
kós Szabina anyukájának és Nagyné Ber-
ze Katalinnak.

Kalmárné Palásti Mónika
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Elballagtak a nyolcadikosok
Az iskola tanulói osztályfőnökeik-

kel, segítőkész szüleikkel már jó előre 
virágköntösbe öltöztették a tantermeket, 
folyosókat, ezzel is jelezve, hogy nagy 
jelentőségű nap érkezett el az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola életében. 
A tanévzáró és ballagás alkalmával két 
osztály, ötvennégy frissen végzett nyol-
cadikos vette vállára a tarisznyát, az is-
kolától való búcsú jelképét – benne az 
elmaradhatatlan pogácsával, sóval és 
aprópénzzel.

Győri Istvánné igazgatóhelyettes, 
Dömötörné Tar Margit és Dr. 
Halász Mátyásné osztályfő-
nökök vezetésével a balla-
gók utoljára járták körbe az 
épületet, vetettek még egy 
pillantást az udvar fáira, a 
tantermek tábláira, a folyosó 
ablakaira. A ballagási csok-
rok fehér szalagjain útravaló-
nak szánt idézetek, üzenetek, 
köztük talán Ady Endre sza-
vai is:

„A szárny megnőtt, üresen 
áll a fészek / Csak álom volt a 
szép diákvilág/

S mint a fecske alkonyati 
szélben / Ma szárnyat bont 
egy sereg diák.”

Az iskolaudvaron szülők, 
barátok, rokonok és iskolatársak körében 
Győri Isvtánné igazgatóhelyettes köszön-
tötte a ballagókat az iskola vezetősége 
nevében. „Kemény munkával, sikerek-
kel és kudarcokkal, sok szép élménnyel, 
felejthetetlen perccel, órával, örömteli 
és kevésbé kellemes pillanattal tarkított 
8 év van mögöttetek” – emlékezett a be-
szédében, majd további sikereket kíván-
va megköszönte a szülők együttműködé-
sét, segítő támogatását is. 

A hetedikesek nevében Vámos Vivi-
en mondott beszédet, majd a végzősök 
közül Vígh Marcell és Hódi Csilla vett 
búcsút az iskola tanulóitól, a tanároktól, 
s mindazoktól, akik évek hosszú során 
dolgoztak azért, hogy gondtalan diákéve-
ik legyenek.

Az ünnepség további részében jutal-
makat vehettek át a tanulók. Az igazga-
tóhelyettes asszony könyveket és a Ma-
lom Mozi Kft. ajándék mozijegyét adta 
át a kitűnő tanulmányi eredményt elért 
tanulóknak:
1/a: Deák Csenge, Dósa Ágnes, Novák 
Ádám, Sánta Márk
1/b: Fekete Boglárka, Vedres Balázs, Pa-
tai Patrícia
2/a: Barna Martina, Bartók Bálint, Bir-
kás Levente,  Kása Norbert, Ollári 
Róbert

2/b: Balla Piroska, Marsa Dorina, Kő-
vágó Karina, Taricska Blanka, Vancsura 
Anna
3/a: Schindler Kitti, Tóth Regina, Ko-
vács Stella
3/b: Ballabás Viktória, Czinege Gréta 
Lilla, Kiss Vivien Velvet, Nemes Dorina, 
Papp Dóra
3/c: Forgó Nándor, Herczeg Bálint Ta-
más, Kalmár Gréta, Kőrös Barbara
4/a: Csík Péter, Réczi Ákos
5/a: Almási Attila
6/a: Ivicz Netta, Kálmán Csilla, Szabó 
Tibor, Nemes Klaudetta 
6/b: Kádár Dániel
7/a: Nagy Kata
7/b: Víglási Viktória.
Bodor Ferenc polgármester a néptánco-

sok sikereit elismerve az önkormányzat 
nevében könyveket adott át a tagoknak: 
Bársony Józsefnek, Bartók Bélának, 
Fekete Ádámnak, Győri Krisztiánnak, 
Herczeg Eszternek, Ivicz Nettának, Ja-
kab Elzának, Juhász Szabinának, Kál-
mán Csillának, Kanalas Kittinek, Ollári 
Gábornak és Szabó Jánosnak.

A Pejtsik Alapítvány idén jutalom-
ként a királyréti kirándulás költségeinek 
egy részét vállalta magára, hogy támo-
gassa azoknak a tanulóknak a részvéte-
lét, akik tehetségükkel, szorgalmukkal, 

közösségi magatartásukkal 
kitűntek társaik közül.  

Látványos és szimboli-
kus momentummal zárult 
az ünnepség: az alma ma-
terből „kiröppenő” osztá-
lyokat jelképezve egy ga-
lambpárt engedtek útjára a 
szervezők.

 A végzősök névsora: 
8.a Dömötörné Tar Margit 
osztályfőnök, Balogh Hen-
rietta, Bársony Erika, Bo-
dor Brigitta, Csiszér Máté, 
Drozdik Leila, Engi Katalin, 
Forgó Norbert, Galló Gá-
bor, Kádár Attila, Kanalas 
Diána, Kátai Anita, Kiss 
Béla, Kocsis János, Kovács 

Ádám, Kovács Andrea, Körözsi János, 
Lövei József, Novák Norbert, Nyári Vi-
vien, Szabó Csilla, Sztakó Csilla, Tary 
Mónika, Tresz András, Vígh Marcell, 
Viglási Alexandra, Víglási Carmen, 
Zetkó Csilla.

8.b Dr. Halász Mátyásné osztályfő-
nök, Ajtai Beáta, Andó Erzsébet, Balla 
Máté, Ballabás Zoltán, Bársony Imre, 
Berkes Dániel, Cseh Marietta, Csóka 
Zoltán, Czímer Gábor, Dora László, Fo-
dor Viktória, Gálfi Zsolt, Győri Ferenc, 
Hódi Csilla, Karsai Fanni, Mányi Dóra, 
Mészáros József, Németh Alexandra, 
Pásztor Dávid, Potyesz Petra, Réczicza 
Anita, Rokolya Evelin, Samu Adrián, 
Seres Csilla, Susi Gergő, Váradi Marti-
na, Vincze Tibor.

Kedves Szülők!
Családi Napközis tábort szervezünk sok programmal, kis tanulással, angol nyelvi előkészítővel és szinten tartással.

Ha kisiskolás gyermeke szeretné hasznosan tölteni a szünidőt, kérem, hívjon bizalommal:
06-30/573-3750 és 06-76/424-254 Viglási Edit /tanító-angol tanító/

Fotó: Dömötör Tamás
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Egyéves születésnap
Három év kihagyás után, tavaly 

június 20-án 21 fővel alakult újra a 
Tiszaalpári Mozgássérült Csoport. Az 
egyéves évfordulónkra 51 tag és nagyon 
sok támogató segíti munkákat. 

A születésnapot egy „Mezítlábas 
Bál” megrendezésével próbáltuk meg-
koronázni. A korona nem kerülhetett 
fel, mivel a tervezett 80-100 fős jóté-
konysági bálon csupán ötvenen vol-
tunk. A hangulatot emelte Kardos 
László zenész és mókamester kiváló 
összjátéka, Patai Ferenc és Domokos 
Antal fejedelmi vaddisznópörköltje, 
melyek mindannyiunk számára felejt-
hetetlen élményt nyújtanak. Biztos a 
ballagások is közrejátszottak, hogy csak 
„fél házzal” ünnepeltünk, de a han-
gulat száz fővel felért! Lehetett is jó 
kedv, mert Magony Gáspár szeszfőz-
dés felajánlott finom körte pálinkáját 
még meg is ágyaztuk, és a mezítláb 
belépőknek öntöttünk is belőle (meg 
a cipőben érkezőknek is). De érkeztek 
felajánlások másoktól is, a fődíjat a 

Szervo-lux Kft. Autós Iskola biztosí-
totta. De adományoztak még: Bartók 
István Iparcikk Szaküzlet, Bartók István 
gumis, Víghné Novák Judit lottózó, 
Nagy Józsefné Erika horgászbolt, Detti 
Virágbolt, Juhász Imréné vegyes-élel-
miszer bolt, Juhász Sándorné vegyes-
élelmiszer bolt, Molnárné „Pici” CBA 
élelmiszer, Fonyó Béláné élelmiszer, 
Kopjás élelmiszer-italdiszkont, Papír-
írószer, Víglásiné Tóth Andrea vegyi-
áru kereskedés, Lantos Laura ruházati 
bolt, Tüzép telep, Virág-ajándék, Kínai 
bolt, Százforintos bolt, Hódi Krisztina 
zöldséges, Farkas Csaba zöldséges, 
Gyurki Gáborné ruházati bolt, Matic 
Kft., Mokos József Naturalpár Kft., 
Zsadány Béla Benzinke Kft., Szabó 
Erzsébet, Szabó Anita, Halasi Gábor, 
Bálint Imréné, Czímer Imréné, Timár 
Magdolna fodrászat, Góg Józsefné és 
Tóth Lászlóné.

Még egyszer köszönjük szépen, az 
Isten tartsa meg a jó szokásaikat és 
kívánunk nekik jó egészséget és sok 

sikert munkájukhoz! Mivel a felajánlás 
sok volt, a résztvevő pedig kevés, így az 
ajándékok nagyobbik felét azok között 
sorsoljuk ki, akik velünk töltik az év 
utolsó napját szintén a kultúrházban. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Addig még sok feladat vár 
ránk, de belefér egy ki nyaralás is. 
Köszönhetően Tiszaalpári Nagyközség 
Önkormányzatnak a százezer forintos 
hozzájárulást. Így mi, mozgássérültek is 
el tudunk menni egy egynapos kirándu-
lásra Kiskunmajsára az Élményfürdőbe. 
Ezzel is megköszönve sorstársaim segít-
ségét.

Ilyenkor vesszük észre, hogy men-
nyire fontos volt újra megalakulni. 
Összefogással épek és mozgássérültek 
mind többre jutunk. Igyekszem, hogy 
ez, legalább így, sőt ha lehet, még 
jobban működjön, és ne kerüljünk a 
közömbösség és a feledés homályába.

Hanó Mihály
a Tiszaalpári Mozgássérült 

Csoport vezetője

REndőRSégi tájéKoztató
Berkes Béla rendőr zászlós, körzeti 

megbízott Tiszaalpár ez évi bűnügyi és 
közbiztonsági helyzetéről adott tájékoz-
tatást. Az elmúlt évekhez képest sokkal 
több bejelentés érkezett a lakosság részé-
ről a körzeti megbízottakhoz a rossznak, 
veszélyesnek vagy ártalmasnak ítélt ese-
tekről, eseményekről. Ezeket a bejelenté-
seket a helyi rendőrök komolyan vették, 
kivizsgálták, ezzel az ún. trükkös lopások 
számát jelentősen csökkentve. A trükkös 
lopások során különféle hihetőnek hang-
zó indokkal (pl. nyugdíj-visszatérítés, re-
dőny- és villanyóracsere, alkalmi árusítás 
és egyéb szociális juttatás ígérete) jutottak 
be az elkövetők a házakhoz, és a tulajdo-
nos éberségét kijátszva onnan pénzt vagy 
más értéket vittek el. 

Ugyancsak bejelentés révén szereztek 
tudomást a rend őrei az újfalui katolikus 
templom udvarában észlelt mozgásról. 
Bár ezek a személyek elmenekültek, a 
jó személyleírásnak köszönhetően rövid 
időn belül sikerült előállítani egy három-
tagú (két férfi, egy nő) vidéki utazó bűnö-
ző csoportot, akik a kihallgatások folya-
mán több településen elkövetett számos 
bűncselekményt ismertek el.

Felszámolta a helyi rendőrség a Nagy-

templomnál éjszakánként randalírozó kö-
zel 10 fős csoport tevékenykedését is. A 
banda tagjai 14-40 év közötti személyek 
voltak, akik közül kettő ellen rongálás mi-
att eljárás indult.

Sok bosszúságot okozott a lakosság-
nak a kis facsemeték eltördelése, a kukák 
kiborogatása és felszaggatása, ezen felül 
a parkok, épületek vízelvezető csator-
náinak rongálása is. Ezek sem maradtak 
intézkedés nélkül, így mára az eredmény 
is jól érezhető. A falopások visszaszorítá-
sában nagy segítséget kapott a rendőrség 
a BÁCSHOSZ hivatásos halőreitől és a 
helyi polgárőröktől.

Az elmúlt időszakban két – egymástól 
függetlenül működő - bűnözői csoportot is 
sikerült felszámolni. Főként anyagi káro-
kat okoztak, rongáltak, loptak és csaltak. 
A kocsmai lopások tettese is kézre került. 

Júniusban eddig 7 személyt állítottak 
elő bűncselekmény (főként lopás) elkö-
vetése miatt a kiskunfélegyházi Rendőr-
kapitányságra, ahol további intézkedések 
várhatók az ügyükben. Pár napja sikerült 
elfogni két vidéki fiatalembert, amint a 
Holt-Tiszáról éppen fémcsónakot próbál-
tak eltulajdonítani.

Több folyamatban lévő ügyön is dol-

goznak a rendőrök. Ezekről egyelőre adat-
védelmi okokból pontosabbat nem lehet 
megtudni, de a nyomozás folyik, nincse-
nek az ügyek lezárva.

Hogy községünkben minél kevesebb 
bűncselekmény történjen, továbbra is vár-
nak rendőreink a lakosoktól minden olyan 
segítséget, bejelentést, amely a nyomozás 
szempontjából hasznos lehet. A bűnözés 
visszaszorítása nem csupán rendőrségi 
feladat, hanem olyan komplex tevékeny-
ség, melyben Tiszaalpár minden törvény-
tisztelő polgára magát hasznossá teheti.

Végül a rendőr zászlós felhívja min-
denki figyelmét arra, hogy körültekintően 
bánjanak értékeikkel, ne mutogassák azo-
kat, ne dicsekedjenek velük és ne tegyék 
könnyen hozzáférhető helyre. Ne hagyják 
a kocsiban, mindig helyezzék biztonságba. 
Idegeneket és gyanús személyeket soha ne 
engedjenek be a lakásukba. A csábító, von-
zó ígéreteket fogadják kritikával, hiszen 
nincs olyan hivatal, amely személyesen 
juttatna el valakihez pénzt vagy akár fontos 
iratot. Az épületeket mindig tartsák zárva. 
Figyeljenek jobban önmagukra és a környe-
zetükben élőkre is. Ha ezeket megteszik, a 
bűnözők esélyei tovább csökkennek.
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Köztünk élnek
1993 óta minden évben néhány napig 

köztünk  élnek. Idén a tábor lakója 
volt Tamás Enikő, az Európai Unió 
Agrárgazdasága című lap főszerkesztő-
je, többszörös nívódíjas, és „Miniszteri 
elismerő oklevél”-lel kitüntetett újságíró 
is, akinek az alábbi cikket köszönhetjük.  

Idén először pályázni kellett a tisza-
alpári alkotótáborra. A szürke munká-
val, gonddal agyonterhelt hétköznapo-
kon gyakran gondoltunk reménykedve a 
táborra. Idén fiatal, huszonéves tehetsé-
gekkel gazdagodtunk.

A felhőtlen alkotás időszaka ez a 12 
nap. Az önkormányzat méltán híres kony-
hájáról, az ízek mesés összhangjáról, a 
bőséges adagokról legendák keringenek. 
Az iskola osztálytermeiben kényelmes 
elhelyezést kaptunk, ahol esős időben 
nyugodtan festhettünk. Mindezért egy, 
a zsűri által kiválasztott képet kellett itt 
hagynunk. Ezúton is köszönjük a tisza-
alpári önkormányzatnak!

Békakoncert és madárdal
Egyik évről a másikra nagy változá-

soknak lehettünk tanúi. A Halászcsárda 
melletti lehajtó elvezet a Holt-Tisza 
partjára. Meglepve láttuk az idén a gon-
dosan lenyírt füvet, az újonnan lefestett 
padokat, a kihelyezett szeméttartókat. 
Az öreg nyárfák, vén fűzfák kicsi, ápolt 
tisztásokat rejtenek, ahol remekül lehet 
élvezni a jellegzetes madárhangoktól 
elmélyített csöndet. Itt jól megférnek 
egymással a vízben hancúrozó gyere-
kek, odébb a csöndre vágyó, békésen 
üldögélő horgászok.

Néhány alkotót megkerestem a 
táborból.

Munkácsy Károly alkotótáborunk 
„nagy öregje”, 86. évében jár, nyu-
galmazott testnevelő tanár, szobrász-
művész. Itt Tiszaalpáron is számos 
köztéri faszobra látható. 25 évig volt 
aktív tagja a budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Egyesületnek, mára 
tiszteletbeli tag ugyanitt.

- Számomra Tiszaalpár a hazai leve-
gőt, a vizek szépségét, de legfőképpen 
az itteni emberek csodálatos kisugár-
zását jelenti. Sok szeretetet, tiszteletet 
tapasztaltam az elmúlt 16 év során. 
Számos barátot szereztem. Idén már-
ciusban került sor életem utolsó nagy 
gyűjteményes kiállítására Budapesten. 
Számos szobrom van külföldön és hazai 
tájakon. Amíg élek és mozogni tudok, 

dolgozom. Sokat köszönhetek hű tár-
samnak, a feleségemnek, aki biztos, 
nyugodt hátteret ad az alkotáshoz.

 Takács László a budafoki Mészáros 
László Képzőművészeti Egyesület egyik 
alapítója. Ő a kezdetektől fogva tagja a 
tábornak.

- A legelső Tőserdőn volt – emléke-
zik vissza. – Kitűnő alkalom ez festés-
re, a jó kritikák elfogadására. A rossz 
kritikából is lehet tanulni, de fontos, 
hogy ki és hogyan mondja. Számomra 
igen sokat jelentett a határon túl élő 
magyar festőkkel való találkozás itt 
Tiszaalpáron. Ez egyben találkozóhely 
is, a szó nemes értelmében. Itt találtam 
meg élettársamat is feleségem halála 
után. Barátságok, szerelmek szövőd-
tek, amelyek kiállták az idő próbáját. 
„Mezítlábas festőművésznek” tartom 
magam, nem ez a tanult mesterségem. 
Gépész üzemmérnökként kerestem a 
kenyeremet, de 60 éve rajzolok, festek. 
A természet annak mutatja meg páratlan 
és mindig változó szépségét, aki nyitott 
szemmel jár. „Tanulj meg nézni és látni 
fogsz!” – ez a jelmondatom.

Tornallyay Andrea  régó-
ta tagja a budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Egyesületnek, sőt 
annak egyik vezetője, mégis most jutott 
el először Tiszaalpárra. A tavalyi villám-
látogatás csak megerősítette, hogy itt 
a helye. Sokat, lendületesen és nagyon 
egyénien fest.

- Gyermekeim kicsik voltak, nem 
akartam, nem tudtam őket idegenre 
hagyni, majd miután felnőttek, a szüleim 
szorultak ápolásra. Édesanyámat hos-
szan ápoltam, őt fél éve veszítettem el. 
Tiszaalpár számomra a korlátlan festést 
és egyben a nyugalmat jelenti. Kitűnő 
alkalom a festőtársak jobb megismeré-
sére. Kellemes meglepetéssel tapasztal-
tam, hogy amint itt lelépek a zebráról 
az úttestre, az autósok azonnal megáll-
nak, átengednek. Budapesten ez sajnos 
ritkaság számba megy. Kecskeméten 
a művészellátót kerestem. Egy ottani 
hölgy szakított arra időt, hogy mel-
lém üljön az autóba és elnavigáljon az 
eldugott helyen lévő boltba. Hatalmas 
élményanyag zúdult rám. Elég, ha leülök 
a Holt-Tisza mellé, odajönnek a festeni 
valók, hol két, hol négy lábon. Délceg 
tartású fiatal lányok lovagoltak a víz-
hez, ugyanazok, akikkel egyazon lovas 

kocsin ültem a fáklyás felvonuláson. 
A békésen legelésző állatok, az itt élő 
emberek büszke tartása, szépsége szin-
tén megihletett, a madárhangok meg-
nyugtattak. Nagyon örültem a lehetőség-
nek, s ha rajtam múlik egyetlen tábort 
sem szeretnék kihagyni a jövőben.

Vérfrissítés
Török Tamás a fiatal művészek vezé-

re, a Kiskunfélegyházi Holló László 
Képzőművészeti Körből jött. Fiatalokat 
gyűjtött maga köré Tompáról, Tokajból, 
Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról 
s az ország más városaiból, falvaiból. 
Szükség volt vérfrissítésre! Olyan légkör 
alakult ki, ahol a fiatal művészek is jól 
érzik magukat, ki tudnak bontakozni.

- Grafikusnak vallom magam. A 
tábor egyik művészeti vezetőjeként és 
fiatalságomból fakadó őszinteségből 
nyíltan megmondom a véleményemet 
a félig kész alkotásokról, jó időben. 
Azt tapasztaltam, hogy a fiatalok láza-
dók. Elfogadják ugyan a kritikát, de 
vitába szállnak vele. Véleményem sze-
rint fontos, hogy jó időben szóljak, 
ha nem jó irányban halad az alkotás. 
Linómetszeteket 1995 óta készítek, de 
festek is. Bízom benne, hogy lesz jó 
társam, lesznek gyermekeink. A linó-
metszeteket folytatni fogom, de izgat-
nak a teljesen új technikák a bennük 
rejlő lehetőségekkel. És igen, szeretnék 
külföld felé nyitni, hogy legyen nevem 
Európában is. Az ausztriai Pandorfban, 
Bécs mellett áll egy szobrom. Bízom a 
jövőben!

Locsolni eső után
Mi pedig elvisszük magunkkal 

Tiszaalpár jó hírét, szépségét. A magyar 
vidék a legjobb arcát mutatja itt. A házak 
előtt mindenütt virág, gyümölcstől ros-
kadozó fák, de láttam zöldbabot, krump-
lit is. Ezek a szép és hasznos utcakertek 
adnak keretet a közterek szakértelemmel 
és szívvel kialakított csodálatos parkjai-
hoz, kiültetéseihez. A jó kertész eső után 
is locsol. Ezt láttam Tiszaalpáron.

Izgalmas és őszinte beszélgetések 
emlékét is magammal viszem, amiket 
idegen, de baráttá vált helybeliekkel 
folytattam, ahogy a véletlen hozta. S az 
ilyen beszélgetések egy pohár bor mel-
lett folytatódtak a pincében.

Kincses Tiszaalpár! Vigyázz értéke-
idre, őrizd és tartsd meg azokat!

tamás Enikő
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Sport
labdarúgás

A felnőtt csapat két utolsó mérkőzé-
sén a következő eredmények születtek: 
Városföld – Tiszaalpár 8:3, Tiszaalpár 
– Kunfehértó 0:1

Két mérkőzés – két vereség- mondhat-
nánk, de a csapat a korábbi eredményei-
vel már biztosította bennmaradását a baj-
nokságban. A két idényből az őszi volt a 
sikeresebb, a tavaszi inkább a „szép volt, 
fiúk” kategóriába tartozik. Gratulálunk a 
csapatnak az egész éves szerepléséhez.

Csapattagok: Magyar Attila, Tarjányi 
András, Verebélyi Zoltán kapusok; Babita 
Zoltán, Baranyi József, Borsi Sándor, 
Cseh Attila, Fábián Róbert, Fekete István, 
Hekkel Zsolt, Kókai Tamás, Kovács 
Attila, Kovács Ferenc, Kovács József, 
László Zsolt, Németh Sándor, Palásti 
Roland, Pásztor Gyula, dr. Patak Sándor, 
Polner Béla, Tamási János, Tóth István, 
Török Tibor.

A játékosokat Kása István edző készí-
tette fel a érkőzésekre, de oroszlánrészt 
vállalt a csapat sikereiben Magyar Attila 
szakosztályvezető is, aki mindig ott volt, 
ahol a legnagyobb szükség volt rá. Ha kel-
lett, védett a kapuban, ha kellett, a mezőny-
ben szerepelt. A technikai feladatokat és az 
összes ügyes-bajos dolgot felvállalva tette 
a dolgát. Köszönjük, Attila!

Az ifjúsági csapat mérkőzései a követke-
zőképpen alakultak: Városföld – Tiszaalpár 
5:2, Tiszaalpár – Kunfehértó 1:0

Egy győzelem, egy vereség, közepes 
szereplést feltételez. A fiataljaink játékát 
látva elmondhatjuk, hogy nagyon sok 

örömet fognak még szerezni játékukkal 
Tiszaalpár sportszerető közönségének.

Szekeres Károly edző vezetésével a 
következő játékosok azok, akik végig 
helytálltak: Czímer Krisztián, Túri Zsolt 
kapusok; Albert Zsolt, Barcsa Alex, Dukai 
Richárd, Fábián Zsolt, Gál Nagy Róbert, 
Gálfi Mihály, Győri Tibor, Hürkecz 
Róbert, Kiss Andor, Laczkó Csaba, Pallós 
Nándor, Szabó Sándor, Törőcsik József, 
Ürmös Zoltán.

Megjegyzés: vannak játékosok, akik 
több csapatban is játszanak (felnőtt, ifjú-
sági, serdülő), így fordul elő, hogy egy 
névvel több helyen is találkozhatnak 
olvasóink.

A serdülő csapat korábban befejezte a 
bajnoki mérkőzéseit, mert kevesebb volt 
a részvevő csapatok száma. A 11 csapat 
közül a mieink az igen előkelő 5. helyet 
szerezték meg, amiért dicséret illeti a 
játékosokat és az edzőt egyaránt.

Kállai János edző tud valamit, mert 
az ő edzései a leglátogatottabbak. Nem 
ritka az sem, hogy húszan végzik az 
edzési feladatokat. Akik a siker részesei 
voltak: Magyar Imre, Túri Zsolt kapu-
sok; Baranyi Jenő, Bárdos Bence, Czímer 
Gábor, Dányi Erik, Dukai Richárd, Gálfi 
Mihály, Holló György, Hürkecz Róbert, 
Kádár Attila, Kádár Dániel, Kovács 
Ádám, Laczkó Balázs, Lövei József, 
Nemes János, Novák Norbert, Palásti 
Dávid, Sándor Ernő.

Női labdarúgóink szereplését illetően 
elmondhatjuk, hogy a várt eredményt 
hozta a csapat. Két gólon múlott a 2. hely, 
mert azonos pontszám esetén a bajnoki 

kiírás szerint a gólkülönbséget veszik 
alapul. bajnoki reményei még nem voltak 
a csapatnak, hiszen a Mórahalom ebben 
a kategóriában mindenki számára nagy 
falat. A jövőben viszont ez sem elképzel-
hetetlen!

Az Osztopáni Mihály és Győző Gyula 
edzők vezetésével sikerre vitt csapat: 
Ficsór Mónika, Győző Tamara kapusok; 
Bagdi csilla, Bali Cintia, Bodor Brigitta, 
Bürgés Mária, Csenki Anita, Engi 
Katalin, Győző Tilla, Kiss Anikó,  Kovács 
Andrea, Kovács Nóra, Nagy Éva, Patai 
Rita, Rátkai Orsolya, Suhajda Eszter, 
Suller Bettina, Szabó Nóra, Tóth Dóra, 
Tóth Kitti, Urbaniczki Bettina, Zsadányi 
Szilvia.

A 2009. évi tornák eredményei: 
Kiskunfélegyháza: „A” I. helyezés, „B” 
II. helyezés (csak tiszaalpáriak játszottak 
a csapatban). Kiskunmajsa: III. hely (csak 
tiszaalpáriak). Izsák: I. hely (csak tiszaal-
páriak). Szentendre: II. hely. Debrecen: 
I. hely (csak tiszaalpáriak). Kiskunhalas: 
I. hely.
Bajnokságban elért helyezésünk:

Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó 
Szövetség – POLI-FARBE Megyei II. 
Észak 20008/2009. Felnőttek 13. hely.

Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó 
Szövetség – POLI-FARBE Megyei II. 
Észak IFI 20008/2009. 12. hely.

Bács-Kiskun Megyei serdülő bajnokság 
ÉSZAKI CSOPORT 2008/2009. 5. hely.

A női bajnokság végeredménye: 3. 
hely.

Martus Pál
sportegyesületi elnök

Június 27-én reggel a korai órák-
ban az Árpád Nyugdíjas Klub tagjai 
szorgoskodta a művelődési házban. 
Nagy nap ez a község és a helyi klubok 
életében, mivel itt lett megrendezve a 
megyei Ki mit tud. A környező faluk 
és városok is beneveztek a versenyre. 
Solt, Pályi, Orgovány, Városföld, Izsák 
és természetesen Tiszaalpár. Színvo-
nalas műsort adtak az együttesek, és 
büszkén mondhatjuk, hogy az Árpád 
Nyugdíjas Klub tánccsoportja kima-
gasló alakítást nyújtott. A humoristá-
ink is remekül riposztoztak, így érték 
el az első helyezést. Büszkék voltunk 
a rendezőbizottság tagjaira, profi mó-

don intézték a vendégek tájékoztatását 
és vendéglátását. Ezúton köszönjük a 
Polgármesteri Hivatal hozzájárulását 
a különdíjjal, így több előadást lehetett 
díjazni. Itt köszönjük meg a képviselő-
testület anyagi segítségét, mert bizony 
saját zsebből szponzorálták ezt a ver-
senyt. Megint remekelt Tiszaalpár a 
vendégfogadással és az összefogással. 
A három klub gyűjtötte össze a tombo-
latárgyakat, amelynek cédulái pillana-
tok alatt elkeltek.

Bravó, Alpár, megint példát mutat-
tunk, hogy milyen is egy falusi össze-
fogás.

Busa Mária

tISzAAlPárI NAPoK 2009.
Sütő éS főző VERSEny

Várjuk azon magánszemélyeket, csalá-
dokat, csapatokat, baráti társaságokat, 
akik szeretnék megmutatni és megmé-
retni pörköltfőző vagy tárcsán, grillen 
sütő tudományukat! a verseny időpont-
ja: 2009. augusztus 22. 14 órai kezdettel 
jelentkezés és helybiztosítás: tiszatáj 
Vendéglő -  Kecső ferenc (telefonszám: 
06-30-642-0339), árpád Művelődési 
Ház: Bársony istván (telefonszám:424-
106). a sütéshez, főzéshez szükséges 
eszközöket és alapanyagot minden je-
lentkezőnek magának kell biztosítani. 
Bográcsonként egy asztalt és 4 széket a 
rendezők biztosítanak. Mindenkit sze-
retettel várunk!

Ki mit tud?
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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

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

MEGÚJULT A TISZAALPÁRI BENZINKÚT!!!
Kibõvített árukészlettel, udvarias kiszolgálással várjuk

minden kedves régi és leendõ vásárlónkat. Mindent egy helyen!
TANKOLJON TISZAALPÁRON!!! Dózsa György utca 69/A szám alatt.
Szolgáltatásaink:  / Mint a nagyok /
- elektronikus telefon feltöltő terminál (ONLINE) [pannon, t-mobile, vodafone]
- autópálya matrica terminál (ONLINE) 
- bankkártyás fizetés
- prémium minőségű üzemanyagok
- kiváló minőségű kenőolajok

Nézze meg megújult shop árukészletünket, nálunk a virágföldtől, a PB palackon át a gépjármű felszere-
lésekig mindent megtalál. néhány termék árukínálatunkból: cigaretta, dohánytermékek, sörök, borok, 
üdítő italok, presszókávé, cappuchino, jégkrém, csokoládé, plüssjátékok, játékautók,  gépjármű felszerelé-
si cikkek, izzók, biztosítékok, kenőolajok, üléshuzatok, elsősegély dobozok stb
Továbbá kis és nagy vállalkozásoknak, nagyfogyasztóknak halasztott fizetési lehetőség.
Figyelje akciós termékeinket, szinte beszerzési áron kaphatók.

AMENNyIBEN A BENZINKE KfT-NéL MEGÁLL, ÖN IGAZÁN JóL JÁR!!!
Nyitva tartás: hétfőtől  szombatig:  06 órától – 20 óráig, vasárnap és ünnepnap:  06 órától – 18 óráig

üVEgEzéS
Sík- és katedrálüvegezés, hőszigeteltüveg-készítés, 

drótüvegezés (pl. terasztető), kopolitüvegezés.
Akvárium- és terráriumkészítés, üvegajtó-készítés 

(vitrinajtó, HIFI-ajtó, szekrényajtó).
Üvegcsiszolás és fúrás (fogantyú, pántfurat),

üvegasztal készítése. Fa ajtók készítése (külső, 
belső ajtók). Régi ajtók átalakítása, felújítása
(pl. teleajtók kivágása, régi ajtó átalakítása

hőszigetelt üvegesre). Szúnyogháló ajtó, ablak 
készítése rövid határidővel.

Herczeg tibor üvegező kisiparos
tiszaalpár, Vörösmarty u. 11.

tel.: 76/424-997, 06/20/9260-987
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 16-19 óráig

szombat: 9-12 óráig

KÉPKErEtEzÉS
Fényképek, festmények, gobelinek, hímzések,
bármilyen papír vagy ruha anyag keretezése.

Régi képek kasírozása, minőségi paszpartuzása 
rövid határidővel. Gobelin nyomatok

kedvező áron rendelhetők. tel.: 06/30/355-2328
Cím: Vörösmarty u. 11.



TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Bársony István

Felelős szerkesztő: Sztakó Ildikó
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 hétfõtõl 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: 
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
Könyvtár: 598-816

12. oldal

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 megújúló,

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

* Elektromos rokkantkocsi 
eladó. Érd.: du. órákban a 421-
560 telefonszámon.
* Tiszaalpár csendes részén 2 
szobás, komfortos családi ház 
eladó. Érd.: 06/30/524-5061
* Üzletbe beszerelhető fa polc-
rendszer hozzávaló pulttal 
eladó. Továbbá 3 db babafej, 
8 db bevásárló kosár, vállfák. 
Érd.: 70/550-7003 Lóléné
* Eladó ágyneműtartó, lakozott 
középszín, háromfiókos 8.000 
Ft-ért. Tel.: 421-735 Dobó u. 2.
* Tetőszerkezetek építését, javítá-
sát, kiülők és teraszok készítését 
vállalom. Sinkó Pál, Esze Tamás 
u. 62. Tel.: 06/20/530-7620
* Családi ház 3 szobás, 

Holt-ághoz 200 m-re eladó. 
Fizetéskönnyítéssel, akár rész-
letfizetési lehetőséggel. Irányár: 
4,5 millió. Tel.: 06/30/873-
0018
* Felújítást igénylő 50 m2-
es családi ház nagy telekkel a 
Kossuth utcában áron alul sürgő-
sen eladó. Érd.: 06/20/210-0879
* 30-as nő pultos állást, 
fóliás vagy bármilyen 
munkát keresne fő vagy 
mellékállásban Tiszaalpár és 
környékén! Minden megoldás 
érdekel! Tel:30-7162821
* Eladó az Arany János utca 
29. számú négy szoba, fürdő-
szobás, konvektoros ház. Tel.: 
06/20/578-8035

Anyakönyvi hírek
akiktől elbúcsúztunk:
Konfár Lászlóné Kővágó Anna (1930), Boros János (1934)

régi, új felületek festése
mázolás, tapétázása

Hőszigetelés, falfelület színezése
Keressen meg és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely gondját 
rövid határidővel!

Egyénre szabott ajánlatokkal várja 
Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

fELHíVáS
 2009. július 05-én, vasárnap délután 3 órakor Pa-
lásti József ismeretlen helyre távozott. Kora 78 év, 
gyógyszeres kezelés alatt áll, viselkedése zavart le-
het. Eltűnésekor világos nadrágot, piros csíkos inget, 
világos kardigánt, papucsot viselt. Kerékpárral in-
dult el az újfalui templom felé. Kérjük, aki látta, tud 
róla valamit, hívja Török Roland körzeti megbízottat 
a 06-20/539-6658 telefonszámon, vagy a 107-et.


