
Könyves vasárnap

Idén harmadik alkalommal csatla-
kozott könyvtárunk az 1999 októbere 
óta zajló Országos Könyvtári Napok 
programsorozathoz. Ez alkalommal 
október 11-én vasárnap is nyitva tar-
tottunk, és könyvvásárral, ingyenes 
számítógép-használattal, a késedelmi 
díjak elengedésével vártuk olvasóin-
kat.

A legifjabbakat Dömötörné Tar 
Margit tanár néni mesékkel hívogat-
ta a mesesarokba. 150 évvel ezelőtt 
szeptember 30-án született Benedek 
Elek, a magyar meseirodalom talán 
legismertebb alakja. Az ő tisztele-
tére ez nap a Magyar Mese Napja. 

Emlékére hangzott el az általa gyűj-
tött, jól ismert mesékből egy csokorra 
való, amelyeket a gyerekek szemláto-
mást nagyon élveztek. A mesemondás 
után „hamuban sült” pogácsával és 
zsíros kenyérrel vendégeltük meg a 
kicsiket és természetesen a nagyob-
bakat is.

Az idősebb korosztálynak (10-
100 éves korig) rejtvényfejtő ver-
senyt szerveztünk. A versenyzőknek 
egy hagyományos és egy skandináv 
típusú keresztrejtvényt kellett minél 
rövidebb idő alatt megfejteniük. 
A felnőttek között 1. helyezett lett 
Komár Pálné, a 2. helyezést Dömötör 

Istvánné ért el. Az ifjúsági kategóri-
ában Festő-Hegedűs Katalin szerezte 
meg a győzelmet, őt követte Király 
Judit másodikként és Gál Dorina, aki 
harmadik lett. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy a vasárnapi program meg-
valósításához sok önzetlen segítséget 
kaptunk. Elsősorban Dömötörné Tar 
Margittól, aki a meséket mondta el 
és Dömötör Istvánné Julika nénitől, 
aki a finom pogácsát sütötte. Fricska 
Petronella az oklevelek, emléklapok 
készítésében, a művelődési ház és az 
általános iskola a díjak felajánlásában 
volt segítségünkre. Mindannyiuknak 
köszönjük.
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Önkormányzati hírek
Nagy veszteség érte Tiszaalpárt 

Bodor Ferenc polgármester halálával, 
de az önkormányzat és a képviselő-
testület munkája a rendkívüli helyzet 
ellenére is tovább folytatódik. Az idő-
közi választásokig dr. Csernus Tibor 
alpolgármester látja el a polgármesteri 
teendőket.

A szeptember 15-i ülésen a képvi-
selők egy perces néma felállással adóz-
tak az elhunyt polgármester emlékének, 
akinek széke egyelőre üresen áll. 

Az ülésen megtárgyalta a testület 
a szennyvízberuházás finanszírozásá-
ra benyújtott előterjesztést. A jelenle-
gi pályázati feltételeknek megfelelően 
víziközmű társulatot kell létrehozni. 
A társulat közfeladata lesz a telepü-
lés közműves vízellátását, szennyvíz-
elvezetését, szennyvíztisztítását, káros 
vizek elvezetését szolgáló vízilétesít-
ményeinek létrehozása, fejlesztése. A 
szennyvízprogram megvalósítása során 
hitelfelvételre is szükség lesz. Az elő-
terjesztés három hitelfelvételi lehetősé-
get ismertet, amelyek közül az önkor-
mányzat választhatja ki majd a legmeg-
felelőbbet. A képviselők az előterjesz-
tés pontosítását is kérték, elsősorban 
a lakossági hitelrész, a háztartásokra 
háruló költségek részletes kidolgozása 
terén. Ugyancsak javaslatként merült 
fel, hogy Fundamenta lakáskasszán 
kívül más bankok ajánlatait is ismer-
tessék meg a lakossággal, így biztosítva 
mindenki számára a választási lehető-
séget.       

A szennyvízcsatornázás műszaki 
megvalósíthatóságáról készített tájé-
koztató szerint csak a település belte-
rületének csatornázása oldható meg a 
pályázat keretén belül, a külterületeké 

nem. A belterületi részek (Alpár, Újfalu, 
Árpádtelep) közül is csak a központi 
rész, Alpár és Újfalu nagy részének 
csatornázása oldható meg gazdaságo-
san. Az Árpádtelep, valamint a Halász, 
Kölcsey és a Balassa utca vasúti sínen 
túli részén a csatornázás nem gazda-
ságos, (vagy az előírt rákötési arány 
nem biztosított), így ezeken a részeken 
egyedi megoldások alkalmazására lesz 
szükség (pl. zárt szennyvíztárolók léte-
sítése).

A szennyvíztisztító-telep létesítésére 
három helyszínt nevez meg a tájékoz-
tató: 

- a belterület dél-keleti határától 
mintegy 300 m-re (a szemétteleppel 
szemben), innen a biológiailag tisztított 
szennyvíz a Takács-réten átfolyva a 
Kanász-éren keresztül a folyó Tiszába 
jutna;

- a belterület dél-keleti határától kb. 
1700 m-re, a Kátai-csatorna mellett, 
ebben az esetben a tisztított szenny-
víz a Kátai-csatornán, a horgásztón, 
a Kanász-éren keresztül ugyancsak a 
folyó Tiszába jutna; 

- az Alpár-Nyárlőrinci csatorna 
mellett, ahonnan a tisztított szennyvíz 
a csatornán keresztül a Holt-Tiszába, 
innen az élő Tiszába folyna.

A Kiskunsági Nemzeti Park és hor-
gásztó tulajdonosai azonban nem járul-
tak hozzá a területeiken való tisztított 
szennyvíz-elvezetéshez, így egyelőre a 
harmadik változat látszik valószínűnek.

A törvényben foglalt előírások-
nak megfelelően az alpolgármester és 
a jegyző a testület elé terjesztette az 
önkormányzat első félévi gazdálkodá-
sáról szóló tájékoztatóját. A tájékoztató 
részletesen tartalmazta az önkormány-

zat költségvetési előirányzatainak idő-
arányos alakulását, a tartalék felhasz-
nálását, a költségvetés teljesülésének 
alakulását. Az önkormányzat első félévi 
pénzügyi helyzete stabil volt, a bevéte-
lek a kiadásokra fedezetet nyújtottak. 
Kivételt képez ez alól a kifizetett önkor-
mányzati ellátások előirányzata, amely 
kis mértékű, 1,8 %-os túllépést mutat 
a krízishelyzet és a nagyszámú segély-
kérelem miatt. A gazdálkodás kiegyen-
súlyozott körülmények között a terve-
zettnek megfelelően alakult. Likviditási 
problémák sem a hivatalnál, sem az 
intézményeknél nem merültek föl, a 
költségvetés egyensúlya biztosított.

A testület a tájékoztatót elfogadta.
Ugyancsak elfogadásra került az 

október 23-i ünnepség programja és 
időpontja. Idén október 22-én 14 óra-
kor az Árpád téri emlékoszlopnál lesz a 
megemlékezés.

Három napirendi pontról tárgyalt a 
szeptember utolsó napjának délutánjára 
összehívott képviselő-testület. A rend-
kívüli ülésen a képviselők elé került a 
nagyközség településrendezési tervé-
nek 2009. évi módosítása. A módosí-
tásra azért került sor, mert a 2008-as 
felülvizsgálat több ponton szükséges-
nek találta ezt, illetve a szennyvíztelep 
területének rendezési tervét is felül kell 
vizsgálni. A tervezési díjak összege a 
tervezők árajánlatai alapján 1.770.000 
Ft-ot tenne ki, amit a testület magasnak 
talált, ezért további egyeztetésre lesz 
szükség. A továbbiakban megtárgyalták 
az óvodai beruházás műszaki ellenőri és 
tervellenőri feladatainak ellátásra beér-
kezett pályázatokat, valamint módosí-
tották az iskola és az óvoda SZMSZ-ét 
a törvényi változásoknak megfelelően.

Bursa ösztöndíjpályázat
Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-testülete ebben 

az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat a felsőoktatás-
ban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó 
fiataloknak nyújt anyagi támogatást. Pályázati adatlap 
igényelhető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfoga-
dási időben, 2009. október 01-től. Benyújtási határ-
idő: 2009. október 30.

Dr. Menyhárt Anett jegyző

Köszönet
Mély fájdalommal és hálás szívvel köszönetet mondok 

mindazoknak, akik egyetlen
gyermekem ifj. Bodor Ferenc

polgármester temetésén megjelentek, 
megtisztelték emlékét.

Gyászoló édesapja:
idős Bodor Ferenc és fia, Bodor Ádám.

„Küzdöttél, de már nem lehet,
A csend ölel át és szeretet.

Csak az hal meg akit elfelednek,
Örökké él akit igazán szeretnek.”
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Októberben a Rózsafűzért imádkoz-
zuk hétköznap a szentmisék előtt 17,30-
tól.
Főbb ünnepek, illetve emléknapok:
Okt. 1. Lisieux-i Szt. Teréz szűz és egy-
háztanító
Okt. 2. Szent őrzőangyalok
Okt. 7. Rózsafűzér Királynője
Okt. 8. Szűz Mária Magyarok 
Nagyasszonya
Okt. 15. Avilai Szt. Teréz szűz és egy-
háztanító
Okt. 17. Antiochiai Szt. Ignác püspök és 
vértanú
Okt. 23. Kapisztrán Szt. János áldozópap

Okt. 28. Szt. Simon és Szt. Júdás Tádé 
apostolok

A sírszentelést október 31-én szom-
baton végezzük. Az újfalui temetőben 
10 órától, az alpári temetőben 14 órától. 
A sírszentelési igényeket október 27-ig 
(kedd) jelezzék a plébániákon a hivatali 
időben.

November 1-jén, Mindenszentek 
ünnepén vasárnap lévén a szokott idő-
pontokban lesznek a szentmisék: Alpáron 
9, illetve 18 órakor, Újfalun 11 órakor.

November 2-án, Halottak Napján hét-
főn: Alpáron 9 órakor, Újfalun 11 órakor.

Kéri Vencel plébános

Egyházi sorok

Faluvédő hírek

A 2008. évi adó 1 %-ának felajánlá-
sából idén 447.569,- Ft gyűlt össze egye-
sületünk számláján. Az összeg egy részét 
madárbarát kert kialakítására, kosárfonás-
hoz használható fűzfélék vásárlásához, 
halászattal kapcsolatos kiadvány megje-
lentetéséhez, illetve a faluközpont őszi 
palántázásához használjuk fel. A további 
felhasználást a jövő évi áprilisi számban 
tesszük közzé.

Köszönet azoknak a tisztelt polgároknak, 
akik támogatásukkal továbbra is segítenek 
abban, hogy céljaink megvalósuljanak.

A virágárusítás folytatódik októberben 
is. A művelődési ház előtt minden pénte-
ken 7-11 óráig tart az árusítás. Évelők és 
kétnyári növények (árvácska, százszor-
szép, nefelejcs).

A „Virágos Magyarországért” ver-
senyen a régióban ismét díjat kapott 
Tiszaalpár, amiről a következő számban 

számolunk be részletesen. Nagyon örü-
lünk a sikernek, mert azt a közösségek 
összefogásával értük el.

A virágos Tiszaalpárért és szép kör-
nyezetünkért kezdeményezés jegyében az 
idénre tervezett fotókiállítás elmarad. Jövő 
tavasszal kezdjük a szervezését, remélem, 
így is nagy érdeklődés kíséri majd.

Kulturális Örökség Napjához már több 
éve – így az idén is - csatlakoztunk Kővágóné 
Kálmán Klára tanárnő helytörténeti szak-
köröseivel. A Kulturális Örökségvédelmi 
Hivataltól dr. Mező Tamás elnök úr levél-
ben köszönte meg a részvételünket.

Kirándulást szervezünk Kecelre,  a 
virágkiállításra 2009. 12. 03-án szombaton.

Jelentkezni lehet a Teleházban: hétfő, 
szerda, péntek 14-17 óra között. Költség 
1500-Ft (utazás, belépő). Várjuk a kedves 
jelentkezőket. 

Vajda Márta FVSZE-elnök

Missziós szentmise a
Zárdatemplomban

2009. október 22-én, csütörtök délután 
16 órakor a felújított Zárdatemplomban 
Dr. Bábel Balázs kalocsa - kecskemé-
ti érsek ünnepélyes szentmisét mutat be, 
melyre szeretettel hívunk és várunk min-
denkit. A szentmise hálaadás a múltért és 
imádság a jövőért.

Október 21-én emlékezünk Berecz Er-
zsébet Skolasztika testvér halálának 77. 
évfordulójára. Skolasztika testvér nem-
csak bencés közösségünk alapítója, hanem 
a Tiszazug népéért egész szívvel szolgáló 
tanítója, apostola is volt. E naphoz kötődik 
a Tisza-menti missziós napokat megnyitó 
érseki szentmise, amelynek célja, hogy mi, 
a Tisza mellett élő emberek is megújulhas-
sunk Isten és egymás szeretetében.

A Bencés testvérek közössége

A Ha-Ho szakkör hírei
Szeptember második hétvégéjén az or-

szágos szervezésű Kulturális Örökségvé-
dő Napok keretében a Faluvédő és Szépítő 
Egyesület jóvoltából került fel Tiszaalpár 
a látogatható települések listájára. A Ha-
gyományőrző és Honismereti Szakkör 
tagjai mind a két napon lelkesen várták az 
érdeklődő vendégeket a kiállítóhelyeken, 
valamint a skanzenben.

A Ha-Ho szakkörösök által hosszú idő 
óta vállalt feladat az elhunyt pedagógusok 
végső nyughelyeinek rendbe tétele. Ebben 
az évben a tanulók az önkormányzat által 
biztosított árvácska és százszorszép pa-
lántákat ültették a sírokra.

Kővágóné Kálmán Klára tanárnő

Gyémántlakodalom
Hat évtizede, 1949. október 4-én esküdött 
örök hűséget egymásnak az alpári templom-
ban Barna Sándor és Kecső Judit. A gyémánt-
lakodalmukat családjuk körében ünnepelték. 
Két gyermekük, öt unokájuk és egy déduno-
kájuk köszöntötte őket. A jubileumi misét az 
újfalui templomban Kéri Vencel plébános, 
Benedek Sándor esperes és Kühár Ede ben-
cés szerzetes celebrálta. Sándor bácsinak ez a 
nap egyben a 90. születésnapja is volt. Szere-
tettel gratulálunk az évfordulókhoz!

Aranylakodalom
50 évvel ezelőtt, 1959. október 17-én kö-
tött házasságot Tiszaalpáron Bodor Sándor 
és Kása Erzsébet. Boldognak mondhatják 
magukat, mert mély és türelmes, jóságos 
szeretetben élték le életüket, és most együtt, 
szeretteik körében emlékezhetnek esküvő-
jük boldog órájára.
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HA FAlunApoK, ott vAGyunK...
Igyekszünk kivenni a részünket min-

denből, legyen az munka, szórakozás, 
szórakoztatás. Az idei falunapok ke-
retében megrendezésre kerülő tolószé-
kes ügyességi, tolószék szét-össze sze-
relő, görbebot hajító verseny a második 
volt, és reméljük, hogy lesz harmadik, 
tizedik és hagyomány is belőle. Így már 
nagyobb rutinnal, de annál nagyobb iz-
galommal fogtunk neki. A helyszín a 
tavalyihoz képest megváltozott, nem a 
sportpálya, hanem Kecső Ferenc vendég-
lője előtti aszfaltos út volt a helyszín. A 
rögtönzött akadálypályát mégis sikerült 
nehézzé tenni. A tolószékes ügyességi 
versenyzőknek egy küszöb (nem kicsi!) 
áthajthatatlannak bizonyult, a pohár víz 
egyenes talajon is kilötyögött, és a tár-
gyak az aszfalton lehelyezve is mintha 
gödörben lettek volna. Ennek ellenére 
a jelentkezők, akik elég szép számmal 

voltak - és reméljük, hogy jövőre még 
többen lesznek -, ügyesen teljesítették a 
feladatokat.

A Kecskemét MEOSZ központjából 
érkezett Kisjuhász Ancsa már sok kere-
kes székes emberrel találkozott, de ilyen 
ügyesekkel még sosem, mondotta. Kö-
szönjük neki és családjának hogy elfo-
gadta a meghívásunkat.

Versenyeredmények: Tolószékes 
ügyességi verseny: 1. Kisjuhász Zsolt, 
2. Hanó Milán, 3. Tarjányi László. Toló-
szék szét-összeszerelés: 1. Hanó Milán, 
2. Vaczina János, 3. Dányi Krisztián. 
Görbebot hajító verseny: 1. Vaczina Já-
nos, 2. Kása Andrásné Zetkó Mária, 3. 
Horváth László.

Minden helyezettnek és helyezést 
el nem ért versenyzőnek gratulálunk és 
köszönjük, hogy részt vettek, részt mer-
tek vállalni a nem könnyű megpróbálta-

tásokban. Oklevéllel és értékes díjakkal 
meg is jutalmaztuk az összes résztvevőt. 
Az önkormányzat által felajánlott serle-
get, a különdíjat Hanó Milán kapta, mi-
vel összesítésben ő lett az első, és köz-
ben még a vadpörkölt sem kozmált oda. 
Nagy gyakorlata van benne, az egyszer 
már biztos és ezt a lehetőséget akarato-
mon kívül biztosítottam számára már 20 
éve. De van ettől tragikusabb esemény 
is, ugyanis a tavalyi bajnokunk az idei 
versenyen elfoglaltsága miatt nem tu-
dott részt venni, és már többé nem is 
lehet közöttünk. Őszinte részvétünk a 
családjának. Nagy tisztelettel és mély 
gyásszal búcsúzunk tavalyi bajnokunk-
tól, segítőnktől, polgármesterünktől, 
Bodor Ferenctől.

Hanó Mihály
a Mozgáskorlátozottak Tiszaalpári 

csoportjának vezetője

Sok évtizede a sors elszólított szü-
lőfalumból, Alpárról. Vele való kap-
csolatom azonban mindvégig fenn-
maradt. Évente hazamegyek egy-egy 
hétre, s figyelemmel kísérem sorsa 
alakulását a helyi újság révén is.

A közelmúltban is otthon jártam. 
A régi temető felé haladva jóleső 
meglepetés ért. 

Ni csak! A sok éve húzódó 
„dzsungeltől” való megtisztítás el-
kezdődött. Szinte repültem elődeim 
sírja felé. (Több év óta nem lehetett 
már megközelíteni.) Milyen megka-
pó érzés volt szeretett nagyszüleim 
nevét olvasni a sérült, de még meglé-
vő betonkereszteken. Milyen jó volt 
néhány szál virágot letenni sírjukra! 

Párommal évente részt veszünk 
a Tiszaalpári Napok rendezvényein. 
Az idén az augusztus 20-i templom-
dombi központi ünnepség (talán a 
nagy meleg, talán a délutáni időpont 
miatt) kissé felemásra sikeredett. Vi-
szont a megemlékezés utáni orgona-
koncert hallgatósága megtöltötte a 
templomot.

Újdonság volt a Kéri Vencel 
plébános úr által megáldott kenyér 

megszegése és szétosztása, amellyel 
szép, régi hagyomány éledt fel.

Augusztus 21. Mindenképpen 
látni akartuk a tiszaalpári fiatalok 
alkotásait. Nem csalódtunk. Sőt! A 
kiállított szobrok, plakettek, rajzok 
és festmények igazi tehetségekről ta-
núskodtak, akik ezúton is megérdem-
lik a gratulációt. Filmvetítés: Remek 
ötlet volt a 20-30 évvel ezelőtti tele-
pülés felelevenítése. A művelődési 
ház nagytermét teljesen megtöltő né-
zősereg önfeledt reagálása megfelelt 
egy spontán köszönetnek is. 

A több napos ünnepnek köszön-
hető-e vagy máskor is így van? Nem 
tudjuk. Tény, hogy nap mint nap fiatal 
szülők vigyázó tekintete mellett sok 
apróság nyüzsgött, hancúrozott a Dó-
zsa György utcai játszótéren. Mindig 
öröm sok apró gyermeket látni, hiszen 
ők a mi életünk folytatása.

Persze, mint mindenütt, Tiszaal-
páron is vannak gondok, van még 
sok tennivaló, de ne legyen ezen írás 
ünneprontó, inkább tolmácsolja is-
merősöknek és ismeretleneknek egy 
elszármazott üdvözletét.

Fábián József, Budapest

Egy hazalátogató gondolatai Könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
Noel Swanson: Hogyan neveljünk jó gye-
reket? : útikalauz szülőknek
Antalóczy Adél: Modern ünnepek : Anyák 
napjától Valentin-napig
Mika Ágnes: Jogtudorka könyve
Polgár Marianne: Gyermekkori táplálék-
allergiák
Olaszy Kamilla: Gazdasági német szótár 
: középiskolától az egyetemig és szakmai 
köröknek
Jim Glenn: Családi játékok kincsestára
Thomas Höllmann: A Selyemút
Inge Walz: Térbeli fonalgrafika
Szépirodalom:
Paulo Coelho. A győztes egyedül van
Bartos Erika: Százlábú : Versek, dalok 
óvodásoknak
Nora Roberts: Halálos ígéret (krimi)
Alyson Noël: Evermore (vámpírromanti-
ka)
Claudia Gray: Evernight (vámpírromanti-
ka)
Thomas Brezina: Totál bepasiztunk! (ifjú-
sági)
Beatrix  Potter: Egérke asszony kalandjai 
(mese)
John Francis: Az őserdők lakói : háromdi-
menziós könyv gyerekeknek
Konrád György: A cinkos
Geronimo Stilton: Cini Lisa Mosolya (if-
júsági)
Elérhetőségek: tel.: 598-816; www.alpar-
iskola.atw.hu/könyvtár
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PROJEKTINDÍTÓ SZAKMAI KONFERENCIA AZ
ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖNYVTÁRBAN

A Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzata által létrehozott Kompeten-
cia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés 
innovatív intézményekben Tiszaalpáron 
(TÁMOP 3.1.4/08/2.-2009-0037) című 
pályázat projektmenedzsmentje projek-
tindító szakmai konferenciára hívta az 
érdeklődőket 2009. szeptember 4-én az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtárba. 

A rendezvényt dr. Csernus Tibor al-
polgármester úr nyitotta meg. Ezt kö-
vetően Papp Gyöngyi folyamat-szakta-
nácsadó tartott előadást Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés in-
novatív intézményekben TÁMOP3.1.4-
08/2 címmel az iskolai, majd Ternainé 
Fodor Mariann közoktatási szakértő, 
óvodai kompetenciaterületi mentor az 
óvodai kompetenciafejlesztő program-
ról. A délelőttöt Gibárszki Sándorné 
projektmenedzser zárta a projektme-
nedzsment bemutatásával. 

Az eseményt nagy érdeklődés kísér-

te, hiszen nemcsak az SZMK részéről, 
hanem a környező települések oktatási 
intézményeiből is voltak résztvevők.

Délután külön óvodai és iskolai 
szekcióban az Óvodai kompetenciafej-
lesztés lehetőségei és Új tanulásszer-
vezési eljárások (tantárgytömbösítés, 
témahét, projektoktatás) címmel han-
goztak el előadások, majd műhelymun-

ka keretében tehették fel a pedagógusok 
a pályázat megvalósításával kapcsola-
tos kérdéseiket a szaktanácsadóknak. 
A módszertanra és a dokumentációra 
vonatkozóan elhangzott javaslatokat be-
építjük az implementációs folyamatba a 
sikeres megvalósítás érdekében. 

Kővágóné Kálmán Klára
szakmai vezető

Itt van az ősz, itt van újra…

A tiszaalpári óvodák előtt nincs aka-
dály!

Ismét egy sikeres pályázat eredmé-
nyeként elnyertük a Zöld Óvoda címet. 

Pedagógiai munkánk 
során kiemelt feladat-
ként kezeltük, hogy 
már óvodás korban 
megismertessük a 
gyermekeket a ter-
mészet szépségeivel, 
s fontosnak tartjuk, 
hogy megtanulják, 
miként tehetünk mi is 
védelméért. Minden 
óvodában elkezdtük 
már az előző tanévben 
a szelektív hulladék-
gyűjtést. A gyerme-
kek ismereteit játékos 

formában bővítettük.
Éltető elemünk a víz – vigyázzunk, 

hogy ne használjunk többet a szüksé-

gesnél! Példamutatással tanulják meg a 
gyermekek a kéz- és fogmosás során is, 
miként tehetnek már ebben a korban is 
a közös célért.

Kirándulásokat teszünk a Tőserdőbe, 
a Tisza – partra, a Nagyvárra, ahol meg-
ismerkedhetnek közvetlen környezetük 
növény – és állatvilágával.

Az ősz beálltával megkezdődnek 
a szüretek és az őszi betakarítások. Az 
ovisok ebből sem maradnak ki. Hagyo-
mánnyá vált a lovas kocsis szőlőszüret, 
a kukoricatörés, a paprika és almasze-
dés. Valamelyik őszi munkából min-
den csoport kivette a részét. Azon felül, 
hogy kicsit belekóstolnak a gyerekek a 
felnőttek munkájába, rengeteg hasznos 
ismerettel, élménnyel bővül tudásuk.

Bálint Zsuzsanna óvónő

Köszönőlevél
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik az augusztus 21-ei kiállítási megnyitónkon jelen voltak, alkotása-

inkat megtekintették, gratulációikkal önbizalmunkat fejlesztették. Külön köszönettel tartozunk Bársony Istvánnak, valamint 
Bodor Ferenc polgármester úrnak, akik magasztaló megnyitó beszédükkel motiváltak a további munkánkban.

A sors akarata szerint, többé nem szólhat hozzánk bíztató szavai Bodor Ferenc úrnak. Nyugodjon békében!
Köszönettel: Fodor Klaudia, Bibok Piroska, Szikora Szimonetta, Márton Bendegúz
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vÁlASZtÁSI tÁJÉKoZtAtÓ
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatjuk a nagyközség lakosságát arról, hogy Ti-
szaalpár Nagyközségben az időközi polgármester választás 
napja: 2009. december 13.

Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Az ajánlószel-
vényt az értesítőkkel együtt minden választópolgár 

2009. október 12. és 2009. október 16. között kézhez kapja.
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a 

névjegyzékbe való felvétel miatt 2009. október 14-től 2009. 
október 21-ig lehet kifogást benyújtani.

Jelöltet ajánlani 2009. november 20-án 16 óráig lehet.
Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Jelöltet ajánlhat 

az a választópolgár, akinek lakóhelye a választókerületben 
van. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlószelvényen 
jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illető-
leg a jelölő szervezet képviselője részére történő átadásával 
lehet. Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti 
családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az aján-
lott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, 
illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az 
ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. 

Az ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül 
bárhol lehet gyűjteni, az alábbi helyek kivételével: mun-
kahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg 
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munka-
végzési kötelezettség teljesítése közben, a Magyar Honvéd-
ségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban 
levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat 
teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, állami és 
helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak 
előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, 
illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. 

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet nem a hivatalos aján-
lószelvényen adtak le, nem a fentiekben leírtak szerint kitöl-
tött ajánlószelvényen adtak le, az ajánlási szabályok megsér-
tésével gyűjtöttek.

Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak vala-
mennyi ajánlása érvénytelen. Aki több jelöltet is ajánlott, 
annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak 
legalább 3 %-a, azaz 125 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Dr. Menyhárt Anett HVI-vezető

Eperke családi napközi
Új napközi működik Tiszaalpáron az Alkotmány utcában, a 

volt védőnői szolgálat helyén. Az Apraja Falva Közhasznú Egye-
sületnek nem ez az egyetlen napközije a környéken. Községünk-
ben azzal a céllal hozták létre a létesítményt, hogy a bölcsődés 
korú gyermekek részére megfelelő minőségű napközbeni ellá-
tást biztosítsanak, támogatva a gyerekek egészséges fejlődését 
és segítve ezzel a szülőket is. Olyan helyet kívántak létrehozni, 
ahol a tanulás nem erőltetett elfoglaltság, hanem játékos móka. 
A kiscsoportos foglalkozások keretén belül jobban felmérhetők 
a gyermekek egyedi igényei, hamarabb érzékelhető a tehetség, 
és fejlesztésre szorulók sem maradnak le, mert játékos formában 
folyamatos fejlesztésük megoldható. Az Eperke napközi árai a 
környékben a legalacsonyabbak. Az étkezést a helyi konyháról 
biztosítják. Szolgáltatásaik: játszóház, szülinapi, családi rendez-
vények szervezése (babazsúr), egész napos ellátás, félnapos ellá-
tás, mama csicsergő, délutáni napközi 1-2. osztályosok részére.

A napközi vezetői köszönik a lehetőséget és együttműködést 
az önkormányzatnak és a képviselő-testületnek, a felajánlott tá-
mogatást a Tiszatáj vendéglőnek, Kopjás Andrásnénak, Szabó 
Lajosné TÜZÉP-telepének és a Gyöngyvirág ajándéküzletnek.

2009. október 19-én hétfőn 17 órakor szülői értekezletet tar-
tanak, ahová szeretettel várják az érdeklődőket.

Megemlékezés
2009. október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztek az általá-

nos iskolában. 160 évvel ezelőtt Aradon végezték ki a 13 hőst, 
akik különbözőségük ellenére is tudtak azonos célért harcolni. A 
magyarokon kívül volt köztük német, osztrák, horvát és szerb. 
Kisnemes, polgár, főnemes. Dúsgazdag és vagyontalan. Voltak 
közöttük barátok és ellenfelek. De egyben azonosak voltak: hősi-
esen harcoltak a magyar szabadságért, nemzeti függetlenségün-
kért, s ezért életüket is feláldozták. Ezt az eseményt elevenítették 
fel Kővágóné Kálmán Klára irányításával az általános iskola 7. 
és 8. osztályos tanulói. A táncot Montvai-Spaits Rita táncpeda-
gógus állította össze, és a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói mutatták be. 

Dömötörné Tar Margit

Étrendbővülés az iskolai konyhán
Diétás ebédet kaphat a konyhán mintegy 30 cukorbetegségben 
szenvedő ember, akik már eddig is ingyenes vagy támogatott ét-
kezésben részesültek. A diétás ebédet - orvosi javaslatra - szept-
ember 1-jétől biztosítja számukra a konyha.
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Akik köztünk élnek
A tiszaalpári napokon mutatko-

zott be szűkebb pátriájában először 
amatőr filmjeivel ifjabb Horváth 
lászló. A 18 éves alkotó idén érett-
ségizett, és szeptembertől a Szegedi 
tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán szociológus hallgató. A 
beszélgetés során szóba került a fil-
mezés vonzereje, a lendületadó peda-
gógusok és barátok személye, az 
eddig elért eredmények, a célok 
és a tervek.

Hogyan kerültél kapcsolatba a 
filmezéssel?

A kiskunfélegyházi Móra Fe-
renc Gimnázium tanulójaként ti-
zedikes koromban kezdtem el a 
vizuális képalkotással foglalkozni. 
Az iskolában működő, Szolnoky 
Tamás tanár úr vezette médiaszak-
kör tagjaként kezdetben – az isko-
lai rendezvények felvétele mellett 
– egyszerű zenés klipekkel próbál-
koztam, majd az iskolatársakkal is 
összefogva és a szakkör által nyúj-
tott magas technikai lehetőségeket 
kihasználva egyre komolyabb pro-
jekteken dolgozhattam. Ezért na-
gyon sok hálával tartozom a tanár úrnak, 
és itt említeném meg Szabó Ildikó tanár-
nő nevét is, hiszen ők együtt segítettek, 
fejlesztettek; támogatásukkal és bizal-
mukkal elindítottak a filmezés útján.

A szakkörön kívül honnan szerzed az 
ismereteket?

Autodidakta módon fejlesztem ma-
gam az internet és különböző szakfolyó-
iratok, könyvek segítségével. Ma már ez 
is elérhető csaknem mindenki számára, 
ahogyan azok a kamerák is, melyekkel 
az első műveinket megalkottuk. A tech-
nika azonban csak másodlagos. Ezt már 
sokan megfogalmazták, mégis kevés 
emberben tudatosul. A kamera csak egy 
eszköz, mi magunk hozzuk létre a képet, 
mi határozzuk meg a képkivágást, az 
exponálás pillanatát, helyét és témáját. 
Egy kép csak akkor „üt” ha van mon-
dandója. Ehhez persze mi magunknak is 

tudnunk kell, hogy mit is akarunk kö-
zölni a vizualitás nyelvén.

Már az eddig elhangzottakból is ki-
derült, hogy a filmkészítés csapatmun-
ka, hiszen mint mondtad, egyre többen 
és többen dolgoztatok együtt. Milyen 
feladatokkal jár egy filmforgatás előké-
szítése, kivitelezése?

A film nagyipari munka. Bár ezek 

az alkotások terjedelmükben messze-
messze elmaradnak a hollywoodi szu-
perprodukcióktól, még így is rengeteg 
tervezést, szervezést és háttérmunkát 
igényelnek. Nehezíti a feladatot, hogy 
amatőr szinten a filmkészítés munka-
folyamatai közötti határok életlenek: 
a rendező sokszor operatőr és vágó is 
egyben, hiszen viszonylag kevesen űzik 
hobbiként a forgatás tevékenységét. Jó 
színészeket találni ugyancsak hatalmas 
kihívás. S bár e tényezők miatt rendkí-
vül kimerítő út vezet egy-egy film elké-
szültéig, az alkotás hatalmas élmény is 
egyben. Főleg, ha tetszik az emberek-
nek, amit alkottunk.

A most bemutatott rövidfilmjeid kö-
zül kettő lírai szépséggel mutatta be Ti-
szaalpár arcát, értékei, melyeket viszont 
egyedül készítettél. Mit jelent számodra 
a falu?

Itt élek, ez a szülőhelyem: gyermek-
ként bejártam az utcáit, ide kötnek a gyö-
kereim is. Bár a két etűd elkészítésének 
ötlete nem tőlem származott, élvezettel 
örökítettem meg a falu természeti, építé-
szeti értékeit, nyüzsgő, színes életét.

A másik két kisfilm már inkább játék-
film, jól megszerkesztett történet csatta-
nóval.

Igen, az egyik Szekeres Judit, 
egykori osztálytársnőm filmje, 
melyben operatőr és vágó voltam, 
a másik a Los, amely viszont egy 
saját elképzelés, melyben Hanó 
Milán színészkedik. Tulajdonkép-
pen ő volt az, akivel együtt 2007 
februárjában megteremtettük ezt 
az amatőr filmes csoportot Village 
Entertainment néven (tükörfordí-
tással: „Falusi szórakoztatás”).

Bemutatkoztál-e már a szakma 
előtt?

Több alkalommal is. Számos 
filmfesztiválra is neveztünk a fil-
mekkel, ezeken azonban nem ér-
tünk el helyezést. A Viasat History 
országos filmpályázatán viszont 
két elismerést is bezsebeltünk. A 

„Julius Caesar birodalma” című kisjá-
tékfilmünk „A legjobb forgatókönyv” 
valamint „A legjobb kosztüm és díszlet-
tervező” díjakat hozta el. A filmnek az 
egyik operatőre voltam.

Terveid, céljaid a jövőre nézve?
Az egyetemi tanulmányok mellett 

mindenképpen szeretnék élni a Sze-
ged nyújtotta egyéb lehetőségekkel: 
már felvettem a kapcsolatot a Szege-
di Fényműhely Fotókör egyik alapító 
tagjával, valamint a SZTEreo egye-
temi lap megbízott főszerkesztőjével 
is, hiszen az utóbbi másfél évben a 
fotózás jóval nagyobb szerephez jutott 
az életemben, mint a filmezés. A dip-
loma megszerzése után gondolkodom 
operatőri vagy sajtófotós képzettség 
megszerzésében. Főleg ez utóbbi terü-
leten szeretném kipróbálni magamat. 
Remélem, sikerrel járok.

A zene világnapja
„A zene a legnagyobb jótétemény, amit halandók ismerhetnek” – fogalmazta meg J. Addison. 1975-ben Yehudi Menuhin 
világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította. Is-
kolánkban a 2.b és a 4.a osztályosok dallal és verssel köszöntötték a zene ünnepét. Előadásukat Benedikta nővér gitárkísérete 
tette színesebbé. Bánfi-Antal Ádám és Dávid műsora a népzenei hagyományokat elevenítette fel. Minden kedves résztvevőnek 
köszönjük a színvonalas közreműködést.           Lucza Regina Dóra tanítónő
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Labdarúgás
Felnőtt eredmények:
Tiszaalpár – Városföld 0:2
Kunfehértó – Tiszaalpár 2:2
Tiszaalpár – Pálmonostora 0: 0
Jakabszállás – Tiszaalpár 4:2

A felnőtt csapat nem túl szerencsés 
sorsoláson van túl. A bajnokság jelenlegi 
éllovasait kaptuk ellenfélnek, és beiga-
zolódott a papírforma. Bízunk egy sok-
kal jobb folytatásban, amit már vasárnap 
a Lakitelek elleni hazai mérkőzésünkön 
valóra váltani. 
Ifjúsági csapat eredményei:
Tiszaalpár – Városföld 2:1
Kunfehértó – Tiszaalpár 1:6
Tiszaalpár – Pálmonostora 3:2
Jakabszállás – Tiszaalpár 0: 1

Az ifjúsági csapat eredményeiről 
csak a legelismerőbben tudok beszámol-
ni. Minden egyes mérkőzésüket győze-
lemmel fejezték be mind a hazai, mind a 

vidéki meccseken. Gratulálunk a Kádár 
Tibor edző vezette csapatnak. Tiszaalpár 
sportszerető közönsége sokat fog még az 
ifik jó teljesítményével találkozni.
A serdülő csapat eredményei:
Tiszaalpár – Ballószög 0:8
Tiszakécske – Tiszaalpár 5:3
Orgovány  - Tiszaalpár 2:1
Tiszaalpár – Kunszentmiklós 2:0

A serdülő csapat nem a várt eredmé-
nyeket hozta. Három botlás után egy győ-
zelem kevés. Bízunk a jobb folytatásban. 
Kállai János edző munkahelyi elfoglaltsá-
gára hivatkozva nem tudja tovább ellátni 
edzői teendőit, így a csapat edzéseit a to-
vábbiakban ifj. Bakos István vezeti.
Női labdarúgók eredményei:
Tiszaalpár – Jánoshalma 1:3
Ásotthalom – Tiszaalpár 5:1
Tiszaalpár – Kiskunhalas 1:3
Mórahalom – Tiszaalpár 5:1

Az eredmények láttán joggal merül 
fel bennünk a kérdés, hogy mi történt a 
tavalyi bronzérmes csapattal. Megszok-
tuk tőlük, hogy a mérkőzéseket győze-
lemmel fejezik be. A mostani vereségek 
láttán a nóta jut eszünkbe: Szép alpári 
lányok, mi lesz veletek?

Reméljük, összeszedik magukat, és 
megmutatják, hogy milyen az „alpári 
virtus”.
utánpótlás-nevelés

MLSZ NUSI program keretében ok-
tóber 18-án vasárnap 10 órakor Kiskun-
félegyházán Honvéd pályán lesz kerül 
sor az első utánpótlás-torna megrendezé-
sére. A következő november 15-én vasár-
nap ugyancsak Kiskunfélegyházán lesz 
ebben az időpontban. Szeretettel várjuk 
a kedves szülőket, a labdarúgást szerető 
sporttársakat és minden érdeklődőt.

Martus Pál a sportegyesület elnöke

Kecskeméten 2009. szeptember 
5-én tartotta a Bács-Kiskun Megyei 
Sakkszövetség a csapatbajnoki érte-
kezletét. Tiszaalpár csapata a B.K.M. 
Önkormányzati bajnokságban szerepel 
a 2009/2010-es szezonban. Ez a bajnok-
ság a legnépesebb, ugyanis hét csapat 
méri össze erejét.

A megyei I. osztályban három, a me-
gyei II. osztályban öt csapat indult. Az 
értekezleten elkészült sorsolás alapján 
csapatunk a következő időpontokban 
játszik:

2009. szeptember 27.   -  szabad
2009. október 11. Tiszaalpári SE - 

Tóth L. SE IV. Kecskemét.
2009. november 15.  Lajosmizsei  

Sakk Kör - Tiszaalpári SE. 
2009. november  29.  Tiszaalpári SE 

- TÁKISZ  SE  III.  Kecskemét. 
2010. február  21.  TÁKISZ  SE II. 

- Tiszaalpári  SE.  
2010. március  7.  Tiszaalpári SE - 

Kiskunfélegyházi  Honvéd  Testedzők  
Köre  II. 

2010. március  28. Tóth  L.  SE III. 
Kecskemét  - Tiszaalpári SE.

A bajnokságnak a következő kerettel 
indulunk: Varga Béla, Kemény Csaba, 
Cs. Kovács László, Bársony András, 

Palásti József, Dragon János, Vaku-
lya János, Balanyi János, Dr. Vancsura 
István ifj., Gálfi Mihály, Sebők József,  
Farkas László,  Bartók  István ifj., Bár-
sony  András ifj., Gálfi Mihályné, No-
vák Dávid, Gálfi Mihály ifj., Danis Pat-
rik, Danis Tamás,  Molnár Döme.

Tiszaalpár csapata az erőviszonyokat 
ismerve a 3-6. hely közötti eredmény 
megszerzését tűzte ki célul.

Jó játékot és sok győztes partit kí-
vánok minden csapattársamnak. A sakk 
iránt érdeklődő nézőket is szeretettel 
várjuk.

Gálfi Mihály

Megkezdődik a sakk csapatbajnokság

A kora őszt idéző Mátra várt ér-
kezésünkre egy szép szeptemberi 
hétvégén. Első megállónk a Sás-tó-
nál volt, majd a Kékes, Galyatető, 
Parád. Másnap a Bükk-hegységen 
át vezetett utunk: Szilvásváradon, 
Bélapátfalván - a 700 éves apát-
sággal - és az Egri-borvidék egyik 
pincesorán.

Igazi tábori hangulat fiatalított 
vissza a szálláshelyünkön, ahol a 
kevésbé fáradt, jó mozgású nyug-

díjasok emeleteságy-mászást gya-
korolhattak, a nagy ebédlőben elfo-
gyasztott vacsora és az azt követő 
mulatozás után. A jó kirándulás fon-
tos kelléke a jó hangulat, amit Csor-
ba János harmonikájával megfelelő 
szinten tartott. Fontos a falunk ha-
tárán túli vidékek és annak ízeinek  
(vizeinek, borainak) megismerése, 
amire alkalmat ad egy-egy ilyen ki-
rándulás, amit lelkesen szervezett a 
Nyugdíjas Baráti Kör.

Egy kellemes kirándulás 60 órás számítógépes 
tanfolyam indul a

művelődési házban.
Érdeklődni lehet

Bársony Istvánnál
személyesen, vagy a
06-30/621-0873-as 

telefonszámon. 
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tÁJÉKoZtAtÓ
a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

Ki részesülhet támogatásban?
Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság terü-

letén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
nagykorú személy, ha

- családjában a kérelem benyújtását megelőző hónap-
ban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó 
összegét (2009. évben 57.815 Ft) nem haladta meg, és 

- részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
1997. évi LXXXI. törvény 6. §- a szerinti nyugellátást nem 
folyósítanak, és 

- a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható 
esemény következtében a családja mindennapi életvitelé-
nek fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe 
került. 

Ki nem jogosult támogatásra?
- akinek a 2009. év folyamán 15.000 forintot meghala-

dó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg, 
- akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély meg-

állapítása iránti eljárás van folyamatban, 
- aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelőző 90 

napon belül átmeneti segély iránti kérelmet még nem nyújtott 
be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt felté-
telek az átmeneti segélyre való jogosultságát kizárja. 

Mi minősül krízishelyzetnek?
Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező

- a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően el-
vesztette, 

- jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez 
képest legalább 20 %-ot elérő mértékben csökkent, 

- lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötele-
zettsége törlesztő részlete 2008. szeptember havi összegé-
hez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben emelkedett, 

- egészségi állapota indokolja. 
Hol és hogyan igényelhető a támogatás?
A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra 

rendszeresített formanyomtatványon a kérelmező lakó- 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkor-
mányzat jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. no-
vember 30-a között nyújtható be, ügyfélfogadási időben. 
Ügyintéző:  Rédainé Bontovics Klára (6-os szoba)

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének 

igazolására alkalmas iratot, a lakáscélú kölcsön havi tör-
lesztésének emelkedését igazoló iratot. Emellett célszerű 
csatolni minden olyan iratot, az egészségi állapot indokolt-
ságát igazoló háziorvosi, szakorvosi, kórházi igazolást, il-
letve orvosi szakvéleményt, stb., amely a támogatás meg-
állapításának indokául szolgálhat.

A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számá-
ra állapítható meg.

75 éve – 1934-ben Vitéz Boda Gyula lett az iskola igaz-
gatója.
65 éve – 1944. október 9-én az alpári csendőrök és rend-
fenntartók tűzharcba keveredtek egy szovjet ezreddel. Az 
összecsapásban számos alpári lakos és polgári személy 
életét vesztette.
55 éve – 1954-ben alapították a könyvtárat Alpáron.
25 éve – 1984-ben kezdődött az általános iskola bővítése 
egy nyolc tantermes új szárnnyal.

ÉvFordulÓK

A FORTUNA SZERENCSE KUCKÓ
SZERETETTEL VÁRJA VÁSÁRLÓIT!

ÚJ TÍPUSÚ KAPARÓS SORSJEGYEKKEL,
PÁLYÁZATOKKAL TEHETI

PRÓBÁRA SZERENCSÉJÉT!
2009. NOVEMBER 01-TŐL

MoBIlEGyEnlEG FEltÖltÉS!

Sok szerencsét és jó játékot kívánunk!
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AnGol KIlÓS
turI FrISS

ÁruKÉSZlEttEl
vÁrJA vÁSÁrlÓIt.

Márkás farmerek,
blúzok, ingek.

Szoknyák,
nadrágok, 

pulcsik.
Nézzen be, érdemes!

lInEA Group nyElvISKolA ÉS 
oKtAtÁSI Bt.

MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG!
Akkreditált nyelvtanfolyamokat indítunk 2009 novemberében az alábbiak szerint:

ANGOL - alap és középfokú szóbeli nyelvvizsga-felkészítő
NÉMET- középfokú szóbeli nyelvvizsga-felkészítő

Helyszín:   Tiszaalpár Művelődési Ház
Óraszám:   heti 1x4 óra összesen: 150 óra
Tanfolyam díja:   600.-Ft/óra (havi részletfizetés lehetséges)
Jelentkezési határidő:  2009. november 6-ig.
Jelentkezni lehet:   30/621-0873 telefonszámon, BÁRSONY ISTVÁNNÁL személyesen vagy
    Intézményünknél: 56/513-354-es telefonszámon.

Tanfolyam indulása előtt térítésmentesen szintfelmérést végzünk, majd 120 óra elvégzése után ingyenes
próbanyelvvizsgát szervezünk a tanfolyam helyszínén. Vállalatok, munkahelyek a szakképzési alap terhére is

beiskolázhatnak. (A szakképzési alap igénybevételéhez a szükséges dokumentumokat biztosítjuk).

linea Group Bt., Szolnok, Kossuth u. 3.
Tel/fax: 56/513-354, 56/513-355,

www.lineanyelviskola.hu, e-mail: lingualinea@t-online.hu
Felnőttképzési nytsz.: 16-0304-05, Intézmény-akkreditáció nytsz.: AL 0345

Tanúsított
cég

ElvESZEtt

2009. október 5-én elveszett a képen látha-
tó francia bulldog szuka. A kutyus alacsony 
termetű, rövid farkú, hegyes fülű. A színe 
fekete, a mellkasánál fehér a bundája. Fur-
csa horkoló hangon lélegzik. Kérjük, ha 
valaki tud róla valamit, értesítsen az alábbi 
számok egyikén: 30/ 68-35-491,  20/ 51-98-
900, 421-771 vagy  Petőfi S. u. 1.

A MEGtAlÁlÓ
JutAloMBAn rÉSZESÜl!!!
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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

November 5-én és
december 3-án.

Ettől eltérő időpontokban a fenti
telefonszámon időpont egyeztetés alapján.

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

KÖZÉRDEKŰ 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
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Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

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

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer,
élelmiszer, üvegáru, papír, játék,

bizsu, sok apróság.
Folyamatosan 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

* Tiszaalpár központjá-
ban külön bejáratú, leszaka-
szolható házrész kiadó. Érd.: 
06/30/422-1606

* Kis süldő és választási 
malacok, valamint vemhes és 
vágni való kecskék, ivarérett 
fürjek, fajtiszta foxi kiskutyák 
eladók. Érd.: 06/30/335-7473

* Eladó 4 kerekű elektro-
mos rokkantkocsi. Érd.: dél-
után 421-560

* Üzletbe beszerelhető 
polcelemek hozzávaló pulttal 
eladók. Érd.: 06/70/550-7003

* Tiszaalpáron a József 
Attila u. 33. szám alatti csalá-

di ház gazdálkodásra alkalmas 
melléképületekkel, 1200 négy-
szögöl telekkel eladó. Érd.: 
06/30/338-8990

* Jóga indul minden csü-
törtökön a művelődési házban 
18-19 óráig. Érd.: 06/30/223-
8987

* Háromkerekű benzinmo-
toros rokkantkocsi, új, 0 km-es 
eladó. Érd.: 76/715-911

* Tiszaalpár, József A. u. 
25. szám alatti 2 szobás, fürdő-
szobás, központi fűtéses, plusz 
melléképületekkel 1200 négy-
szögöl területtel családi ház 
eladó. Érd.: 06/30/639-4512

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Fedák Csongor (an.: Kovács 
Magdolna), Kovács Mátyás (Perneki zsuzsanna), Szlávik 
Zsolt (Szlávik Gizella), Fiedler Áron (Gumbér Ágota), 
Kovács Blanka (Kovács Andrea), Kispataki Dénes 
(Kispataki Melinda), Vedres Dominika (Banya Gabriella), 
Terdik Dávid József (Ajtai Melinda).
Házasságot kötöttek: Sinkó Veronika és Rigó István.
Akiktől elbúcsúztunk: Bagány Zoltán (1968), Bagány 
Józsefné (1949), Lévay Mihályné Geiger Terézia (1948), 
Mészáros Pálné Lantos Jolán (1922).

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




