
Ötvenhárom évvel a forradalom után

A nagy nyugati nemzetek győztes 
forradalmakat, világtörténelmi győ-
zelmeket ünnepelnek. Mi, magyarok 
októberben két, világra szóló és a 
leveretésében is győztes forradal-
munkra emlékezünk: az 1848-as és 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harcra. Az idei évforduló még egy 
fontos tartalmat hordoz: húsz évvel 
ezelőtt, október 23-án kiáltották ki a 
harmadik Magyar Köztársaságot.

Az Árpád téri emlékhelyen, a 
Kopjafánál tartott megemlékezé-
sen Dr. Csernus Tibor alpolgármes-
ter a nemzeti jelképek és nemzeti 
érzelmek jelentőségét hangsúlyozta 
beszédében.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke személyes emlékeit is meg-
idézve beszélt az 56-os események-
ről, a hősökről és az áldozatokról. 
Hangsúlyozta, hogy 1848 és 1956 
között sok hasonlóság van, de a leg-
fontosabb mind közül a példaadás. 
Az 1956-ban felállt nemzetőrségek, 
üzemi tanácsok, valamint a népbiz-
tosok olyan eszméket képviseltek, 
amelyek egy modern, jobb, élhe-
tőbb társadalom lehetőségét rejtették 
magukban. Beszédében megemlé-
kezett a községünkben zajló esemé-
nyekről is. Lerótta tiszteletét minden 
alpári és tiszaújfalui polgár előtt, 
akiket a megtorlások során bebör-

tönöztek, vagyonától megfosztottak 
vagy más módon meghurcoltak. 

Az általános iskola nyolcadik osz-
tályosai zenés irodalmi-történelmi 
műsorral, korhű jelmezekkel idézték 
fel az ötvenhárom évvel ezelőtt tör-
ténteket. Nagy értéke volt a műsor-
nak, hogy a forradalom főszereplői-
nek, az akkori diákoknak a szemüve-
gén keresztül láttatta velünk az ese-
ményeket.  Az előadásra Kővágóné 
Kálmán Klára, Szőke Éva és Bondár 
Enikő tanárnők készítették fel a gye-
rekeket.

Az ünnepi megemlékezés koszo-
rúzással és mécsesek gyújtásával 
zárult.
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Önkormányzati hírek
Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-

testülete október 29-én rendkívüli ülést 
tartott.  

Az ülés napirendjén pályázatok 
benyújtásának támogatásához, illetve 
ingatlanértékesítéshez kapcsolódó napi-
rendek szerepeltek.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium közleménye alapján dr. 
Csernus Tibor alpolgármester és dr. 
Menyhárt Anett jegyző előterjesztést 
nyújtott be a LEADER* program utó-
finanszírozású pályázatain való rész-
vételre. A támogatás igénybevételére 
a bíróságon bejegyzett non-profit szer-
vezetek és a települési önkormányza-
tok jogosultak. Az alpári szervezetek 
közül a polgárőrség egyenruhák, fel-
szerelési tárgyak beszerzésére mint-
egy 900.000.- Ft értékben nyújtana be 
pályázatot. A sportegyesület a spor-
töltöző tetőzetét szeretné felújítani, 
továbbá más helyiségek rendbetéte-
lére, a pálya újrafüvesítésére, új kút 
létesítésére és sporteszközök beszerzé-

sére a maximális támogatási összeget 
(4.667.250.- Ft) szeretné megpályázni. 
A Faluvédő- és Szépítő Egyesület a 
Teleház elavult számítógépeinek cse-
réjét tervezi a 800.100.- Ft-os pályáz-
ható összegből. Az önkormányzat a 
helyi rendezvényekre szeretne támo-
gatást szerezni a maximálisan meg-
pályázható 533.400.- Ft értékben. A 
sikeres pályázatok mintegy 7 millió 
Ft-ot jelentenének a községnek. A civil 
szervezetek esetén önrészt nem kell 
biztosítani, 100 %-os támogatottságú a 
pályázat, az önkormányzat esetében az 
önrész az elnyert összeg ÁFÁ-ja.

Mivel a pályázat utófinanszírozású, 
és a civil szervezetek nem rendelkez-
nek saját tőkével, kérésüknek megfe-
lelően a képviselő-testület hozzájárult 
a pályázatok benyújtásához, valamint 
ahhoz, hogy nyertes pályázatok ese-
tén az önkormányzat megelőlegezze a 
szükséges összeget.

A második napirendi pont témája a 
volt Vasútmenti iskola és a hozzá tar-

tozó földterület értékesítésének előter-
jesztése volt. Az ingatlant már évek óta 
szeretné értékesíteni a testület, mert egy 
ideje lakatlanná vált és az állapota is 
gyorsan romlik. A jelenlegi 3 millió Ft-
os vételi ajánlatot egy kecskeméti vál-
lalkozó nyújtotta be. Az értékesítéshez 
a testületnek minősített többséggel kel-
lett volna igennel voksolnia az ajánlatra 
(legalább 8 igen szavazat), ez azonban 
nem történt meg, így az ingatlan nem 
került értékesítésre.

* LEADER: az Európai Unió által 
kezdeményezett programok (ún. közös-
ségi kezdeményezések) közé tartozik. 
Szerteágazó tevékenységeket támogat, 
többek között nagy hangsúlyt fektet az 
alulról jövő kezdeményezésekre, a helyi 
lakosság fejlesztési folyamatokba törté-
nő bevonására, az innováció erősítésére 
és élő kapcsolatrendszerek kialakításá-
ra. Legfőbb célja, hogy új elképzelése-
ket és új módszereket kísérletezzen ki 
az EU országait érintő kulcsfontosságú 
témákban.

Kitüntetés
Kecskeméten az 1956-os forrada-

lom tiszteletére tartott ünnepi közgyű-
lésen 41 kitüntetést adtak át azoknak, 
akik tetteikkel, munkásságukkal értéket 
teremtettek az élet különböző területe-
in. A díjazottak között volt Novák La-
jos, Tiszaalpár néhai polgármestere, aki 
több mint négy évtizedes kiváló szak-
mai munkásságáért, elhivatottságáért, 
áldozatkészségéért, emberségéért, Bács-
Kiskun megye nemzetközi kapcsolatai-
nak erősítéséért folytatott eredményes 
tevékenységéért kapta a posztumusz 
elismerést. (Forrás: baon.hu)

Elismerés
A Magyar Népművelők Egyesülete 

„Önkormányzatok a közművelődésért” 
díját idén – nagyközségi kategóriában 
- Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zata kapta meg a feladatellátás terén 
végzett kiemelkedő munkájáért. A díj 
átadására 2009. november 5-én Szol-
nokon került sor az MNE vándorgyű-
lésén. Az elismerés rangját nagyban 
emeli, hogy szakmai zsűri döntött a díj 
odaítéléséről. Asszonyi Tamás szob-
rászművész plakettjét és a vele járó 
díszoklevelet Bársony István, a műve-
lődési ház vezetője vette át.

Az „Árpád Fejedelem Óvodásai” Ala-
pítvány – az óvodás gyermekek nevében 
– köszönetet mond mindazoknak, akik a 
2008-as adóévben adójuk 1 %-át szerve-
zetünk számára ajánlották fel. A befolyt 
összeg 119. 761.- Ft, amelyet eszközök, 
fejlesztő játékok beszerzésére, szabadidős 
tevékenységek támogatására fordítunk.

Köszönettel Barnáné Kiss Mária
a kuratórium elnöke

A Pejtsik László Alapítvány kura-
tóriuma tisztelettel megköszöni azok 
felajánlását, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ával támogatták az alapít-
ványt célkitűzései elérésében. A befolyt 
263.086 Ft-ból 100.000 Ft-ot 2009-ben 
az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 
a „Családi szombat” kulturális program-
jának támogatására, kiemelkedő közös-
ségi munkát végző tanulók jutalomutazá-
sára, illetve nyári táborozás támogatására 
fordítottuk. A tartalékolt 163.086 Ft célja 
kulturális rendezvényeken való részvétel, 
valamint informatikai fejlesztések támo-
gatása. Jövőbeni támogatásaikat tovább-
ra is köszönettel fogadjuk az Alapítvány 
18353963-1-03 adószámára.

Közlemények

80 éve, 1929-ben id. Bajáki Károly 
koncessziós szerződést köt gőzmalom 
üzemeltetésére.

A malom az államosítás után a 
Búzakalász Tsz magtáraként, majd 
később TÜZÉP-telepként működött 
tovább.

60 éve, 1949-ben  alakult meg Al-
páron az Előre Termelőszövetkezeti 
Csoport, Újfaluban pedig a Tiszaújfalui 

Tisza Termelőszövetkezet.
60 éve, 1949-ben alakult meg Alpá-

ron az úttörőszervezet Klucs Magdolna 
és Verebélyi Mihály pedagógusok veze-
tésével.

50 éve, 1959-ben jelent meg Kádár 
Lajos Kolomp szól a ködből c. önélet-
rajzi regénye.

35 éve, 1974-ben alakult a Pávakör, 
a Bársony Mihály Népdalkör elődje.

ÉvfordulóK
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• Sopronban osztották ki a „Virágos 
Magyarországért” Környezetszépítő 
verseny 2009. évi díjait. Településünk, 
Tiszaalpár már évek óta részt vesz a ver-
senyben, és szinte minden évben elho-
zunk valamilyen díjat. Ebben az évben 
a Magyar Önkormányzati Főkertészek, 
Kertépítők és Parkfenntartók Szövetsége 
Elnökségének elismerését kaptuk, ami 
nagy szakmai elismerés településünk-
nek. Szerencsére a Kecskeméti vezető-
séggel el tudtam menni, így személye-
sen vehettem át a díjat. Nagyon meg-
ható volt, hogy a díjátadáskor 1 perces 
felállással megemlékeztek elhunyt pol-
gármesterünkről, Bodor Ferencről. A 
szóvivő a következőket mondta ”kevés 
az a polgármester, aki a díjátadáson 
részt vesz, még kevesebb, aki a zsűrizé-
sét is felvállalja társadalmi munkában 
évek óta.” Jövőben nagyon hiányzik 
Ő, reméljük, a továbbiakban lesz foly-
tatás.

• A szép eredmény elérésében, a 
település virágosítási munkáiban - 
különösen az idei évben – sokan közre-
működtek. A márciustól szeptemberig 
tartó idényben a  következő résztvevők 
összefogásával szépült településünk: az 
önkormányzat részéről Horváth Zoltán, 
a településüzemeltető irányítója, a köz-
hasznúként alkalmazott parkmunkások, 
a parkfenntartás 2 fő állandó alkalma-
zottja, az Árpád Fejedelem Nyugdíjas 

Klub, a Nyugdíjas Baráti Kör, a Kádár 
Lajos Nyugdíjas Klub, Kiss Jánosné, 
Kiss Imre, Boros Imréné vezetésé-
vel, az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola dr. Halász Mátyásné, Kővágóné 
Kálmán Klára tanárnők vezetésével, az  
Önkéntes Ifjúsági csapat Olajos Eszter 
irányításával, a Faluvédő- és Szépítő 
Egyesület tagjai és természetesen a 
lakosok nagy része.

• Kirándulást szervezünk Kecelre a 
virágkiállításra 2009. 12. 05-én (szom-
bat). Várjuk a kedves jelentkezőket. 
Jelentkezni lehet a Teleházban: hétfő, 
szerda, péntek 14-17 óra között, a költ-
ség 1000 Ft, a belépőt az egyesület 
fizeti.

• Egyesületünk 2009. december 08-
án kedden16 órakor közgyűlést tart, 
amelyre várjuk tagjainkat, valamint 
mindazokat, akik támogatják program-
jainkat. A közgyűlés helye a művelő-
dési ház emeletén lévő kamaraterem. 
Témája: a 2009. év értékelése, az Árpád-
téren tervezett közösségi park terveze-
te, a pályázaton nyert parképítések(az 
Alkotmány utcai parkoló kialakítása, az 
Árpád-téri madárbarát kert kialakítása, 
a Templomdomb kertépítészeti kiala-
kítása), a kert- és településépítészeti 
pályázati tervek ismertetése, javaslatok 
a fenti parképítési témákhoz.

Vajda Márta
F.V.SZ.E. elnök 

Faluvédő hírek Egyházi sorok
- Novembertől a hétköznapi esti mi-

sék 17,00 órakor kezdődnek.
- Főbb ünnepek:
November 5:    Szent Imre herceg
November 10:  Nagy Szent Leó pápa és 
egyháztanító
November 19: Árpád-házi Szent Erzsé-
bet
November 22:  Krisztus Király vasár-
napja

November 29. Advent első vasár-
napja

- Mindenszentek és Halottak napja 
előtt is szomorúan tapasztaltuk, hogy 
a temetőbe és az ott lévő konténerbe 
illetéktelen, többek között háztartási 
szemetet és hulladékot hordott valaki, 
vagy valakik. E cselekedetet a jó érzésű 
emberek egy szóval tudják minősíteni: 
kegyeletsértés! Ugyanebbe a kategóriá-
ba tartoznak az újfalui temetőben történt 
síremlékrongálások is.

Kéri Vencel plébános

„Csak légy, aki vagy és beszélj szíved 
mélyéről – ennél többet senki sem tehet” 
(Humphrey)

Ennek szellemében kaptam október ele-
jén kedves invitálást az öreg alma materbe, 
az általános iskola 1969-ben végzett 8. b 
osztályos tanulóinak nevében Tar Máriától, 
a Kecskemétre elszármazott volt alpári di-
áktól. A szíves hívásra sem Fehérné Erzsi-
ke, sem én nem tudtunk nemet mondani.

Képeket szedtem elő, s próbáltam vis-
szaemlékezni arra az időre, amikor első-
második osztályban egymást boldogítottuk. 
Bár Marika lelkes, kitartó szervezésének 
köszönhetően ez az osztály már többször 
is találkozott. Vannak olyanok, akik 40 év 
után először jöttek és találkoztak régen lá-
tott osztálytársakkal. Mint mindenütt, itt is 
voltak, akik önhibájukon kívül nem jöttek 
(persze, aki itt lakik Alpáron, annál nem 

indokolt). Huszonegyen jelentek meg, 12-
en nem. Az elhunytakért már sajnos 7 szál 
gyertya égett, és 7 fehér rózsa emlékezte-
tett bennünket arra, hogy egyre szaporod-
nak azok, akiktől búcsúzni kell.

Az egyenkénti beszámolókkal, amikor 
visszatekintettek az életükre, számba vet-
tek jó és rossz dolgokat, amit elértek, ami-
ben sikeres voltak vagy kudarcot vallottak. 
Lett köztük sok szakmájában megbecsült 
szakmunkás, tanár, tanító, sokdiplomás 
mérnök, vállalkozó, könyvelő. Gyermeke-
ik az elmondások alapján főiskolát, egye-
temet végeztek. Jó volt hallani és látni, 
hogy egymásban nem a rangot és a pénzt 
látták, hanem a régi padtársat a csodálatos 
gyermekkor világából. Közben előjöttek a 
régi diákcsínyek, melyek megfűszerezték 
e találkozó hangulatát. A visszaemlékezé-
seket egy jó hangulatú élőzenés vacsora 

követte Fricskáék újfalui éttermében. A 
fehér asztalnál finom falatok és jóféle itó-
kák mellett folyt tovább a beszélgetés, az 
emlékezés, a családi fotók nézegetése. A 
jó zene vidám hangulatot teremtett, éne-
keltek, táncoltak a rég nem látott barátok. 
Megígérték, hogy tartják a kapcsolatot és 
5 év múlva újra találkoznak.

Fehérné Erzsike, a férjem és én örül-
tünk, hogy részesei lehettünk tanítványa-
ink 40 éves találkozójának. Úgy érzem, 
Herbert Casson szép gondolata nagyon 
ideillik: „Hasznos életcélt találni, és azt 
kitartóan megvalósítani – ez az egyik tit-
ka minden olyan életnek, melyet érdemes 
megélni.”

Ők megvalósították, s legyen erejük a 
következő években is ehhez. Szívből kí-
vánja ezt az elsős tanító nénitek, Szeder-
kényi Zoltánné Ceni néni.

Gyertyagyújtás
Mindenszentek napja, november 

1-je és azt követő halottak napja kato-
likus ünnep. A csendes emlékezés ide-
je ez, amely világnézettől függetlenül 
minden család legszentebb ünnepe. A 
gyertyagyújtással, a sírok díszítésével a 
kegyeletünket róttuk le halottaink előtt. 
Nyugodjanak békében!

VisszatEkintés 40 éVrE
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HÍrEK AZ óvodÁBól…
A Környezetvédelmi és Természet-

védelmi Oktató Központok Országos 
Szövetsége /KOKOSZ/ környezeti ne-
velés „Földön, Vízben, Levegőben” 
témában 30 órás akkreditált továbbkép-
zést indított Budapesten óvodapedagó-
gusok és tanítók részére. A képzés elmé-
leti és gyakorlati ismereteket nyújtott a 
komplex környezeti nevelés környezet-
tudatos szemlélet kialakításához, a sze-
lektív hulladékgyűjtés és takarékosság 
szokásainak alakításához, a „Zöld jeles 
napok” gyermekközeli, élményszerű 
megrendezéséhez. Óvodáinkból 2 óvó-
nő (Novák Imréné és Medek Brigitta) 
vett részt ezen az értékes és nagyon is 
aktuális továbbképzésen. Fontosnak 

tartjuk, hogy a gyermekek felfedezhes-
sék hazánk több nemzeti parkját, azok 
növény és állatvilágát. Ezúttal Novák 
Imréné szervezésével a kecskeméti 
Nemzeti Parkba látogatunk el a nagy-
csoportos óvodásokkal, s a növényvilá-
gon túl a Kiskunság számos madarát is 
megtekinthetik a gyermekek.

A művészeti nevelés keretén belül 
évek óta felnőtteket és gyermekeket vará-
zsol el előadásaival a Ciróka Bábszínház 
társulata. Az első előadást Kecskeméten, 
a bábszínház „otthonában” láthatták az 
óvodások és kisiskolások, két alkalom-
mal pedig a helyi művelődési ház ad 
színteret a mesék csodás világának.

Bálint Zsuzsanna óvónő

Pályaválasztási
szülői értekezlet

Hatalmas érdeklődés kísérte az ok-
tóber 19-ei pályaválasztási szülői érte-
kezletet a 7. és 8. osztályos tanulók és 
szüleik részéről. Szerencsére a középis-
kolák is fontosnak érezték a személyes 
találkozást a szülőkkel és leendő tanít-
ványaikkal, így 15 középiskola (csong-
rádi, kiskunfélegyházi, tiszakécskei és 
kecskeméti) képviseltette magát a talál-
kozón. A tanulók bátran kérdezhettek az 
őket érdeklő iskolákról, tagozatokról, 
szakmákról. Nagyon sok segítséget, ta-
nácsot kaptak a döntéshez. Köszönjük 
az iskolák képviselőinek a tájékoztatást.

Papírgyűjtés
2009. október 21-én papír- és PET palack-gyűjtési akció volt iskolánkban! 
Hihetetlen, micsoda lelkesedés fűtötte a résztvevőket! Kicsik, nagyok, idősek 
egyaránt gyűjtötték. Az osztályok nagyon igyekeztek, mert rengeteg sok papírt 
és palackot hoztak. Voltak, akik teherautóval szállították az iskola udvarába a 
hulladékot.  A hulladékgyűjtés győztesei:
Alsó tagozat:
I. 3. a  2232 kg papír  (106 kg/fő)  516 db palack  (25 db/fő)  131 pont
II. 1. a  1258 kg papír  (70 kg /fő)  565 db palack  (31 db/fő)  101 pont
III.  2. a  748 kg papír  ( 26 kg /fő)  1733 db palack  (62 db/fő)  88 pont
Felső tagozat:
I.  5. a  1278,5 kg papír  1524,5 palack  134 pont
II.  8. a  336,5 kg papír  1934,5 palack  114 pont
III.  6. a  1571 kg papír  --------palack  92 pont
Gratulálunk a legszorgalmasabbaknak!

Október 16-án részt vettünk a Bolyai 
matematikai csapatverseny megyei 
fordulóján. A 3. osztály „OKOSKÁK” 
csapata 4. helyezett lett. A csapat tag-

jai: Birkás Levente, Kása Norbert 3.a, 
Kővágó Karina, Taricska Blanka 3.b 
osztályos tanuló. Az 5. osztály „NÉGY 
TUDOR” csapata 6. helyezett lett. A 

csapat tagjai: Ollári Gábor 5.a, Dömötör 
Dániel, Király Bence, Réczi Ákos 5.b 
osztályos tanuló. Felkészítő tanár Mar-
tóti Pál.           Dömötörné tar Margit

Iskolai mozaik

könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
Hegyi Tamás: A magyar futball 50 legjobb 
labdarúgója
Szlávik Gábor: Az ókori világ kislexikona
Elliot Aronson: Columbine után - Az isko-
lai erőszak szociálpszichológiája
Paul de Man: Az olvasás allegóriái
Szépirodalom:
Gerlóczy Márton: A csemegepultos naplója
Gárdonyi Géza: Az utolsó boszorkány
Jókai Mór: A szerelem bolondjai
Stephanie Meyer: Eclipse (a Twilight so-
rozat 3. kötete)
Thomas Brezina: Állati jó barátok (Pen-
ny-sorozat)
David Benedictus: Micimackó visszatér
Disney könyvek: Simba és az özönvíz, Mic-
key és a pumakölyök, Farkas malacbőrben

Matematikaverseny
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JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ  ÓVODAÉPÍTÉS

Elkezdődött az Ady Endre utcán az új óvoda építése. A munkálatok gyors 
ütemben, a terveknek megfelelően haladnak. (Fotó: Bársony István)

alpárra is
begyűrűzött a 

válság
Elérte a gazdasági válság és a 

recesszió Tiszaalpárt is. A pénz-
tárgépfiókok iránti kereslet-vissza-
esés miatt a kiadások mérséklése 
érdekében a MATIC Kft. kénytelen 
csökkenteni alkalmazotti létszámát. 
Mint megtudtuk, tizennégy dolgo-
zót bocsátott el a cég a napokban. 
Pásztor Gyula ügyvezető igazgató 
megerősítette, hogy a rendelésállo-
mány csökkenése miatt volt szük-
ség a létszámleépítésre. Szerelés 
és transzformátorgyártás területén 
nem tudnak elegendő munkát biz-
tosítani a dolgozóknak.

Érvek az ÉRV mellett
Az érszűkület gyakran a súlyos 

szívinfarktus vagy agyvérzés előre-
jelzője is lehet. Mégis az érintettek 
száma, pontos kiléte egyelőre isme-
retlen, pedig felismerés és kezelés 
nélkül az érintett betegek közel egy-
harmada 5 éven belül meghal. E gon-
don kíván az ÉRV Regiszter Program 
segíteni, ami immár Tiszaalpáron is 
útjára indult.

Az EReink Védelmében (ÉRV) 
program célja a tünetmentes érszű-
kületes érbetegek felderítése és a kö-
rükben tapasztalható kiemelkedően 
magas szív- és érrendszeri halálozási 
arány csökkentése. 

A romló alsóvégtagi keringés 
leggyakoribb, már érezhető tünete a 
járáskor a vádliban vagy a combban 
fellépő görcs, fáradtság- vagy nehé-
zségérzet, fájdalom, ami pihenéskor 
rövid idő alatt megszűnik. Ilyenkor 
azonban az erek károsodása már szin-
te biztosan megindult.

Fokozottan veszélyeztetettek, akik 
dohányoznak, magas a koleszterin-
szintjük, cukor- vagy magasvérnyo-
más-betegségben szenvednek, illetve, 
mint sok betegségnél, itt is nagyobb a 

baj kialakulásának esélye, ha a család-
ban gyakran fordul elő érbetegség. 

A szűrés egyszerű és fájdalommen-
tes vizsgálat, a boka/kar index mérése. 
A programban részt vevő „ÉRV Pont 
rendelők” ajtaját külön matricával is 
jelölik, itt a szűrés mindenféle külön 
díjazás nélkül igénybe vehető.

Amennyiben úgy gondolja, hogy 
önnél vagy a családjában is felmerül-
het a perifériás érbetegség gyanúja, 
csatlakozzon az ÉRV Regiszter Prog-
ramhoz és keresse fel az Önhöz leg-
közelebb eső ÉRV Pont rendelőt:

Háziorvosi Rendelő Tiszaalpár
Ady Endre utca 61.

76/424-038  
A programhoz csatlakozók tájé-

koztató csomagot is kapnak a vizs-
gálati helyszíneken, amely nemcsak 
a betegséghez kapcsolódó informáci-
ókat tartalmazza, hanem a kockázati 
tényezők csökkentéséhez hozzájáruló 
recepteket és tornagyakorlatokat ös-
szefoglaló anyagokat is. 

További tájékoztatás a program-
ról: www.ervprogram.hu, vagy az or-
szág bármely részéből helyi tarifával 
hívható (06) 40/918-020 számon. 

Védőoltás
2009 őszén a magyar állam az óvo-

dások és az általános iskolába járó 14 év 
alatti gyermekek részére lehetőséget biz-
tosít az önkéntes és térítésmentes Fluval 
P influenza elleni oltóanyaggal történő 
védőoltásra. A 14. életévüket betöltött 
gyermekekre az ingyenesség nem vo-
natkozik, akkor sem, ha még általános 
iskolába járnak. A védőoltásokat az in-
tézmény gyermek- illetve iskola-egész-
ségügyi szolgálatának munkatársai vég-
zik. A szülők nyilatkozatban döntenek 
arról, hogy hozzájárulnak gyermekük 
beoltásához.

A nyilatkozatokat az óvodába no-
vember 11-ig kellett, az iskolába 2009. 
november 24-ig kell kitöltve, aláírva 
visszajuttatni. Azok a gyermekek, akik 
kitöltött, aláírt nyilatkozattal nem ren-
delkeznek, nem kapnak ingyenes védő-
oltást.

Az ÁNTSZ tájékoztatása szerint az 
új influenza elleni oltóanyag a klinikai 
vizsgálatok során hatékonynak és ártal-
matlannak bizonyult, és megfelelő en-
gedéllyel rendelkezik.

Az oltóanyag csak ritkán okoz mel-
lékhatásokat. Az oltás helyén 1-2 nap 
alatt magától elmúló bőrpír, duzzanat 
vagy fájdalom jelentkezhet. Esetenként 
fáradtságérzet, rossz közérzet, ritkán láz 
és fejfájás észlelhető a beadást követően. 
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Megkezdték működésüket a hulladékudvarok
2009 októberében megkezdte műkö-

dését a csongrádi és a kiskunfélegyházi 
hulladékudvar. A létesítményeket olyan 
hulladékok átvételére alakították ki, 
melyek a háztartási gyűjtőedényekben, 
a szelektív gyűjtőkonténerekben nem 
helyezhetőek el, illetve a lomtalanítás 
során sem kerülnek elszállításra.

A hulladékudvar szolgáltatásai min-
den szolgáltatási területhez tartozó ma-
gánszemély számára térítésmentesek, 
ha fel tudja mutatni a lakcímigazoló 
kártyáját és a befizetett hulladékszállí-
tási számlát igazoló bizonylatot (csekk, 
átutalási megbízás másolata, számla). A 
térségben működő vállalkozások papírt, 
műanyagot és fémet térítésmentesen ad-
hatnak le, a többi hulladéktípus esetében 
szerződés alapján térítési díjat kell fizet-
niük.

A hulladékudvar megközelíthető 
személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 
tonnánál kisebb tehergépkocsival és 
természetesen gyalogosan is. A hulla-
dék mennyiségéről és az azt beszállító 
személyről forgalmi naplót vezetnek. A 
magánszemélyek nem veszélyes hulla-

dékból havonta összesen maximum 200 
kg, veszélyes hulladékból pedig 100 kg 
mennyiséget adhatnak le.

A hulladékudvarokban az alábbi hul-
ladékokat gyűjtik:
Nem veszélyes hulladékok
- lom hulladék (pl. bútorféleségek)
- fém hulladék
- üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, 
italos üvegek, síküveg stb.)
- papír hulladék (pl. szórólapok, karton)
- műanyag hulladék (pl. üdítős palack, 
nejlon zacskó)
- italos karton dobozok (tetra pack 
csomagolás: üdítős, tejes doboz)
- textilhulladék
- személyautó gumiabroncs – max. 1 
garnitúra
- ömlesztett zöld hulladék (pl. levágott 
fű, nyesedék, lomb)
- lakossági építési törmelék – max. 1 m3
Veszélyes hulladékok
- fáradt olaj, használt sütő zsiradék
- festék, oldószer
- növényvédő szerek, festékek maradé-
kai és göngyölegei
- lejárt szavatosságú gyógyszerek

- fénycső, izzó
- elektronikai hulladék (pl. TV, számí-
tógép, hűtő, telefon)
- szárazelem (pl. gomb elem, ceruza elem)
- háztartási gépek (pl. gáztűzhely, 
mosógép)
- akkumulátor
- festékpatronok, tonerek

Nem veszik át a hulladékudvarban: 
- a kommunális hulladékot (háztartási 
vegyes hulladék)
- a fenti felsorolásban nem szereplő 
egyéb veszélyes hulladékokat (pl. pala, 
kátránnyal szennyezett hulladék, labor-
vegyszer, robbanásveszélyes anyagok)

A darabos hulladékokat csak tiszta 
állapotban veszik át. Az ömlesztetten 
beszállított hulladékot nem veszik át. 
Ezeket a kevert hulladékokat a Felgyői 
lerakó telepen fogadják be. 

A hulladékudvarok címe és nyitva 
tartása: Csongrád, Kéttemető út (volt 
lerakó telep mellett), Kiskunfélegyháza, 
Csongrádi út (a szennyvíztisztító telep 
mögött). Hétfő 14.00-18.00, kedd – pén-
tek 9.30-18.00, szombat 8.00-12.00, va-
sárnap és ünnepnapokon ZÁRVA.

SzilVeSzTeRi bál
A Tiszaalpári Mozgássérültek Egyesülete im-

máron második alkalommal szervez újévi jóté-
konysági bált a kultúrházban. Hajnalig tartó zenés 
mulatságunkra szeretettel meghívjuk a vigadni 
vágyókat. Vendégeinknek szürkemarha pörköltet, 
az éjféli tűzijáték után virslit szolgálunk fel. Vi-
dámmá és emlékezetessé tesszük az újévköszön-
tőt! 

Érdeklődni: Kása Andrásné Marikánál 06-
30/574-0891, Hanó Mihálynál 06-20/228-8449. 
Belépőjegy ára 2500 Ft.

fElHÍvÁs
Az Eperke Családi Napközi nyílt

Mikulás ünnepséget rendez
december 4-én 18 órakor.

várjuk a bölcsis korosztályú gyermekeket.
Érd.: Márti: 06/30/718-0864, Brigitta:

06/70/606-4208

A 25 és 65 év közötti tiszaalpári hölgyek ingyenes 
nőgyógyászati szűrésen vehettek részt október 29-én és 
november 5-én az egészségházban. Borisné Czmarkó 
Erzsébet védőnő elmondta, hogy nagyon örült annak, 
hogy az idei szűrésen minden eddiginél többen, 145-en 
jelentek meg. Reméli, hogy jövőre még többen határoz-
nak úgy, hogy a komolyabb problémák elkerülése vé-
gett részt vesznek a vizsgálaton, amelyet minden évben 
október végén és november elején szerveznek meg. 

A méhnyakrák a második leggyakoribb nőgyógyá-
szati megbetegedés, és időben felismerve gyógyítható. 
A méhnyakrákot egy vírus, a human papilloma vírus, 
más néven HPV okozza. A méhnyakrák nem öröklő-
dik, nem is korfüggő. A rák kialakulásáért felelős HPV 
vírus egyes esetekben idővel kiürülhet a szervezetből, 
esetenként azonban a fertőzés tartóssá válik. Ez hosszú 
évek alatt a méhnyak sejtjeiben rosszindulatú elválto-
zást okozhat. 

A szűrés nagyon fontos, ám önmagában nem elegen-
dő, mert nem előzi meg magát a HPV-fertőzést, hanem 
csak a betegség felismerésére alkalmas. A méhnyakrák 
megelőzésének első lépése lehet, hogy védőoltással 
megelőzzük a fertőzés lehetőségét. 

SzűRőVizSgálaT
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Tisztelt  Tiszaalpáriak!

Kelemenné Utasi Melinda, 
2 gyermeket nevelő anyuka, fele-
ség, 34 éves közgazdász, és függet-
len polgármesterjelölt vagyok.

Szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik megtiszteltek 
bizalmukkal és ajánlószelvényü-
ket eljuttatva lehetővé tették, hogy 
polgármesterjelölt lehetek.

Sajnálatos esemény miatt kerül 

sor a polgármester választásra, a 
hirtelen eltávozott polgármeste-
rünk sok befejezésre váró ügyet és 
tervet hagyott hátra, amelyek meg-
oldása a következő polgármesterre 
vár. 

Az elkövetkező évben a telepü-
lés jövőbeni fejlődéséhez szüksé-
ges legfontosabb feladatok: 

• segíteni kell a településen 
meglévő munkahelyek megtartá-
sát, és támogatni minden törekvést, 
amely új munkahelyek létrehozását 
célozza meg,

• a folyamatban lévő pályázatok 
– új óvoda építése, szennyvízcsa-
torna-hálózat kiépítése, Templom 
domb rehabilitációja és a faluköz-
pont megújítása, új oktatási mód-
szertan bevezetése- sikeres lebo-
nyolítása, 

• biztosítani, hogy a szennyvíz-
csatorna beruházás során a lakos-
sági terhek a lehető legkisebb mér-
tékűek legyenek, 

• az önhibájukon kívül nehéz 

helyzetbe került családok átsegíté-
se a gazdasági válság okozta prob-
lémákon.

Mindehhez a Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzatnál eltöltött 
több éves szakmai tudásomat és 
tapasztalatomat tudom biztosítani. 
Gazdasági és pénzügyi csoport-
vezetőként jól ismerem az önkor-
mányzat finanszírozási forrásait, 
a költségvetési lehetőségeket, a 
folyamatban lévő pályázatokat, az 
intézmények működését, problé-
máit. 

Minden erőmmel és tudásom-
mal azon leszek, hogy a beruházá-
sok megvalósulása után Tiszaalpár 
fejlődését minden lakos érezze és 
tapasztalja. Amennyiben egyetért 
az elképzeléseimmel, kérem, sza-
vazzon rám!

Köszönöm, hogy megtisztelt fi-
gyelmével.

Kelemenné Utasi Melinda
független polgármesterjelölt

(fizetett politikai hirdetés)

Szeptember utolsó hétvégéjén elin-
dultak a sakkórák a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzati Sakk Csapatbaj-
nokság 2009/2010-es évadában.

Csapatunk az első fordulóban 
szabadnapos volt. A második for-
dulóban a tavalyi bronzérmes Tóth 
László SE IV. Kecskemét fiatal csa-
patát fogadtuk. A tavalyi bajnokság-
ban balszerencsés körülmények mi-
att szenvedtünk vereséget. Nagyon 

fűtötte a csapat tagjait a visszavágás 
reménye. Ötórás drámai küzdelem 
után fogadhattuk az ellenfél gratulá-
cióját.

Az eredmény: Tiszaalpári SE - 
Tóth László SE IV. Kecskemét 4,5-
3,5. A győztes csapat tagjai: Varga B., 
Kemény Cs., Cs. Kovács L., Bársony 
A., Palásti J., Dragon J., Gálfi M., ifj. 
Gálfi M.

A bajnokság állása a 2. forduló 

után: 1. Tóth László SE III. Kecske-
mét 13 pont, 2. Kiskunfélegyházi TK 
II. 8 pont, 3. TÁKISZ SE II. Kecske-
mét 6 pont/1 mérkőzés, 4. Lajosmizsei 
SK 6 pont, 5. TÁKISZ SE III. Kecs-
kemét 6 pont, 6. Tiszaalpári Se 4,5 
pont/1 mérkőzés, 7. Tóth László SE 
IV. Kecskemét 4,5 pont

A következő forduló november 15-
én lesz Lajosmizsén.

Gálfi Mihály

sAKKBAjNoKsÁG

a Mikropódium Családi bábszínház az idén meghívta Tiszaalpárra a Miku-
lást a messzi északról, hogy megörvendeztesse a jó gyerekeket, és személyesen 
adja át a csomagokat, ajándékokat. Itt az alkalom, hogy a gyerekek megírják vagy 
lerajzolják a Mikulásnak, mit szeretnének kapni, ha továbbra is jól viselkednek. 
Az anyukák, apukák, nagyszülők vagy rokonok pedig december elsejéig telefonál-
hatnak a Mikulás titkárságára, hogy hová és mikor várják a meglepetést. A Miku-

lás titkársága ad tájékoztatást a további részletekről, december elseje után egyezteti az időpontokat 
és az útvonalat, hogy a megálmodott csomagot a Mikulástól személyesen kaphassa meg minden 
gyerek. bővebb információ a Mikulás hivatalának telefonszámán: 30/621-0873. a Mikulás e-
mail címe: valodi.mikulas@gmail.com.
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labdarúgás

Tisztelt Választópolgár!
A Helyi Választási Bizottság 2009. december 13-ra időközi választást írt ki. 
Településünk felelősségteljes döntés előtt áll.
Ha Ön is olyan polgármestert szeretne, aki:
- közöttünk élt és él; 
- ismeri problémáinkat, lehetőségeinket; 
- akar és tud is kapcsolatot teremteni, kommunikálni a lakossággal; 
- megfelelő képzettséggel, gyakorlattal rendelkezik; 
- minden erejét és idejét Tiszaalpárra áldozza;
- fiatalos lendületével, elképzeléseivel közösségünk javát kívánja szolgálni;
akkor kérem, hogy december 13-án támogasson szavazatával!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani  annak a több mint 500 tiszaalpárinak, akik ajánlószelvényükkel 
eddig is bátorítottak, biztattak célom elérésében.

Tisztelettel: Dr. Patak Sándor
(fizetett politikai hirdetés)

a felnőtt csapat eredményei:
Tiszaalpár – Lakitelek 1:0
Dunavecse – Tiszaalpár 2:1
Tiszaalpár – Harkakötöny 1:3
Kecskeméti LC – Tiszaalpár 3:4

A felnőtt csapat játékában látható 
eredményjavulás következett be, Ez 
valószínűleg betudható a többszö-
ri edzőváltásnak, valamint annak, 
hogy játékosaink kezdik megtalálni 
a helyüket a csapatban. Kása István 
edző megüresedett helyet először 
Kókai Tamással mint játékosedző-
vel próbáltuk betölteni, majd pedig 
az elnökség döntése Kádár Tibor 
személyére esett, akinek a hozzáál-
lása és személye garancia lehet egy 
jobb folytatásra. A felnőtt csapat 
mellett az ifjúsági csapat edzéseit is 
ő vezeti a szezon végéig.
az ifjúsági csapat eredményei:
Tiszaalpár – Lakitelek 0:3
Dunavecse – Tiszaalpár 3:1

Tiszaalpár : Harkakötöny 1:1
Kecskeméti LC – Tiszaalpár 2:1

Némi megtorpanás látható az 
ifik eredményességét illetően. Min-
den csapat életében vannak hullám-
hegyek, hullámvölgyek. Továbbra 
is bízunk fiataljainkban, hogy sok 
góllal, örömteli játékkal fognak 
bennünket megörvendeztetni a hát-
ralévő mérkőzéseken.
a serdülő csapat eredményei:
Lajosmizse – Tiszaalpár 9:0
Tiszaalpár – Lakitelek 0:1
Jászszentlászló – Tiszaalpár 2:2
Tiszaalpár – Kunszállás 1:4
Kiskunfélegyházi HTK II. – Tisza-
alpár 0:1

A serdülőink teljesítménye 50 
%-os, ami lehetne ugyan jobb is, de 
vannak mérkőzések, amikor a csa-
pat létszámhiánnyal veszi fel a ver-
senyt a nagyobb tudású csapatokkal 
szemben.

a női csapat eredményei:
Tiszaalpár – Géderlak 3:2
Kalocsa – Tiszaalpár 1:2
Tiszaalpár – Dusnok 2:2
Nagykőrös – Tiszaalpár 3:2

A lányok esetében nagy forma-
javulásról számolhatunk be. A négy 
mérkőzésből kettő győzelem, egy 
döntetlen és mindössze egy vereség 
a mérlegük. 
utánpótlás-nevelés

A befejezéséhez közeledik a lab-
darúgó szövetség által kiírt rendez-
vénysorozat. Utolsó torna 8-án kerül 
megrendezésre a kiskunfélegyházi 
Honvéd sportpályán. Kérjük a ked-
ves szülőket, hogy minél nagyobb 
számban kísérjék el gyermekeiket 
erre a látványos eseményre. 

Jó szurkolást, erőt és egészséget 
minden sportszerető tiszaalpári em-
bernek!
Martus Pál a sportegyesület elnöke

Tisztelt tiszaalpári választópolgárok!
Mint az már Önök előtt ismert 2009. december 13-án időközi polgármester választás lesz lakóhelyünkön. 

A FIDESZ helyi csoportja Dr. Patak Sándort kérte fel polgármester-jelöltnek.  Kérjük Tiszaalpár választópol-
gárait, hogy szavazataikkal támogassák egy fiatal, de tapasztalt helyi lakos polgármesterré választását, aki tud 
és akar is tenni településünkért.

Köszönettel: ifj. Barna Sándor helyi FIDESZ csoport elnöke,
Kacziba Sándor önkormányzati képviselő

(fizetett politikai hirdetés)
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Cserépkályhák, kandallók,
kemencék, kerti grillezõk

tervezését
és építését vállaljuk.

Új és bontott csempék
forgalmazása:

HUNORKERÁMIA BT.
Tiszaalpár, Szõlõhegyi körzet 79.

Tel: 06-30/234-4644

MEgnyitott a
Varázs Bazár
Cím: Tiszaalpár, Alkotmány u. 1-3.

(a kínaival szemben)

Házi kedvenceinek: tápok,
konzervek, kiegészítők,
vitaminok, felszerelések

mellett ajándékok
széles választéka!

Mikulásra, karácsonyra
bőséges árukínálattal

várunk mindenkit szeretettel.
Ide érdemes beugrani!

AUTÓMOSÓ - GUMISZERVÍZ
Téli gumik
árusítása

minden méretben
kedvező áron.

Autók külső-belső
tisztítása, polírozása.
KErÉKEsZErElÉs,

deFekTjaVíTáS,
CenTíRozáS.

Nyitva: 8-18-ig
Tiszaalpár, Ady Endre u. 22.

Tel: 06/30/218-5276

Kíméld meg a pénztárcádat!
nézz be a gaRdRobe TURi-ba!

női, férfi felsők, nadrágok, gyermekruházat már 400 Ft-tól.
Hetente megújuló árukészlet gaRdRobe TURi a

Hunyadi utcán, a lottózó mellett
Nyitva tartás: H-P: 9-12, 13-18, szombaton: 9-12

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

December 3-án.
Ettől eltérő időpontokban a fenti

telefonszámon időpont egyeztetés alapján.
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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.

AZ ANGOL KILÓS TURIBAN:
teljes ruhacsere november 1-tõl

extra minõségû téli ruhák
blúzok, ingek, termo-kötött felsõk

szoknyák, kabátok, dzsekik
bébi- és gyermekruhák

nagy választékban
Nézzen be hozzánk!

Dózsa György u. 70. (a társasházaknál)
Extra és jó minõségû lakástextil

Minden ruhanemû kilós áron!

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 14-18 óráig
szombaton 8-12 óráig



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

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

* Eladó Pierre Cardin 
kétfunkciós babakocsi új 
állapotban, fordítható toló-
karral, bolygókerekekkel, 
lábzsákkal, esővédővel, 
szürke-piros-fehér szín-
ben, 3 pozíciós háttámlá-
val. Ár: 27.000 Ft. Érd.: 
06/20/4541-263

* Választási malacok van-
nak eladók. Érd.: 425-146

* Eladó íróasztal, DVD-
lejátszó, régi típusú 3 szár-
nyas tükör, 50 db „teli” sző-
lősláda. Érd.: 06/30/682-
8017

* Félautomata hajszárító 
búra eladó. Érd.: 424-134

* Dióbél kapható, 
M-10-es láda (rekesz) 
eladó. Érd.: 06/20/498-
5989

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Demeter Anita (an.: Kása 
Julianna), Bársony István Roland (Grittó Rozalinda), 
Gujka Gergő (Vámos Márta), Ollári Anna (Horváth 
Mónika), Tóth Renáta (Holló Henrietta), Kacziba Janka 
(Bartucz Nikolett), Kecső Levente (Zolnai Zita), Farkas 
Tímea (Szabó Anikó).
akiktől elbúcsúztunk: Mantény Sándorné Zoboki Ágnes 
(1924), Zoboki Istvánné Auer Gabriella (1928), Vincze 
József (1944), Bársony Istvánné Horváth Varga Anna 
(1922), Kiss Mihályné Nagy Anna (1932), Kerepesi 
Jánosné Kiss Rozália (1924), Kovács Tiborné Tarcsa 
Borbála (1952), Mészáros Péterné Lantos Jolán (1922), 
Berkes Józsefné Deák Irén (1933)

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: 06-30/362-4971




