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Az időjárás közbeszólt, esett az 
eső és erős szél is fújt, ezért nem az 
eredetileg eltervezett helyen, a Petőfi 
szobornál kezdődött a március 15-i 
ünnepség, hanem a művelődési ház-
ban.

A Himnusz elhangzása után Dr. 
Vancsura István lépett a mikrofon 
elé, hogy elmondja ünnepi beszé-
dét. 1848. március 15-e kiemelkedett 
jelentőségű újkori történelmünkben. 
Kiemelkedő, mert a magyar szí-
vekben mindenkor a szabadságot, a 
bátorságot, a nemzeti tudás érzését 
jelentette - hangsúlyozta a polgár-
mester. 1848 azért is csodálatos és 
felülmúlhatatlan, mert ennyi kivá-

ló egyéniség, ennyi önzetlen hazafi 
soha sem szerepelt közéletünkben. 
Évszázadokra kitelne belőlük a min-
denkori magyar szellemi elit. Üdvös 
volna, ha ma is hasonlókkal dicse-
kedhetnénk. A kormány szekerének 
rúdját Bécs és Moszkva után a szaka-
dék felé Brüsszelből és Tel Avivból 
irányítják. Most is, mint 1848-ban, 
csak rajtunk múlik a nemzet sorsa 
iránt elkötelezett hazafiakon, hogy 
megfordul-e ez a szekér a szakadék 
szélén. Kövessük a székelyek pél-
dáját, mert mai is aktuálisak Petőfi 
szavai: Talpra magyar, hí a haza! 
– fejezte beszédét a polgármester. 

Az ünnepi beszéd után az általános 

iskolások műsorát láthatták a jelenlé-
vők. A felső tagozatos diákok felele-
venítették a 165 évvel ezelőtt történte-
ket. A tanulók nagy átéléssel adták elő 
műsorukat. Megszoktuk már, hogy 
szinte valamennyi települési ünnep-
ségen a Bársony Mihály Népdalkör 
is részt vesz. Ezúttal Kossuth nótá-
kat adtak elő, és aki ismerte a dalo-
kat, már pedig sokan ismerték, azok 
velük együtt énekelték. A Szózattal 
fejeződött be a művelődési házban a 
megemlékezés. Az ünnepség azon-
ban még nem ért véget. A pártok és a 
civilszervezetek képviselői kimentek 
az Árpád téren lévő Petőfi szoborhoz 
és elhelyezték koszorúikat.

Ma is aktuálisak Petőfi Sándor szavai



Az elmúlt időszakban sem unatkoz-
tak a képviselő-testület tagjai. Volt mit 
megtárgyalni az üléseken. Az elmúlt havi 
beszámolónk óta három alkalommal ülé-
seztek.

Változtak a térítési díjak
Az intézményi térítési díjakat az 

önkormányzat évente két alkalommal 
állapíthatja meg. A térítési díjak nem 
azonosak az ellátottak által fizetendő 
személyi térítési díjjal. Az ellátottak 
által ténylegesen megfizetendő szemé-
lyi térítési díj idősek otthona esetében 
a gondozott saját jövedelmének a 80 
százalékát, házi gondozásnál és szociális 
étkeztetés esetében a saját jövedelmének 
a 25 és 30 százalékát nem haladhatja 
meg. Ennek alapján a képviselő-testület 
az idősek otthonánál havi 56.310 forint 
térítési díjat állapított meg. A házi segít-
ségnyújtásnál 480 forintot kell óránként 
fizetni. A szociális étkeztetésnél szállítás 
nélkül 585 forintba kerül egy adag étel, 
míg szállítással együtt 645 forintba. Az 
óvodások intézményi térítési díja három-
szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
esetén 500 forint, az iskolásoké pedig 
595 forint. Az intézményi díjakat minden 
esetben szabályszerűen számolták ki, a 
jogszabályoknak megfelelőn.

Szilárd burkolat csak később
A Kazinczy utcai lakosok levelet küld-

tek az önkormányzatnak, amiben leírják, 
hogy tavasszal és ősszel esős időben nem 
járható az utcájuk csak gumicsizmában. 
Mivel kisgyermekes családok és idős 
emberek is élnek ott, ezért kérték a testü-
let segítségét. Az utcát érinti a csatorna-
beruházás, ezért nem lenne célszerű, hogy 
előtte szilárd burkolattal látnák el. Arra 
viszont van esély, hogy önkormányzati 
támogatással járda épüljön. Az erre való 
kérelmet be kell nyújtani az önkormány-
zathoz.

Le kell rendezni a földhivatali bejegy-
zést

Dr. Taricska Tibor háziorvos is kére-
lemmel fordult a képviselő-testülethez. 
Azt kérte, hogy támogassák a Szent 
Imre téri orvosi rendelő utcafronton lévő 
ablakának cseréjét. Bár az épület önkor-
mányzati tulajdonban van, de nem orvosi 
rendelőként szerepel, hanem lakóház-
udvar-gazdasági épületként a földhivatali 
nyilvántartásban. Olyan döntés született, 
hogy először el kell rendezni az épület 

bejegyzését, majd pedig három árajánla-
tot kérnek a kiviteli munkálatokra.

Kilépnének az iskolatej-programból
A Tündérrózsa Napközi Otthonos 

Óvoda az iskolatej-programban való 
további részvételre nem tart igényt. Erről 
Kiss Mária intézményvezető tájékoztatta a 
képviselő-testületet. Véleménye szerint az 
iskolatej-rendelet megváltoztatása jelentős 
többlet kiadást róna az önkormányzat-
ra, amennyiben a programot továbbra is 
működtetnék. A gyermekek napi szük-
ségletének megfelelő tejet és tejterméket 
az intézmény biztosítja. Ezzel szemben a 
beszállított termékek egyhangúak voltak, 
az esetek 90 százalékában 2,8 százalékú 
tehéntejet kaptak az óvodások. Az ülésen 
olyan döntés született, hogy megvizsgálják 
azt, mit lehet tenni az iskolatej-program 
folytatásának érdekében.

Díjak házasságkötés esetén
A képviselő-testület döntött arról, 

hogy házasságkötés és polgári temetés 
esetén milyen díjakat kell fizetni azoknak, 
akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik. 
Hivatali munkaidőn túl, hivatali helyisé-
gen kívüli házasságkötés esetén húszezer 
forintot, hivatali munkaidőn kívül, hiva-
tali helyiségben nyolcezer forintot kell 
fizetni. Polgári temetés esetén húszezer 
forint a díjazás. 

Az Apraja Falva Egyesület kérése
Az elmúlt évben 13 ezer forintot biz-

tosított havonta és gyermekenként az 
Apraja Falva Közhasznú Egyesületnek az 
önkormányzat. Az összegből a bölcsődés 
és néhány óvodás korú gyerek gondozását 
vállalták. Az egyesület szeretné, ha ebben 
az évben is megmaradna ez az összeg. 
Kérték továbbá azt, hogy a volt Munkácsy 
utcai óvoda épületét megkaphassák. Ott 
ki lehetne alakítani egy hét fős csoportot, 
ami az 1-6 éves korú gyerekek számára 
alkalmas lenne. Így azok a gyerekek is 
lehetőséget kaphatnának ellátásra, akiket 
nem tudtak felvenni az óvodába. A tes-
tületi ülésen olyan döntés született, hogy 
megvizsgálják a volt óvoda épületének 
az állapotát, hogy alkalmas-e a feladat 
ellátására. Elhangzott az is, hogy törölni 
kellene a havi tizenhárom ezer forintos 
támogatást, s az így megmaradt összeget 
a szociálisan hátrányos helyzetű szülők 
gyermekeinek ellátására kellene fordí-
tani.

Tűzvédelmi tervet kell készíteni
Az elmúlt évben húszezer forintot 

fizetett ki az önkormányzat a Lakiteleki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 
Tiszaalpári Napok, valamint a Bársony 
Mihály Tekerőlantos Találkozó tűzvédel-
mi tervének az elkészítésért. Az egyesület 
erre az évre is felajánlotta, hogy elkészíti 
a szükséges terveket. A testület tagjai 
tisztában vannak azzal, hogy ez kötelező 
feladat, de azon a véleményen voltak, 
hogy először nézzék meg azt, hogy hely-
ben van-e olyan, aki a terveket el tudja 
készíteni. Amennyiben nincs ilyen sze-
mély, akkor szerződésben rögzíteni kell 
azt, hogy melyek azok a nagy rendez-
vények, amelyeknek a tűzvédelmi tervét 
kérik a lakiteleki önkéntes tűzoltóktól. 
Elhangzott az is, hogy ezzel kapcsolatban 
a katasztrófavédelem véleményét is meg-
kérdezik. 

Sok a kóbor kutya a községben
Tiszaalpáron is egyre több a kóbor 

kutya. Az önkormányzatnak kötelező fel-
adata a belterületen az ilyen ebek befogá-
sa. Amennyiben 15 napon belül nem válik 
ismertté az állat tulajdonosa, így a befo-
gott kóbor kutya az állam tulajdonába 
kerül. 2012-ben a településen talált kóbor 
kutyákat a kiskunfélegyházi gyepmesteri 
telepre szállították, akik az elmúlt év 
végén megtagadták a szolgáltatást, mert 
az önkormányzat egy bizonyos össze-
get nem fizetett ki számukra. Az elkép-
zelések szerint a gyepmesteri feladatot 
az elkövetkezendő időben a Tiszaalpári 
Településgazdálkodási Kft. is el tudná 
látni, de ennek előkészítése hosszabb 
időbe kerül. Addig a kiskunfélegyházi 
gyepmesteri szolgálatot venné igénybe 
Tiszaalpár.

Tartalommal akarják feltölteni a Kft-t
A képviselő-testület az önkormányzat 

működését segítő településgazdálkodási 
feladatok, valamint egyéb vállalkozási 
feladatok ellátására 100 százalékos önkor-
mányzati tulajdonú korlátolt felelősségű 
gazdasági társaságot hozott létre 2011-
ben. A kft-nek Bartucz István volt az 
ügyvezetője, de szerződése február végén 
lejárt. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy március 1-től 2014. december 31-
ig Bodor Ádámot bízza meg a feladatok 
ellátásával. A felügyelő bizottság tagjai: 
Csernák Csilla, Barna Sándor és Kacziba 
Sándor, akik a munkájukért nem kapnak 
tiszteletdíjat.
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A testületi ülésről jelentjük
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Maradt a Hírmondó szerkesztője
A Hírmondó szerkesztőjének a szer-

ződése február végén lejárt. Éppen ezért 
a képviselő-testületnek döntenie kellett 
arról, hogy az elkövetkezendő időszak-
ban ki fogja majd szerkeszteni az újsá-
got. Dr. Vancsura István úgy látta, hogy 
két megoldás nyílik a feladat megoldá-
sára. Az egyik szerint az önkormány-
zat szerződést kötne az Árpád Népe 
Egyesülettel közös újság megjelente-
tésére, a másikban új pályázatot írná-
nak ki. A polgármester szerint az első 
esetben a településnek egy havilapja 
lenne, ahol a két újság összeolvadása 
megtörténne, a rovatok és az állan-
dó cikkek azonban megmaradnának. 
Ebben az esetben a Tiszaalpár Hangja 
szerkesztőjével a Tiszaalpári Hírmondó 
tartalmával egy közös újságot lehetne 
létrehozni. A másik esetben a pályázta-
tás hosszabb időt venne igénybe. A tes-
tületi ülésen egy harmadik vélemény is 
volt, mégpedig az, hogy a jelenlegi szer-
kesztőt 2014. október 31-ig bízzák meg 
a Hírmondó szerkesztésével. Kacziba 
Sándor szerint békesség és nyugalom 
szól az újságból. A képviselők több-
sége ezt a javaslatot támogatta, ezért 
Vancsura István visszavonta javaslatát.

Székely zászló a községházán
Az egyebek napirendi pontok között 

Barna Sándor azt vetette fel, hogy nem 
úgy kellett volna kitenni a székely zászlót 
a községháza falára, mint ahogyan az 
megtörtént. Véleménye szerint ünnepé-
lyes keretek között, a testületi tagok tud-
tával és jelenlétével.

Sok a rossz ház a faluban
A régi Kővágó féle ház nagyon rossz 

állapotban van Újfalun. Félő, hogy eset-
leg összedől. Éppen ezért körbe kellene 
keríteni, nehogy valami komoly baj tör-
ténjen. Ezzel kapcsolatban hangzott el 
az is, hogy a községben lévő rossz állagú 
ingatlanok tulajdonosait fel kell szólítani, 
hogy bontsák el az épületeket, vagy pedig 
el kell rendelni a kényszerbontást.

Elfogadták a 2013. évi költségvetést
Második nekifutásra fogadta el a tes-

tület a 2013-as költségvetést. A vitában 
a személyeskedéseket sem nélkülözték 
a képviselők. Első nekifutásra még nem, 
de a másodikra már sikerült elfogadni 
az ez évi költségvetést a testületnek. A 
tervek szerint ebben az évben 2,2 mil-
liárd forintból gazdálkodik a település. 
Az összeg azért ilyen magas, mert a 

szennyvízcsatorna kiépítése is szerepel 
a tervekben, szeretnék ebben az évben 
elkezdeni. A költségvetésben 90 millió 
forint hiány mutatkozik, de ezt az elmúlt 
évi pénzmaradványból egyensúlyba lehet 
hozni. Dr. Vancsura István úgy vélte, 
hogy szoros a költségvetés, de lehet 
tartani a számokat. Ehhez azonban az 
kell, hogy minden intézmény takaré-
koskodjon. Megjegyezte, hogy a köz-
üzemi számlák évek óta emelkednek, a 
köztisztviselők bére viszont régóta nem 
változott. 

Személyeskedésig fajuló vita is kere-
kedett az ülésen, mégpedig akkor, mikor 
arról tárgyaltak, hogy nem lehet felven-
ni a hivatali dolgozó helyére másikat, 
ha elmegy, csak a testület engedélyével. 
A képviselők egymást hazugságokkal 
vádolták, egymás szavába vágtak és nem 
tartották be az ülésre vonatkozó szabá-
lyokat. A polgármester csak úgy tudott 
rendet teremteni, hogy hatalmasat ütött az 
asztalra. Az ülésen szó volt arról is, hogy 
a nem kötelező feladatokból harminc szá-
zalékot vonjanak el, de ez nem kapta meg 
a szükséges többséget. Győri István több 
pontban is kifogásolta a számokat, ennek 
ellenére a képviselők megszavazták a 
2013. évi költségvetést. 

Madárbarát diákok az iskolában
A Natura Hungarika Közhasznú Ala-

pítvány projekmenedzsere, Kárpáti Rita  
jóvoltából a tiszaalpári Árpád  Fejede-
lem Általános Iskola 4.a, 5.a osztályai 
és a Természetbarát szakkörösei része-
sei lehetnek a Vidékfejlesztési Minisz-
térium Zöld Forrás programjának. Feb-
ruár 28-án az iskolakertben kirakták a 
gyerekekkel az első odúkat abból az 54-
ből, amelyeket a tanulók az alpári réten 
és a Tisza partján lévő galériaerdőben 
helyeznek el. 

Az eseményt megelőzően madár-
tani ismeretekkel bővíthették a tanu-
lók a már meglévő tudásukat. Molnár 
Lászlóné Kati néni és Rita néni részéről 
az izgalmas és játékos elbeszélések, a 
sok információt tartalmazó vetítések az 
odúlakó madarakról maradandó élményt 
jelentettek. A madárvilág sokszínűségé-
nek megőrzése érdekében indított akció 
során három településen 184 madárodút 
helyeztek ki, ami a tanulók felelőssé-
gének kialakításában fontos szerepet 
játszanak majd, hiszen ezeket nemcsak 
kirakják, hanem azokat legjobb tudásuk 
szerint gondozni is fogják.

Nem új dolog ez Tiszaalpáron, hi-
szen a 11 éve működő Természetbarát 
szakkör tagjai minden évben készíte-
nek és raknak ki etetőket, odúkat. Az 
előzőeket télen rendszeresen feltöltik 
eleséggel. Többen büszkélkedhetnek a 
„Madárbarátkert” emblémával, melyet 

a Magyar Madártani Egyesület ítél oda.
Bízom benne, hogy ezek a gyerekek 

és környezetük sok madárnak jelente-
nek majd biztonságot és ezzel tudatosan 
is óvják a biológiai sokféleség fenntart-
hatóságát.

Dr. Halász Mátyásné pedagógus
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Telt ház előtt mutatták be farsan-
gi programjukat az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola diákjai. A tornaterem-
ben fellépő diákokat kíváncsi szülők 
és nagyszülők figyelték. Nem csak 
az iskola, de talán az egész település 
legnagyobb rendezvénye a farsangi jel-
mezes mulatság. Ilyenkor minden osz-
tály kis produkcióval készül. Ezúttal is 
nagyon kreatívok voltak a gyerekek. 
Beöltöztek: pingvinnek, szellemnek, 
katonának, szakácsnak, vámpírnak, 
görögnek és még sorolhatnánk, hogy 
mennyi mindennek. Aki ott volt, az 
nem csalódott, mert igazi látványos-
ságban volt része. Egy-egy produkció 
után hatalmas tapssal jutalmazták az 
osztályokat. A farsangi mulatság ezút-
tal is elérte célját, mert mindenki jól 
érezte magát.

Iskolai farsangi mulatság

Nincs szükség személyi
igazolványra

a beiratkozáshoz
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma ezúton tájékoztatja a szülőket, hogy a 
médiában megjelent téves beszámolókkal 
szemben, az óvodai beiratkozáshoz a szü-
lőknek nem kell személyi igazolványt ké-
szíttetniük gyermekük számára. Az óvodai 
felvétel szabályait rögzítő miniszteri ren-
delet úgy fogalmaz: „Az óvodai beiratko-
záskor be kell mutatni a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, továbbá a 
szülő személyi azonosító és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványát”.

A gyermek számára a születési anya-
könyvi kivonat alapján kiállított lakcím-
kártya hátoldalán található a személyi 
azonosító. Az óvodai beiratkozáshoz 
szükséges hatósági igazolvány tehát nem 
más, mint a gyermek lakcímkártyája. Bár 
a lakcímkártya önmagában elegendő a 
gyermek hiteles azonosítására, de akad-
nak olyan óvatos intézmények, ahol az 
anyakönyvi kivonat bemutatását is kérik. 
Ez felesleges ugyan, de nem jogszerűtlen. 
Ellenben, ha az óvodavezető a beiratkozás 
alkalmával a szülőtől a gyermek részére 
kiállított személyi igazolvány bemutatását 
kéri, ahogy az a sajtóban elhangzott, jog-
szerűtlenül jár el.

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

Lerajzolta a jövő közlekedését
Kiváló eredményt ért el rajzával Bársony 
katalin. A 4. osztályos kislány a jövő köz-
lekedését örökítette meg rajzán.  A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt év őszén 
Álomút címmel gyermekrajz pályázatot 
hirdetett óvodások és általános iskolások 
részére, amelyre összesen 5440 pályamű 
érkezett. A hét tagú szakmai zsűri több 
mint 260 rajzot díjazott. Közöttük volt az 
Árpád fejedelem Általános Iskola 4. osz-
tályos tanulója Bársony Katalin is, aki az 
oklevélen kívül egy e-bookot is kapott, 
amit nem régen vehetett át. Rajztanára: 
Szőke Éva. Pályamunkája egy jövőbeni 
közlekedést ábrázol, ahol egy kerekek 
nélküli autó lebeg az út felett, a benne ülő 
sofőr pedig elképzelt technológiával üze-
melő kommunikációs berendezést hasz-
nál. Bács-Kiskun megyéből is sok óvodás 

és kisiskolás küldte be rajzát, közülük hú-
szan részesültek tárgy jutalomban.

Márciusi, áprilisi és május elseji program előzetes
• Március 28. csütörtök 18:00  Megemlékezés a Doni-katasztrófa 70. évfordulójá-
ról. Helyszín: Művelődési Ház
• Április 05. péntek 18:00     Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzata közmeghallgatást tart. Helyszín: Művelődési Ház
• Április 06. Szombat 18:00  Dankó Pista emlékest. Helyszín: Művelődési Ház
• Április 26. péntek 17:00 Gobelin kiállítás megnyitója. Helyszín: Művelődési Ház 
kamaraterem
• Április 30. kedd 18:00 Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata közmeghallgatást 
tart. Helyszín: Művelődési Ház
• Május 1. szerda Tavaszköszöntő 2013. március 12. részletek későbbiekben.
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Egy régi népszokást, a Gergely-
járást elevenítették fel a tiszaalpári 
iskolások. Ősszel ugyanis közel ötven 
nagy csoportos óvodás megy iskolába. 

IV. Gergely pápa nevéhez fűződik a 
Gergely-járás, még 830-ból. A Gergely-
járás szokása országosan ismert volt, 
az adomány gyűjtés mellett az iskolába 
való verbuválását is jelentette. A diákok 
a katonai toborzás mintájára katoná-
nak öltöztek, Szent Gergely vitézeinek 
nevezték magukat és a püspököt is 
megszemélyesítették. A tiszaalpári 4. 
osztályos diákok is katonának öltöztek, 
és hívogatták a nagy csoportosokat, 
hogy legyenek az intézmény tanulói. Kis 
műsorral kedveskedtek nekik, az óvodás 
csoportok pedig énekkel köszönték meg 
az invitálást. Ezt követően minden cso-
portból egy óvodás segédkezett abban, 
hogy szalagot kössenek fel a gyerekek 
arra a botra, amit az iskolások hoztak, 
jelezvén készen állnak arra, hogy isko-
lába menjenek. 

Az iskolások minden nagy csoportos-
nak színes, tollal díszített csipesz kitű-

zött adtak át, melyen az szerepelt, hogy 
elsős leszek. Büszkén nézegették az 
ajándékot. Az óvodások sem maradtak 
adósak. Ők is készítettek csipesz kitű-
zőt, amit odaadtak a negyedikeseknek. 
Ezzel csak maga hívogatás programja 
ért véget, mert a vendéglátás ezután 

következett. A diákokat pogácsával és 
teával kínálták meg az óvodások. Jó 
dolog az, ha a gyerekek megismerik azt, 
hogy milyen népi hagyományok voltak 
évszázadokkal ezelőtt Magyarországon. 
Köszönet érte a tanító néniknek és az 
óvó néniknek.

Iskolába hívogatták az óvodásokat

Óvodai beíratás
Tájékoztatom az óvodáskorú gyerme-

kek szüleit, hogy az óvodába 2013. ápri-
lis 9-én kedden 800-1600 óráig és 10-én 
szerdán 800-1600 óráig lehet beíratni a 
gyermekeket. A közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 24. §. (3) bekezdése 
szerint a gyermek abban az évben, amely-
ben az ötödik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától köteles óvodai nevelésben 
részt venni. Beíratásuk elmulasztása sza-
bálysértésnek minősül. Óvodai felvételét 
lehet kérni azoknak a gyermekeknek, akik 
3. életévüket 2013. december 31-ig be-
töltik. Nyilvántartásba vétel miatt azokat 
a gyermekeket is előjegyzésbe vesszük, 
akik 2014. május 31-ig lesznek 3 évesek. 

Beiratkozás helye: Tündérrózsa Napközi 
Otthonos Óvoda Tiszaalpár, Ady Endre u. 
40. (intézményvezetői iroda) 2013. április 
9 – 10-én (kedd, szerda) 8.00 – 16.00 óra.
Beiratkozáshoz szükséges.
- A szülő személyi igazolványa
- Lakcím kártyája
- A gyermek születési anyakönyvi kivona-
ta, lakcím- és TAJ kártyája
- rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményről szóló határozat (amennyiben 
rendelkezésre áll)

Kérem a Szülőket, hogy a beíratáson a 
gyermekükkel együtt jelenjenek meg.

Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna
aljegyző

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Tiszakécskei Tankerülete fenntartá-
sában működő általános iskolákba történő 
beíratásra.
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2013/2014. tanévre történő általános is-
kolai beíratásokra az alábbi időpontokban 
kerül sor: 2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd) 
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig 
született gyermekét a szülő köteles a lakó-
helye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerinti illetékes vagy a választott iskola 
első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor 
- a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, 
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást,
- születési anyakönyvi kivonatot
- és a TAJ kártyát kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazga-
tója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Tiszakécskei 
Tankerületének igazgatója hivatott a 
felülbírálati kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS
Köszönettel vesszük, ha adóbevallásakor személyi jövedelemadója 1 %-át egyesü-
letünk javára ajánlja fel. Adószámunk: 18356351-1-03 Tiszaalpár Faluvédő és 
Szépítő Egyesület. Az elmúlt évek felajánlóinak megköszönjük támogatásukat. A 
továbbiakban: Szeretnénk a településen az utcák fásítását folytatni. A Szent Imre 
téren kialakított gyógy- és fűszernövényminta területet továbbra is gondozzuk az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola Természetbarát szakköröseivel. A korábbi kiad-
ványok újabb kiadását, valamint a Halászat c. kiadvány megjelentetését tervezzük. 
Várjuk támogatásukat 2013-ban, előre is köszönjük!

Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület Vezetősége
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Március 7-én délután két órától két 
nagy teljesítményű szivattyú emelte át 
a vizet a Tiszából a Szikrai Holt-Tiszá-
ba. Egy nappal később a szikrai össze-
kötő csatornát is megnyitották, aminek 
következtében az Alpári Holt-Tiszába 
is áramlott a víz. A szakemberek a szi-
vattyúzást március 12-én leállították, 
mert a folyón áremelkedés várható. En-
nek következtében nagy valószínűség-
gel gravitációs úton is el tud majd jutni 
a Tiszából a víz a holtágakba. Ameny-
nyiben a gravitáció megszűnik, úgy várhatóan tovább folytatják a holtágak 

szivattyúval való feltöltését. Ebben 
az évben először március 13-án tele-
pítettek halat a szikrai és alpári Holt-
Tiszába. A háromnyaras pontyokból a 
szikraiba 811, az alpáriba 2413 kg tett 
a Sporthorgász Egyesületek Bács-Kis-
kun Megyei Szövetsége. A telepítések 
a télen folytatott szelektáló halászatból 
értékesített busák és harcsák árából 
történt. Az Alpári Tisza Horgász Egye-
sület tagjai is képviseltették magukat a 
telepítésen. A halak leengedését több 
horgász is végig nézte.

Holtág feltöltés és telepítés

Közel százan vettek részt az Alpári 
Tisza Horgász Egyesület közgyűlésén, 
amit március 2-án a művelődési házban 
tartottak. A közgyűlésen jelen volt dr. 
Vancsura István polgármester, Kovács 
Sándor, a Horgász Egyesületek Bács-
Kiskun Megyesi Szövetségének ügy-
vezető elnöke, Juhász János, a halőrök 
csoportvezetője, dr. Csernus Tibor, a 
Holt-Tisza tulajdonosi közösség képvi-
selője is. Barta Lajos köszöntője után a 
tagság egy perces néma felállással emlé-
kezett meg a 2012-ben elhunyt horgász-
társakról: Víglási Endréről, Bodor La-
josról, Rózsahegyi Ferencről és Czímer 
Illésről, a volt Halászati kft. vezetőjéről. 
Az elnök beszámolójában elhangzott, 
hogy az elmúlt évben ötvenen tettek 
horgászvizsgát. Az egyesület 2012-ben 
két alkalommal szervezett takarítási na-
pot, május 18-án és augusztus 10-én. A 
taglétszám 839 fő volt, melyből felnőtt 

500, ifjúsági 20, gyerek pedig 318. Ez 
utóbbi nagyon örvendetes, mert az egye-
sület rendelkezik a legnagyobb létszámú 
gyermek horgásszal a megyében. Július 
1-től számítógépes tagnyilvántartást kell 
vezetni, ezáltal növekedni fog az enge-
délyváltás ideje. Nyilván kell tartani a 
fogási naplók leadását is. Az elmúlt év-
ben ugyanis az 520 kiadott naplóból csak 
398-at küldtek vissza összesítésre.

Ez alapján kiderült, hogy az egyesü-
let tagjai az elmúlt évben az alpári holt-
ágban 11.514, a szikrai holtágban 407, a 
Tisza folyóban 230, egyéb horgászvizek-
ben pedig 587 kg halat fogtak. Az összes 
fogás 12.730 kg, az egy főre jutó fogási 
átlag 32 kg. Fajonkénti fogások az alpári 
holtágon: ponty 4.926, csuka 2.830, süllő 
450, harcsa 518, balin 28 kg, egyéb hal 
2.752 kg

Az állami jegy és a szövetségi tagdíj 
2000 forintra változott. Az egyesületet 

az önkormányzat 250 ezer, a Bácshosz 
150 ezer forinttal támogatta, de többször 
kaptak támogatást magánszemélyektől, 
intézményektől, amelyeket rendezvé-
nyek alkalmával használtak fel. Az egye-
sület az elmúlt évben is több alkalommal 
rendezett horgász versenyt. Sajnálatos 
módon, az elmúlt évben az aszályos idő-
járásnak köszönhetően 64 mázsa busa 
pusztult el. A Bácshosz szakemberei ál-
tal jóváhagyott szelektáló halászatot tar-
tottak az alpári és a szikrai Holt-Tiszán 
is. Lehalászásra került közel 120 mázsa 
busa és 11 mázsa szürke harcsa. A leha-
lászott halat értékesítették, az érte kapott 
összeget a márciusi telepítésre fordítják. 
Az elmúlt évben öt alkalommal volt te-
lepítés 13.714 kiló hal került a holtágba. 
Sokan jelezték, hogy a szürkemarhák 
szabadon kóboroltak a vízparton és a 
vízben. Időnként ijesztő helyzetek ala-
kultak ki, ezért a felmerült problémát je-
lezni fogják a Nemzeti Park felé.

Kovács Sándor, a Bácshosz ügyveze-
tő elnöke a halasításról, az új egyesületi 
törvényről, valamint a 2013-ban beveze-
tésre kerülő SZÁK programról beszélt, 
Vancsura István polgármester pedig a 
vízutánpótlási lehetőségről adott tájé-
koztatást.

A hozzászólásokban felmerült a víz 
kitakarítása, valamint a zsilipek napra-
kész nyithatósága és zárhatósága. Töb-
ben ellenezték a behúzós horgászatot, 
valamint a tiltott sátorozást. Akadt olyan 
hozzászóló, aki bevételarányos telepítést 
kért. Felmerült az is, hogy sok az elha-
gyott csónak van a vízen. Amennyiben 
jogilag megoldható az egyesület vezető-
sége intézkedni fog.

127 mázsa halat fogtak az elmúlt évben a horgászok
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Tiszaalpári est a tordai testvértelepülésen
Ötvenen utaztak ki Tiszaalpárról 

Tordára, hogy részt vegyenek febru-
ár 23-án a 12. alkalommal megtartott 
Tordai Kulturális Napokon. Vajdasági 
barátaink egy tiszaalpári estet is szer-
veztek, ahol csak a községünkből érke-
ző csoportok, előadók léptek fel. Már 
az odautazáskor a buszban jó hangulat 
alakult ki, mert próbáltak a fellépők, 
majd pedig közös éneklésbe csapott át 
a vidámság Horti Sándor vezetésével. A 
vajdasági testvértelepülés lakói már na-
gyon várták a tiszaalpári küldöttséget. 
Gyorsan előkerültek az inni- és enniva-
lók. A szereplők birtokba vették az öltö-
zőket, majd 19 órakor kezdetét vette a 
műsor. Először Dobai János, Torda pol-
gármestere köszöntötte a jelenlévőket. 
Méltatta a két település barátságát, ami 
már túlnőtt egy sima testvértelepülési 
kapcsolaton. Dr. Vancsura István pol-
gármester az elmondottakat megerősí-
tette, majd Kádár Lajos életéről beszélt 
és olvasott fel részletet műveiből. Ezt 
követően két és fél órás műsorral mu-

tatkoztak be a tiszaalpári csoportok. A 
programban szerepelt néptánc, népdal, 
humoros előadás, keringő, ének hegedű-
kísérettel, tekerő muzsika énekszóval. 
Felcsendültek könnyűzenei dallamok, 
valamint népmesét is hallhattak a jelen-
lévők. A műsorban felléptek a Bársony 
Mihály Népdalkör, a nyugdíjas klub 
tagjai, a Jövőnkért Alapfokú Művészet-

oktatási Intézmény növendékei, diákok, 
fiatalok és idősebbek. A program zárá-
saként a jelenlévők közösen énekeltek.

A műsor befejezése után tordai ba-
rátaink vacsorával vendégelték meg az 
esten fellépő tiszaalpáriakat. Jóval éjfél 
után indult haza a busz nagy integetések 
közepette. A küldöttség fáradtan, de jó 
hangulatban tért haza.

2013. március 1-jétől nem a tele-
pülési anyakönyvvezetőknél, hanem a 
járási hivataloknál lehet benyújtani az 
állampolgársági kérelmek formanyom-
tatványait. Természetesen továbbra is 
el lehet indítani az eljárást minden kül-
képviseleten, a Kormányablakoknál, il-
letve a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatalnál és továbbra is bármely pol-
gármester előtt vagy bármely külképvi-

seleten le lehet tenni az állampolgársági 
esküt. Az Országgyűlés 2012 decembe-
rében fogadta el azt a törvényt, amely 
az anyakönyvi, az állampolgársági és a 
személyi és lakcím-nyilvántartási eljá-
rások esetében csökkentette a bürokrá-
ciát, az adminisztratív terheket. Mindez 
része a Magyary Zoltán Közigazgatás-
fejlesztési Program keretében tavaly 
elindított  Egyszerűsítési Programnak, 

amelynek célja, hogy csökkenjen a la-
kosságot érintő hivatali bürokrácia, 
kevesebb legyen a papírmunka, a ki-
töltendő nyomtatvány, a sorban állás, 
de kiterjedtebb és pontosabb legyen az 
üggyel kapcsolatos tájékoztatás - azaz 
minél egyszerűbb ügyintézési folyamat 
segítse az embereket.

Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmeket

EgyHÁzI SoroK
Ünnepek:
Március 19.   Szent József, a Boldogságos 
Szűz Mária jegyese
Március 24.   Virágvasárnap, az Úr szenve-
désének vasárnapja barkaszentelés és kör-
menet a 9:00, 11:00, 16:00 szentmiséken.
Március 28.   Nagycsütörtök - az Utolsó 
vacsora emlékére. Alpáron: 19:00, Újfa-
lun 17:00, Zárda 18:00.
Március 29.   Nagypéntek - az Úr szenve-
désének ünneplése. Alpáron: 15:00, Újfa-
lun: 17:00, Zárda: 15:00.
Március 30.   Nagyszombat - Húsvét 
Vigiliája. Alpáron: 17:00, Újfalun: 21:00, 
Zárda: 20:00.

Március 31. Húsvét vasárnap - Krisztus 
feltámadása. Alpáron: 9:00, 18:00, Újfa-
lun: 11:00, Zárda: 9:00.
Április 1. Húsvét hétfő Zárda: 9:00.
Márciustól kezdve hétköznapokon az esti 
szentmisék kezdési időpontja: 18:00.
Márciustól kezdve ismét van szentmise 
vasárnap az alpári templomban 18:00-kor 
is.
Keresztúti ájtatosságot végzünk csütör-
tökön Alpáron, pénteken Újfalun az esti 
szentmise előtt 17:30-tól.
A jegyesek esküvőjük előtt minimum 3 
hónappal jelezzék házasságkötési szándé-
kukat a plébániákon!

Elköltözött
a Teleház 

 
Március 5-től új helyre,
a könyvtárba költözött

a Teleház.  
Használata a könyvtár
kölcsönzési idejében

biztosított. 
Telefonszám: 598-816.
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Tájékoztató a gondozási Központban nyújtott szolgáltatásról
Az intézmény a következő alapszol-

gáltatást is nyújtja elsősorban azoknak 
az idős személyeknek, akik otthonuk-
ban önmagukat teljes mértékben nem 
képesek ellátni és nincs aki rólunk gon-
doskodjon. Ennek az ellátásnak a neve 
házi segítségnyújtás. Házi segítség-

nyújtás keretében az intézmény szak-
gondozója segítséget nyújt az önálló 
életvitel fenntartásában: - Alapvető 
ápolási, gondozási feladatokat végez. 
Személyi és - lakókörnyezeti higiénés 
körülményeinek megtartásában köz-
reműködik. Ügyeinek intézésében se-

gít (bevásárlás, gyógyszer felíratás és 
kiváltás, hivatalos ügyeinek intézése). 
A szolgáltatással kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás kérhető a Gondozási 
Központ, Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 71. 
szám alatt, telefonon: 76/ 424 – 055 
számon.

Lovasokkal bővült a polgárőr egyesület
Március 15-én tartotta éves köz-

gyűlését a Tiszaalpári Polgárőrség. A 
beszámolóból kiderült, hogy az elmúlt 
évben a 63 fős tagság 267 szolgálatot 
adott. Huszonnégy alkalommal vett 
részt a rendőrséggel közös szolgálat-
ban, továbbá kilenc alkalommal pedig 
biztosította az önkormányzat, az álta-
lános iskola, valamint a civil szer-
vezetek rendezvényeit. A polgárőrök 
részt vettek elfogásban, előállításban, 
a tanyavédelmi programban, baleseti 
helyszín biztosításában, illetve a buga-
ci erdőtűz oltásában. Láttak el szolgá-
latot halőrrel, és határrend-védelmi 
szervvel is. Bársony István titkártól 
megtudtuk, hogy számtalan alkalom-
mal éltek jelzéssel a helyi lakosok 
az egyesület felé, és a polgárőrök 
minden alkalommal igyekeztek segí-
teni a problémáik megoldásában. A 
polgárőrök munkájukat természetesen 
térítésmentesen végzik. A szolgála-
tok ellátásához a megyei polgárőrszö-
vetség tulajdonában lévő Lada Niva 

terepjárót használják, de az elmúlt 
évben több mint hetven alkalommal a 
tagok saját gépkocsival láttak el szol-
gálatot. Az egyesületnek több olyan 
tagja is van, akik az elmúlt évben 
húsz, sőt harminc alkalommal adtak 
szolgálatot. Bársony István elmondta 
még, hogy 2012-ben hagyományte-
remtő szándékkal, első alkalommal 
megrendezték a Polgárőr Majálist. A 
rendezvény célja a csoportkohézió 
erősítésén túl köszönetnyilvánítás volt 
a támogatók és a polgárőrök család-
tagjai felé. A helyi polgárőrség tevé-
kenységét több forrásból finanszíroz-
za. Ezek: egyesületi tagdíj, Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának és a 
pályázatoknak támogatásai, valamint 
a vállalkozások, magánszemélyek 
szponzorációja. 2012-ben a LEADER 
pályázat ellenőrzése sikeresen lezárult. 
Az Országos Polgárőr Szövetségtől is 
nyertek 240 ezer forintot pályázati 
úton. Elbírálás alatt van egy múlt 
évben kiírt pályázatuk is. Bársony 

István Kacziba Sándor elnökkel 
együtt megköszönte a tagok elmúlt 
évi kiemelkedő munkáját, a tiszaalpári 
körzeti megbízottak együttműködő 
hozzáállását, valamint támogatók a 
segítségét. Bíznak abban, hogy mun-
kájukkal továbbra is segítségére lehet-
nek Tiszaalpár lakóinak.  

A közgyűlésre meghívást kapott 
dr. Vancsura István polgármester, 
Szabó Mihály a megyei polgárőrszö-
vetség elnöke és a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság képviselője is. A 
közgyűlésen három polgárőr: ifj. Popper 
József, ifj. Víglási Sándor és Balla József 
kapott elismerést a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányságtól. Tiszaalpár sem 
marad ki a lovas polgárőr egyesüle-
tek sorából. Az összejövetelen ugyanis 
hárman jelentkeztek, hogy szívesen 
vállalnák ezt a feladatot. A közgyűlés 
elfogadta azt, hogy Bársony Anett, 
Bay Diána és Bíbok Piroska lovas 
polgárőrként tevékenykedjen a köz-
ségben.

Könyvelést és
Könyvvizsgálatot vállaloK:

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, ala-
pítványok részére, teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, kép-
viselettel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása eredményéről, 
áfájáról, a könyvelést, így pontosan tudja követni. Igény szerint a 
könyvelési anyagért elmegyek.

Az IroDA NyITVA TArTÁSA hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt fogadok a teljes diszkré-
ció érdekében. Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet 
és nem „tömeg-könyvelőirodát” keres.

ÉrDEKLőDNI: 06/30/266-8536

Tisztelt Adófizetők!
Az „ÁrPÁD FEJEDELEM ÓVo-
DÁSAI” Alapítvány az Önök adó-
jának 1 %-ából befolyt összegből 
a korábbi években is gyermekeink 
környezetének szebbé tételét, sza-
badidős tevékenységeik színesítését, 
játékeszköz-állományuk bővítését 
valósította meg. Köszönjük eddig 
tett felajánlásaikat, egyben tisztelet-
tel kérjük Önöket, hogy amennyiben 
módjukban áll, támogassák továbbra 
is alapítványunkat az alábbi adószá-
mon: 18351435-1-03
Óvodásaink nevében megköszönjük
segítő szándékukat: Az Alapítvány 
Kuratóriuma
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Ingyenes látásélesség és szemüveg ellenőrzés,
nagyszámú akciós szemüvegkeretek vására!
AKcIÓ! Ahány éves, annyi % kedvezményt
adunk a szemüvegkeret árából, de minimum 50% 
a kedvezmény!

Vékonyított lencse rendelése esetén
INGYEN keretet adunk.

Lehetőség van előre bejelentkezni és időpontot kérni
az alábbi telefonszámon: 0620/968-3024

Időpont: 2013. 03. 19., kedd 13.00-16.00 óra
Helyszín: Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2.

Árpád Művelődési Ház
Szenczy Optika

Tiszaalpár a Trió 
Televízióban

Nézze Ön is a Trió Televízió műsorait, hogy ne maradjon le 
semmiről, ami Tiszaalpár életével kapcsolatos.
Minden hónap utolsó szerdáján, 19:30-tól jelentkezik 
Tiszaalpári Tükör című magazinunk.
A képviselő-testületi üléseket mindig az ülések hetében 
szombaton, 12:30-tól tekinthetik meg felvételről, az ismét-
lést pedig a következő szombaton, szintén 12:30-tól.
Figyelmébe ajánljuk további műsorainkat is:
Kiskun Krónika, minden hétköznap 19 órától
Kontra, kéthetente kedden 19:30-tól
Tükörkép, kéthetente kedden 19:30-tól
Életadók, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Sportmozaik, kéthetente csütörtökön 19:30-tól
Rock Magazin, kéthetente pénteken 20:30-tól
Hitélet, minden hónap utolsó pénteken 18:30-tól
Hozd a formád! minden hónap első pénteken 19:30-tól

rendőrségi Közlemény
Tisztelt Lakosság!
Február hónapban az alábbi vagyon elleni 
bűncselekmény elkövetése miatt indított eljá-
rást a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság: 
2013. február 14. 14 óra és 2013. február 15. 
10:40 óra közötti időben ismeretlen személy 
eltulajdonította a Wesselényi utca és a Katona 
József utca kereszteződésében található, to-
vábbá egy, a Polyákfaluban található tűzcsap 
vaskeretét. A bűncselekménnyel okozott kár 60.000 Ft.
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2013. március 23-án
jótékonysági

gyermekruha börzét
szervez a tiszaalpári

Katolikus Karitász csoport.

Kinőtt baba- és gyermekruhákat, cipőket,
játékokat és egyéb tárgyakat kínálunk

NAGYON OLCSÓN (kb. 100-200 Ft/darab).
A bevételt rászorulók megsegítésére fordítjuk.
Március 22-ig szívesen fogadunk adományokat 

(tisztított és használható állapotban), ezzel
Bártol Rékánál a 0630/475-9655
telefonszámon lehet jelentkezni.

Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a börzén
a családi kinőtt ruhákat ki-ki maga árusítsa.

2013. MÁRCIUS 23. 9.30-tól 12.00-ig
az ÁRPÁD MŰVELŐDÉSI HÁZ

földszintjén.

Köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak,
hogy a helyszínt térítésmentesen
biztosítja a rendezvény számára.

A Karitász célja és feladata a szegények, rá-
szorulók és bajbajutottak megsegítése. Sze-
retnénk, ha Tiszaalpáron is megalakulna a 
helyi karitászcsoport, és ehhez önkéntes mun-
katársakat keresünk. Olyanokat, akik szabad-
idejükből akár több időt is tudnak erre a célra 
áldozni, és olyanokat is, akik csak alkalman-
ként vennének részt a munkában. Sok kicsi 
sokra megy! Jelentkezni lehet: Bártol Réka 
06/30-475-9655 vagy Fekete Csabáné Gyön-
gyi 06/30-777-85-87
Krisztusnak itt a földön
nincs keze, csak a tiéd.  
Krisztusnak itt a földön
nincs lába, csak a tiéd.  
A te szemeddel tekint
könyörületesen a világra.  
A te lábaddal jár szerte,
hogy jót tegyen.  
A te kezed, amellyel áld.

(Avilai Szent Teréz)

Régi, új felületek
festése, mázolása,

tapétázása
Hőszigetelés, falfelület

színezése parkettacsiszolás
és – lakkozás
Keressen meg
és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely
gondját rövid határidővel!

Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

MŰANyAg  NyÍLÁSzÁrÓK
ForgALMAzÁSA ÉS 

BESzErELÉSE
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Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

APrÓK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház:  598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 06-76-562-200
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor 06/20/539-6690
Török Roland 06/20/539-6658
Zsibrita Ádám 06/20/226-8282
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr (minden hónap 1-15-ig) 06/30/267-8287
Novák Lajos polgárőr (minden hónap 16-31-ig) 06/30/9049-363

* Eladó Tiszaalpáron: 
1537 m2 (2 sor) kékfrankos 
szőlőterület, szüretelő ládák, 
bogyózó, erjesztő edények, 
szőlőprés, tároló edények, 
valamint borszivattyú, bor-
szűrő és dugózó. Ár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni: 
76/424-663 és 06-20/572-
8439.

* 2 db 60 méteres fólia-
sátor váz eladó. Érdeklődni: 
76/656-206.

* Rotációs kapálógéphez 1 
pár gumikerék és kocsi eladó. 
Ugyanitt 26-os női kerékpár 
is eladó. Érdeklődni: 76/424-
403 Fekete István.

* Tiszaalpáron 72 m2-
es gázfűtéses összkom-
fortos családi ház eladó. 
Érdeklődni: 06/30/4866-912, 
06/30/5405-280.

* Babakocsi hordozóval 
eladó. Irányár: 12.000 Ft. 
Érdeklődni: 06/30/4866-
912.

* Pultost felveszünk. 
Jelentkezőket a 424-152-es 
telefonszámon várjuk.

* Tiszaalpár Dobó u. 37 sz. 
alatti családi ház sürgősen 
eladó. Víz, villany, konvek-
toros gáz van. Érdeklődni: 
06/20-438-6724.

* Tiszaalpár Csokonai u. 
5 sz. alatti családi ház eladó. 
Érdeklődni: 06/70-3878-
489.

* Tiszaalpáron a postához 
közel konvektoros gázfűtésű 
családi ház eladó. Érdeklődni 
30/307-8447.

* Tiszaalpár Jókai u. 
5 szám alatt kertes, pad-
lásszobás, családi ház 
eladó. Érdeklődni: 06-
20/9937014.

* Tiszaalpár központjá-
ban üzlethelyiség kiadó. 
Érdeklődni: 06/30-858-
9688.

* Cserépkályha építést, 
tisztítást, javítást, kémény 
építését, bélelését vállalom. 
Érdeklődni: Komódi János 
06-70/9474-397.

* Két jó állapotban lévő, 
modern babakocsi eladó. 
Érdeklődni: 76/425-146.

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Szöllősi Tibor és Tóth 
Ágnes.
Akiket nagyon vártunk: Birkás Panka Melinda (anyja 
neve: Balogh Melinda), Pap Imre (Pál Melinda).
Akiket elveszítettünk: Szepesi Lászlóné Pajkó Mária 
(1934), Bársony Mihályné Mogyorósi Ilona (1955), 
Benkevári Istvánné Maczonkai Sára (1932), Szabó Ferenc 
(1955), Rácz Józsefné Ignácz Ilona (1923).

tiszaalPáRi HÍRMonDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztő telefonszáma: 06-30/9687-194

E-mail cím:  szytaironman@t-online.hu   alparbibl@gmail.com
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

Apróhirdetések leadhatók a könyvtárban hétfőtől péntekig nyitva tartási időben. A 
hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

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

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer, élelmiszer,
üvegáru, papír, játék,  bizsu, sok apróság.

Folyamatosan megújuló,
szezonális árukészlettel várjuk

kedves vásárlóinkat.
ÜzLETÜNK NyITVA TArTÁSA:

hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00
13.00-17.00 óráig,

szombaton: 8.00-12.00 óráig.

Tel/Fax: 76/424-504.
Mobil: 06-20/4789-008

Erzsébet utalvány
elfogadó hely lettünk!


