
Tizenkettedik alkalommal ren-
dezték meg a Bársony Mihály 
Tekerőlantos találkozót a hétvé-
gén, ami egyben Mihály-napi vásár 
is volt. A rendezvénynek évek óta 
a Tündérrózsa Óvoda udvara ad 
helyet.

Ezúttal is szinte megtelt az intéz-
mény udvara, olyan sokan voltak 
kíváncsiak a programokra. A ren-
dezvényt megtisztelték jelenlétük-
kel Kobzos Kiss Tamás és Borbély 

Mihály Kossuth-díjas zenészek. A 
tekerőlantos találkozók egyik főszer-
vezője Szerényi Béla, aki Bársony 
Mihály zenei hagyatékának őrzője.

Neki is köszönhető az, hogy sok 
fiatal megismerhette a tekerőlantot, 
és megtanultak rajta játszani. A mos-
tani rendezvényen közel húsz tekerős 
működött közre az általános iskolástól 
a nyugdíjasig. A programban először 
az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
tagjai mutattak be csárdást, majd a 

helyi óvodások léptek a színpadra, 
akik vásári játékot mutattak be.

Az általános iskola diákjai kicsivel 
több, mint egy éve tanulják Bársony 
Mihály lányának, Bársony Rózsának 
vezetésével a citerán való játékot. 
Ők kísérték az iskola erre az alka-
lomra összeállított népdalkórusát. Az 
elmúlt időszakban a Római Katolikus 
Egyház PAX Otthonának dolgozói is 
fellépnek nagyobb helyi rendezvé-
nyeken. Folytatás a 9. oldalon.

Bársony Mihály emlékév lesz 2015
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Új fénymásoló a hivatalban
Korszerű multifunkciós fénymásolóra 

lenne szüksége az önkormányzatnak, ami 
a másoláson kívül nyomtat, és szkennel 
is. Jelenleg csak fekete fehér van, de 
időnként szükség lenne színes dokumen-
tumok másolására is. A mostani állapoton 
változtatni szeretne az önkormányzat, 
egy korszerű fénymásoló megvásárlá-
sával. A gép bérleti díja húszezer forint 
lenne havonta. Fekete fehér A4-es és A3-
as lapot együttesen 1,8 forintért, színes 
A4-es oldalt 17 forintért, A3-ast pedig 27 
forintért másol. A gépet ajánló szolnoki 
cég azt ígéri, hogy hatvan hónap bér-
let után a fénymásoló az önkormányzat 
tulajdonába kerül. A képviselő-testület 
elfogadta az ajánlatot.

Sok az adótartozás
A 2014. augusztus 26-i adatok sze-

rint jelentős adóhátralékkal tartoz-
nak a lakosok az önkormányzatnak. 
Gépjárműadóból 19 millió, iparűzési 
adóból 38,4 millió, késedelmi pótlékból 
pedig 23,5 millió forintot nem fizettek 
még be. Idegenforgalmi adóból jóval 
kevesebb a hátralék, mindössze 82 ezer 
forint. Idegen bevételek hiánya 632 ezer 
forint, bírság pedig 267 ezer forint. Az 
önkormányzat azt szeretné, ha ezeket 

a hátralékokat be tudnák hajtani, de ez 
egyelőre még nem sikerült. 

Megemlékezés
Október 6-án 15 órakor az Árpád 

téren lesz az aradi vértanúkról való meg-
emlékezés. A tervezett műsor: a Himnusz 
közös eléneklése, dr. Vancsura István 
polgármester megemlékező beszéde, az 
Árpád Fejedelem Általános iskola tanu-
lóinak műsora, koszorúzás, majd a Szózat 
közös eléneklése. 

Engedélyezettek a játszóterek
A Dózsa György utcai játszótéren 

tizenegy darab, a Rákóczi utcain öt ját-
szótéri eszköz található melyet a rendelet 
szerint bejelentett az önkormányzat és 
a felülvizsgálatuk is megtörtént. Ennek 
megfelelően 2017. december 17-ig érvé-
nyesek az engedélyek. Új eszközöket is 
vásároltak, még pedig egy spirálcsúszdát, 
egy mérleghintát és egy rugós játékot. 

Még mindig sok a munkanélküli
Az elmúlt évekhez képest kiemelke-

dő jelentőségűvé vált az önkormányza-
ti közfoglalkoztatás. Sajnálatos módon 
jelenleg is jelentős mértékű a munka-
nélküliség. Jelenleg 212-en részesülnek 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás-
ban. Helyben a munka lehetőségek nem 
javultak. A mezőgazdaságban a földtu-

lajdon viszonyok átrendeződése miatt is 
romlott a munkalehetőség. Az állattartás 
is csökkent, a nagyobb földtulajdonosok 
gépesítenek, a kisebb vállalkozások a 
túlélésért küzdenek, ezért csak alkalmi, 
eg-két hónapos munkalehetőséget tudnak 
biztosítani. A munkanélküliek összetétele 
is kedvezőtlen, sok az idős, szakképzet-
len, egészségügyileg károsodott személy. 
Az adott feladatok elvégzésére több férfi 
munkaerőre lenne szükség, de az állás-
keresők között többnyire nők vannak. 
Ebben az évben a közfoglalkoztatások 
lehetőségei bővültek. Az önkormányzat 
évközben több alkalommal is pluszfor-
rásokat kapott. 2013. november 1-től 
116 felnőtt és négy diák vett részt a köz-
foglalkoztatási programban. Az összes 
támogatás 85 és 100 százalék között 
mozgott. Ez alapján 37,4 millió forint 
állami támogatást kapott az önkormány-
zat. Előzetes információk szerint további 
pénzügyi keret áll rendelkezésre, az év 
hátralévő részében is. Ez nehéz feladat 
elé állítja az önkormányzatot munkaszer-
vezés és munkaeszköz ellátás tekinteté-
ben. Az őszi-téli időszakban sok helyi 
családnak is egyetlen bevétele a közmun-
kából származó jövedelem, ezért minden 
lehetőséget ki kell használni.
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A testületi ülésről jelentjük

Egyházi sorok
- Október hétköznapjain az esti szent-
misék előtt 17:30-tól a Rózsafüzért 
imádkozzuk.
- Október 19-én vasárnap lesz a jubi-
láns házasok megáldása (25., 40., 50., 
60., 65. évforduló)
Alpáron 9:00, Újfalun 11:00 óra.
- A temetőkben a lejárt sírhelyeket 
a kedves hozzátartozók váltsák újra 
vagy jelezzék azt, hogy a sírhelyre 
már nem tartanak igényt.
-  Ünnepi  szentmiserend:
November 1. Mindenszentek: Alpár 
9:00,  Újfalu 11:00
November 2. Halottak napja: Alpár 
9:00,  Újfalu 11:00
- Sírszenteléseket végzünk:
Az alpári temetőben november 1-jén 
14:00-tól.
Az újfalui temetőben november 2-án 
14:00-tól.

Bursa Hungarica
Felsőoktatási

Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
Tiszaalpár Nagyközség Képvise-

lő-testülete ebben az évben is csatla-
kozott a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat 
a felsőoktatásban már tanuló vagy a 
továbbiakban tanulni kívánó fiatalok-
nak nyújt anyagi támogatást. 

Pályázati adatlap leadható a Pol-
gármesteri Hivatal 8. sz. irodájában 
ügyfélfogadási időben, 2014. október 
01-jétől. Benyújtási határidő: 2014. 
november 7.

(Az ösztöndíjról további infor-
máció a www.emet.gov.hu (Bursa 
Hungarica) valamint a www.tiszaalpar.
hu internetes oldalakon olvasható.)

Több évtizedes
munkáját

ismerték el
Bársony Lajos, a polgármesteri hiva-
tal vagyongazdálkodási ügyintézője 
Tiszaalpár közigazgatásában végzett, 
sok évtizedes, kimagasló szakmai 
tevékenységéért, számos helyi be-
ruházás, a tanyafejlesztési program 
és a helyi termelői piac kialakításá-
ban felvállalt szerepéért, a vidéken 
élő emberek életét segítő, áldoza-
tos munkájáért Bács-Kiskun megye 
Közszolgálatáért díjat kapott. Sajná-
latos módon egészségügyi állapota 
miatt saját maga nem tudta átvenni 
a díjat. Helyette dr. Vancsura István 
polgármester és dr. Menyhárt Anett 
jegyző vett részt az ünnepségen és 
vette át a díjat.
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Bemutatkoznak a képviselőjelöltek

Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
Úgy érzem nem szükséges bemutat-

koznom, hisz akár a falu polgáraként, 
akár korábbi képviselői munkásságom 

által ismeretes mind az életem, mind 
a munkásságom, és irányelveim. Úgy 
vélem a következő öt évben – mint 
megannyi faluban – rengeteg munka 
vár a képviselői testületre, amit pár sor-
ban összegezni nem lehet, de szeretnék 
megemlíteni pár gondolatot:

Hangsúlyt szeretnék fektetni az óvo-
dai, iskolai életre, hiszen a jövő nemze-
dék fejlődése sokban befolyásolja majd 
a mi jövőnket is.

A falu kulturális és szórakoztató 
programjainak magasabb szintre való 
emelése, új programok szervezése, 
valamint ezen eseményekről a megfe-
lelő tájékoztatás biztosítása.

A civil szervezeteket, és nyugdíjas 
klubokat továbbra is támogatom, ahogy 
azt részben az elmúl 4 évben magán-
személyként is tettem, valamint szor-
galmazom az útfelújítási munkálatok 

mielőbbi, minőségi befejezését.
Reménykedem benne, hogy egy 

összhangban lévő, nagy célkitűzések-
kel, gyors problémamegoldó készség-
gel rendelkező képviselő testület fog 
létrejönni az önök szavazatai alapján, 
melynek jómagam is tagja lehetek.

Valamint az önök által megválasz-
tott polgármester munkásságát nagyban 
támogatom, és segítem, mivel vallom, 
hogy összefogással, együttes munkával 
rengeteg feladat pontosabban, éssze-
rűbben, és gyorsabban megoldható.

Köszönetemet szeretném kifejez-
ni mindazoknak, akik mind az ajánló 
papír aláírásával, mind bátorító sza-
vakkal támogattak, és biztattak abban, 
hogy helyem van az új felálló testület-
ben, mint a 8 képviselő egyike.

Ifj. Kézsmárki László
független képviselőjelölt

Lucza Regina Dóra tanítónő, fej-
lesztő pedagógus és kétgyermekes 
édesanya vagyok.  26 éve élek és 
dolgozom pedagógusként Tiszaalpáron. 
A FIDESZ, a KDNP és a Nemzeti 
Fórum Egyesület képviselőjelöltjeként 
indulok a helyi önkormányzati válasz-
táson. Legfontosabb célom a gyerme-
kek és a fiatalok helyzetének javítása, 
az esélyegyenlőségek megteremtése az 
oktatás, a kultúra és szociális körül-
mények terén. Településünket vonzóvá 
kell tennünk, hogy fiataljaink helyben 
maradjanak, mindehhez alapfeltétel a 
magas színvonalú oktatás és képzés 
biztosítása. Erősíteni kell az iskola mel-
lett a hagyományőrző tevékenységek 
/a kosárfonás, a néptánc, a népdal-

éneklés, a mesemondás, drámajáték, 
a képzőművészeti ágak/ gyakorlását. 
Óvodánk és iskolánk pedagógusai jól 
képzett szakemberek, motiváló veze-
tés mellett színvonalas munkát tudnak 
végezni községünk fejlődése érdeké-
ben. Ifjúsági programjaink gyarapítása 
csak az ő segítségükkel lehetséges, 
mert szükségünk van még több kulturá-
lis rendezvényre, a fiatalok szabadide-
jének tartalmasabb eltöltésére. Ezek a 
célok csak és kizárólag a helyi intézmé-
nyek, civil szervezetek és egyesületek 
összefogásával valósíthatók meg.

Kérem Önöket kedves tiszaalpári 
emberek, hogy támogassák a kezdemé-
nyezésemet és szavazzanak a változás-
ra, a fejlődésre, községünk jövőjére, a gyermekeinkre.

Hanó Mihály

FIDESZ, KDNP és a Nemzeti Fórum 
Egyesület önkormányzati képviselő-
jelöltje

50 éves, nős, két fiú édesapja va-
gyok. 25 éve kerekesszékben élek. Fe-
leségem Bali Hedvig Mária a Czinege 
Manufaktúra Kft-nél tíz éve dolgozik. 
Fiunk Hanó Mihály hivatásos vadász 
és vadtenyésztő technikus, a Kiskunsá-
gi Nemzeti park dolgozója, a Lakitelek 
Tőserdő Kontyvirág Erdei Iskola gond-

noka. Fiatalabb fiunk Hanó Milán a 
Szegedi Tudományegyetemen tanul 
élelmiszeripari gépészmérnök szakon 
és harmadik éve a hallgatói önkormány-
zat elnöke. 

Negyedik éve vagyok a Mozgás-
korlátozottak Bács-Kiskun Megyei 
Egyesületének az elnöke. Kecskemét 
és környékén 38 település, közel 2000 
tag tartozik egyesületünkhöz. Önkén-
tes munkával segítem a Bács-Kiskun 
megyei mozgáskorlátozott embere-
ket.
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Egy dinamikusan működő ön-
kormányzatban szükség van más 
szemléletű, helyzetű, de jó meglátá-
sú, kreatív gondolkodású emberekre 
is. Nem csak a mozgáskorlátozottak 
érdekeit, hanem az egész falut érintő 
problémák megoldásában szeretnék se-
gíteni, mert nekem még „kátyúsabbak 
az utak és még messzebb van a Tisza 

part.” Viszont nagyon szeretek itt élni 
és ezért még élhetőbbé szeretném tenni 
egy jó csapattal, egy jó polgármesterrel 
az Önök segítségével.
Az itt szerzett tapasztalataimmal nem 
csak a mozgásukban korlátozott em-
bereket, hanem a civil szervezeteket is 
tudnám segíteni, pályázatírás, civil tör-
vény, elszámolások, egészségmegőrzés 

és érdekképviselet tekintetében.
Több mint tíz éve dolgozom a PRO- 
Team Nonprofit KF T-nél, területi ve-
zető vagyok. Szintén sok tapasztalatot 
szereztem az elmúlt évek során, amiből 
profitálhat Tiszaalpár lakossága is. Na-
gyon sok megváltozott munkaképességű 
sorstársunk dolgozik jelenleg is, amit a 
közeljövőben duplájára szeretnék emelni.

Tisztelt Tiszaalpáriak!
Az elmúlt hetekben az önkormány-

zati választással összefüggésben szám-
talan írott és íratlan információval talál-
kozhattak. Ezen „híranyagban” még 
az is megjelent, hogy visszalépek a 
polgármester-jelöltségtől és nem indu-
lok a választáson. Úgy látszik jelölttár-
saim számára én jelentem a legnagyobb 
akadályt a polgármesteri tisztséghez 
vezető úton, mivel az őket támoga-

tók azt híresztelték, hogy visszalép-
tem a másik polgármester-jelölt javára. 
Ezúton kérem Önöket, hogy az ilyen 
híreszteléseket ne vegyék komolyan 
és továbbra is az eddigi erővel és hittel 
támogassák törekvéseimet, mint eddig 
tették.

Az elmúlt évek során igazoltam, 
hogy megállom a helyem a településünk 
vezető testületében. Az Önök bizalmá-
ból fiatalon kerültem a képviselő testület 

tagjai közé és remélem, hogy az Önök 
bizalmából polgármesterként bebizo-
nyíthatom, hogy „aki hű a kicsiben, az 
hű lesz a nagyobb dolgokban is”.

Kérem Önöket, hogy szavazataik-
kal járuljanak hozzá, hogy Tiszaalpár 
érdekében végzett munkámat maga-
sabb szintre emelve folytathassam a 
következő években.

Köszönettel: dr. Csernus Tibor füg-
getlen polgármester- és képviselőjelölt

Suba Jánosné (független képvise-
lőjelölt) vagyok, több évtizede tanítok 
egykori iskolámban, ahol én is tanul-
tam. A közoktatásban dolgozva mindig 
fontosnak tartottam a köz ügyét, segí-
teni tanítványaimat céljaik elérésében. 
A hosszú évek alatt megismertem szin-
te minden családot a faluban, sokszor 
szembesültem sikereikkel, kudarcaik-
kal. Amennyiben érdemesnek találnak 
rá, törekedni fogok arra képviselőként, 
hogy döntéseim előtt minél több ember 
véleményét megismerve segítsem közös 

problémáink megoldását. 
Külön programmal, ígéretekkel nem 

kívánok előállni, mert hiszem, hogy 
aki egy közösség szolgálatát vállal-
ja, annak nem saját programját kell 
megvalósítania, hanem a közösséget 
alázattal szolgálva kell megoldani a 
soron következő feladatokat érdek nél-
kül, tiszta lelkiismerettel. Ugyanakkor 
naponta Tiszaalpár utcáin járva gyakran 
szembetalálkozom olyan problémák-
kal, melyek a község valamennyi lakó-
jának életét befolyásolják, így például 

az útépítés, faluszépítés, az iskola és 
középületek állapota, természeti és tör-
ténelmi kincseink védelme, a fiatalok 
és idősek élete, lehetőségei. Ismerem a 
megélhetésükért küzdő emberek min-
dennapi gondjait. 

Bízom benne, hogy sokan tartják 
fontosnak, hogy egy nagy tapasztalattal 
rendelkező pedagógus is segítse gyer-
mekeik és az Önök érdekeinek érvé-
nyesülését községünk irányításában.

Kérem, támogassanak megtisztelő 
szavazataikkal!

Tisztelt Tiszaalpáriak!

Hosszú évek óta tevékenykedem 
közösségünkért önkormányzati kép-
viselőként, a Tiszaalpári Polgárőrség 
elnökeként és tagjaként, valamint a 
Tiszaalpári Sportegyesület elnökségi 
tagjaként.

A közösségi munkám során min-
dig az vezérelt, hogy hogyan tudnám 
könnyebbé tenni a falubeliek életét 
és előrébb vinni településünk fejlő-

dését. Mindig igyekeztem az eleset-
teken, a rászorulókon segíteni. 
Tevékenységemből adódóan számta-
lan lakossal vagyok napi kapcsolatban. 
Folyamatos jelzéseikből, kéréseikből 
ismerem a falu gondjait, melyeket igye-
keztem és igyekszem munkám során 
orvosolni.

A politika szeszélye miatt nem 
sikerül ezen a választáson a szívem 
mélyéből fakadó irányultságomat meg-
felelőképpen megjeleníteni, de azok, 

akik ismernek, tudják, hogy jobboldali 
kötődésem elszakíthatatlan és megtán-
toríthatatlan még akkor is, ha a körül-
mények esetleg mást sugallnak.

Kérem mindannyiukat, hogy sza-
vazatukkal támogassanak annak érde-
kében, hogy a már megkezdett és sike-
res munkámat tovább folytathassam az 
Önök érdekében.

Köszönettel: Kacziba Sándor füg-
getlen képviselőjelölt

Papp József
független képviselőjelölt

Tisztelt tiszaalpári lakosok!
Papp Józsefnek hívnak 1967. de-

cember 17-én születtem Kiskunfél-
egyházán. Első gyermekként láttam 
meg a világot. Általános iskoláimat 
Tiszaalpáron végeztem, majd autósze-

relőként  tettem szakmunkásvizsgát. 
1990-ben megnősültem. Feleségem-
mel közösen neveljük József és Dóra 
nevű gyermekeinket. A sors úgy hozta, 
hogy a családi vállalkozásban dolgo-
zunk, a feleségem is meg én is. Szeren-
csés vagyok, mert a munkám egyben 
a hobbim is. Szeretem a régmúlt idők 
ízeit elkészíteni. Sok emberrel állok 

napi kapcsolatban. Mindenki elége-
detlenségét fejezi ki a mostani képvi-
selők munkája iránt, és ezért ebben is 
felkerestek, hogy induljak képviselő-
nek. Sokan látják a faluban a hatalmas 
problémát, de senki nem mer ellene 
tenni. Fontos számomra hogy gyerme-
keink itt tudják felnevelni gyermekei-
ket. SZEBB JÖVŐT!
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Csernák Zsolt – JOBBIK 
MAGyARORSZÁGéRT MOZGA-
LOM képviselőjelöltje
Adjon Isten, szebb jövőt!

1975. december 6-án szület-
tem Kiskunfélegyházán. Születésem 
óta Tiszaújfalu külterületén, tanyán 
élek kisebb nagyobb kihagyásokkal. 
Tiszaalpárra jártam általános iskolába, 
majd Csongrádon folytattam tanulmá-
nyaimat, mint háztartási-gépszerelő 
tanuló, amelyet 1993-ban sikeresen be 
is fejeztem.

 2003-ban munkahely mellett leve-
lező tagozaton érettségi vizsgát tettem. 
Munkám során sok embert ismertem 
meg, Magyarországon sokfelé jártam, 
sok mindent láttam, országjáró ember 
lettem. 2010-ben házasodtam meg, 
2012-ben megszületetett kislányunk, 
akit a legnagyobb szeretetben neve-
lünk feleségemmel.

 édesapám 2010-es hirtelen halála 
után, az általa létrehozott gazdaságot 
vettem át, és ezzel mezőgazdasági 
őstermelő lettem, azóta is ezt műve-
lem, szervezem, alakítom.

 Az önfenntartó gazdaság a célunk, 
jelenleg 80%-ban saját termelé-
sű vegyszermentes élelmiszereket 
fogyasztunk, a felesleget pedig elad-
juk a helyi piacon. Főként kecskesaj-
tot és tökmagtermékeket árusítunk, 
amelyekre megkaptuk a „Tiszaalpár 
helyi termék” védjegyet. 

Hobbim a régi járművek, gépek, 
eszközök, a múlt megismerése. A tör-
ténelem, hiszen ma Magyarországon 
sajnos „ arccal lefelé temetik” a múl-
tat, nehogy büszkék lehessünk vala-
mire, nehogy önbizalmunk legyen, azt 
sulykolják belénk, hogy örök vesztes 
nép vagyunk. Pedig sok dicső tet-
tet hajtottunk végre, sok Nobel–díjas 
került ki közülünk gazdagítva a múl-
tunkat, csak ezt kellene tanítani az 
iskolában. 1848-óta  mindig mások 
döntöttek helyettünk, vezettek tévútra 
utakra bennünket.

Megválasztásom esetén, képvise-
lőként  a mezőgazdaságból, növény 
és állattenyésztésből élők érdekeit 
képviselem. Szívügyem a helyi piac, 
a vevő és a termelő közvetlen kap-

csolata, hiszen mi is ott árusítunk 
minden szombaton. Felkarolom a „ 
Gazdakör” megvalósítását,  hiszen az 
egymással ritkábban találkozó gazdák 
itt megismerhetnék egyik a másikat, 
tevékenységi körüket, támogathatnák 
egymást.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni 
a  közösségen belüli élelmiszerter-
melés fontosságát, hogy  ne kelljen 
más helységből vagy megyéből hozni 
az alapanyagokat. A helyi termelők 
minél jobban részesüljenek  ebből, 
ezáltal megélhetést tudjanak teremteni 
maguknak és másoknak.

Új sportolási és kikapcsolódási 
lehetőséget kellene megteremteni, a 
lehetőség adott, csak a forrást kellene 
teremteni hozzá pl. pályázatok útján. 

Lehetőséget kell teremteni a gyer-
mekek úszás oktatásához, ehhez 30 fős 
kisbusz megvásárlását szorgalmaznám 
pályázati lehetőségek útján, amit más 
célra is lehet hasznosítani.

Támogatásukat előre is köszönöm.
„Tiszaalpáriként a tiszaalpáriakért!”

Bartók László Béla

FIDESZ, KDNP és a Nemzeti Fó-
rum Egyesület önkormányzati kép-
viselőjelöltje

 „Egynek minden nehéz, soknak 
semmi sem lehetetlen.”; (Széchenyi 
István)
Bartók László Bélának hívnak, 35 éves, 
nős, 2 gyermek édesapja, Tiszaalpáron 
élő lakos vagyok. A sokak számára jól 
ismert KalandFarm is nagyon jól pél-
dázza eddigi munkásságomat: Sem-
miből is lehet kezdeni! 2001-ben ala-
pított cégemet is a semmiből hoztam 
létre, amely mára már a hazai piac 
független, elismert szereplője, számos 
hazai és nemzetközi cég partnere lett.
 „Minden álmunk valóra vál-
hat, ha van bátorságunk a nyo-
mukba eredni.” O. Disney. 
Képviselőként célkitűzéseim: 
-Tiszaalpár történelmének és turizmu-
sának a fellendítése!
Legyünk büszkék arra, hogy 
tiszaalpári lakosok vagyunk, ugyanis 
Tiszaalpár ősi település. Nevét 1075-

ben említette először oklevél Olper né-
ven. Anonymus (Gesta Hungarorum) 
jóvoltából pedig arany betűkkel került 
be a magyar történelembe: miszerint itt 
folyt le - Alpár mezején - a honfoglalás 
döntő ütközete Árpád és Zalán vezér 
között, a magyarok fényes győzelmé-
vel. éppen ezért egyik fő célkitűzé-
sem egy regionális - Hagyományaink 
tükrében - Honfoglalás Árpád föld-
jén! programmal egybekötött „Helyi 
termékek ünnepe „és „Kézműves 
vásár” megszervezése, ahol a kultu-
rális csoportjaink, a helyi termékeket 
előállítók, kézművesek, népművészek, 
iparművészek és a kézműves élelmi-
szert készítők bemutatkozhatnak az 
érdeklődőknek, valamint az internet 
által a nagyvilágnak is.
 -Választópolgárok felé nyitott önkor-
mányzat.
Az  internetes technológia által a kép-
viselő testület munkásságának megis-
mertetése a lakossággal. 
- Pályázatok: Az  uniós és hazai pénz-
ügyi források széleskörű ismerete és 
hatékonyabb felhasználása.
Mindezen vállalások teljesítésére 

garancia a vállalati szektorban eltöltött 
nagyon sikeres tizenhárom évem, és a 
KalandFarmon megszervezett eddigi 
színes programok.
Mit kérek Önöktől? Bizalmat, hogy 
Tiszaalpár érdekeit a falu lakosságá-
nak támogatásával képviselhessem! 
Községünk jövője iránti elkötelezett-
ségem szellemében kérem, szavaza-
tával támogasson mint önkormányzati 
képviselő!



6. oldal                                                   2014. október  

BARNA SÁNDOR

Tisztelt Tiszaalpáriak!

Nagy öröm és megtiszteltetés szá-
momra, hogy immár 4 éve Tiszaalpár 
Önök által megválasztott képviselője 
lehetek. Ezen időszak alatt a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság elnöke voltam, 
így elmondhatom, hogy megfelelő ta-
pasztalatra tettem szert az önkormány-
zatiság nem túl könnyű világában.

Rálátásom volt a bizottsági és testü-
leti ülések előkészítésére, aktívan részt 

vettem rajtuk (mindössze egy bizottsági 
és egy testületi ülésről hiányoztam a 4 
év alatt), a meghozott határozatok vég-
rehajtását figyelemmel kísértem. Szol-
gálatnak tekintem a képviselőséget, 
ezért is a 4 éve tett ígéretemhez híven 
a tiszteletdíjam minden esetben felaján-
lottam a településen működő civil szer-
vezeteknek, egyesületeknek, klubok-
nak, a működésük segítése érdekében.

Munkám során mindig a legjobb 
tudásom szerint hoztam a döntéseket, 
amelyek bizonyos esetekben egyéni 
érdeket sérthettek, de mégis Tiszaalpár 

javát szolgálták. Szívesen folytatom 
képviselői munkám, amennyiben meg-
tisztelnek bizalmukkal és szavazataik-
kal támogatják megválasztásom.

Továbbra is aktívan részt vállalok 
a feladatokból és minden nemes célt 
támogatni fogok. Amelyek pedig nem 
településünk érdekét szolgálják, azok 
ellen határozottan lépek fel. Kérem 
Önöket támogassanak szavazataikkal.

Bizalmukat előre is megköszönöm: 
BARNA SÁNDOR független képvise-
lőjelölt

Benkőné Novák Katalin
 

FIDESZ, KDNP és a Nemzeti Fó-
rum Egyesület önkormányzati képvi-
selőjelöltje

Benkőné Novák Katalin vagyok 32 
éves, férjem Benkő István akivel két 
gyermeket nevelünk.

Mind a ketten Tiszaalpáron élünk. A 
kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági 
Szakközép Iskolában érettségiztem és 
végeztem Környezetvédő, Vízgazdász 
Technikusként. Jelenleg GyES - en va-
gyok, szülés előtt postai alkalmazott vol-
tam. édesanyám nyugalmazott tanítónő, 
édesapám nyugalmazott gépészmérnök. 
Munkahelyemen gyakran szembesül-

tem a helyiek problémáival. Eljött a vá-
lasztás ideje ezért úgy gondoltam, hogy 
változtassunk együtt Tiszaalpárért, a 
helyi vállalkozókért, gyermekeket ne-
velő kis és nagy családokért,az idős em-
berekért egyszóval minden tiszaalpári 
lakosért. Terveim között szerepel pl:
a helyi orvosi ügyelet,a község lakos-
ságmegtartó képességének növelése,a 
közbiztonság erősítése,ipari és szociális 
infrastruktúra,az idősebb és fiatal gene-
rációk közötti  kapcsolatok erősítése.

Tisztelettel kérem Önöket,hogy sza-
vazataikkal segítsenek terveim meg-
valósításában a helyi önkormányzati 
képviselő választásokon,mint az Önök 
képviselőjelöltjére szavazzanak rám!

Bartók István (független képvise-
lőjelölt) vagyok, vállalkozóként dolgo-
zom.

Mint négy évvel ezelőtt most is ké-
rem az önök szavazatát ahhoz, hogy a 
falu lakosságának érdekeit szem előtt 
tartva, tudjuk a következő öt éves cik-
lusban, az itt élők helyzetét szebbé-
jobbá tenni a lehetőségek szerint. Volt 

lehetőségem a mostani képviselő-tes-
tületben is dolgozni. Az alatt a másfél 
év alatt, amíg ott voltam létrehoztuk a 
piacot, kialakítottuk a faluban a kame-
rarendszert. Az új óvoda megépítése, 
berendezéseinek beszerzése kevesebb 
pénzből valósult, meg mint a tervezett. 
Még sok mindent lehetett volna csinál-
ni, de ezzel a passzív képviselő-testü-

lettel úgy gondoltam nem tudok együtt 
dolgozni. Jól mondják „egy fecske nem 
csinál nyarat” és több „ fecske” a mi 
oldalunkról nem került be a testültbe. 
Bízom benne, hogy az új testületben 
mindenki egyformán, a legjobb tudása 
szerint együtt szeretné ennek a falunak 
és az itt élő embereknek életét jobbá 
tenni. 

Lassan négy éve élek Tiszaalpáron 
párommal, Baranyi Anitával. ezen idő 
alatt megtapasztaltam, hogy nagyon sok 
szép hagyománya van Tiszaalpárnak. 
én is nagyon régi hagyományt ápolok 
lakodalmakban, mint vőfély és ceremó-
niamesterként veszem ki részem a múlt 
ápolásában 22 éve.

Programok, amiket szeretnék meg-
valósítani a Kormánnyal együtt megfe-
lelő támogatásom esetén: 

Mint tudjuk, Tiszakécskéhez tarto-
zunk, mint járáshivatal. Nagyon sokan 
azzal a kéréssel fordultak hozzám szü-

lök, hogy gyermekeik Tiszakécskére 
járnak középiskolába és az átjárásuk 
nem megoldott. Kezdeményezni fogom 
megválasztásom esetén a Kunság Volán 
vezetőségével való kapcsolat felvételt, 
hogy ezt a közös problémát meg kell 
oldanunk.

Tiszaalpár Újfaluról kivezető út a 
Pax otthon felé nem megfelelő szélessé-
gű, pedig ez egy átmenő forgalmat biz-
tosító út lenne, Csongrád és Kecskemét 
között. E nevezett út mellett nagyon sok 
munkahely helyezkedik el. 
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A helyi lakosok nagy része e mun-
kahelyet kerékpárral közelíti meg. 
Ezért szeretném kezdeményezni ez 
útnak kiszélesítését, hogy a kerékpá-
rosok biztonságosan tudjanak közle-
kedni.

Az Egészségügynél kiemelt fel-
adatként szeretném kezelni az orvosi 
ügyelet helyben való megvalósítását.

Civil szervezetekkel való hatékony 
együtt működés.

Ha bizalmat kapok Tiszaalpár la-

kosaitól, minden olyan kezdeménye-
zést támogatni fogok, ami Tiszaalpár 
előre lépését biztosítja. Most már nem 
ígérgetni kell, hanem cselekedni.

Bizalmukat előre is köszönöm.
Tóth István függetlenjelölt

Tisztelt Tiszaalpári Választópolgárok!

Dr. Tógyer László a nevem, Nagy-
váradon születtem 1949. december 
7-én.

Elemi és középiskolai tanulmánya-
imat szintén itt végeztem. Felső isko-
lai tanulmányaimat Kolozsváron az 
Agrártudományi Egyetem Állatorvosi 
Karán, kiváló eredménnyel végeztem. 
Három év erdélyi munka után, 1976. 
augusztus 19-én családegyesítés alap-
ján áttelepültünk szüleimmel Magyar-
országra. Itt Debrecenben és Hajdú-
böszörményben dolgoztam 1998-ig, 
mint szakállatorvos amikor is a T.SZ.-
t felszámolták.

Húsz éve az O.V.B. Európai Pénz-
ügyi Tanácsadó most már nyugdíjas 
Országos Igazgatója vagyok. 1985 és 

1998 között képviselő voltam a debre-
ceni Közgyűlésben és városfejlesztési 
feladatokat is elláttam tehát ilyen jel-
legű tapasztalataimat is tudom kama-
toztatni a közösség javára.

Mint négy évvel ezelőtt, most is 
fontosnak tartom a helyi adottságok 
jellegzetességek kihasználását, ka-
matoztatását. Kihasználatlan hogy 
a gazdáink, őstermelőink betöltsék 
azt a feladatukat, hogy a községet 
és intézményeit ellássák friss helyi 
áruval. Ehhez össze kell fogni az 
érdekelteket. Senki nem foglalko-
zott húsz éve a turisztikai fejlesz-
tésekkel, a kerékpárutak kérdésével 
ezek pályáztatásával. Ezzel össze-
függésben a falu arculatát kellene 
rendbe tenni. Mindezek munkahe-
lyeket is teremtenének, ez csökken-

tené a szociális kiadásokat is.  Az-
zal együtt, hogy ipari adottságaink 
kicsik, van elképzelésem ebben az 
irányban is. 

Először is fel kell mérni a község 
vagyoni helyzetét valamint a rende-
zési tervét. Hangsúlyt kell helyezni 
a Nemzeti Ünnepeink méltó megün-
neplésére, ezek szervezését meg kell 
tartania az Önkormányzatnak. Gyöke-
resen meg kell változtatni a lakosság-
gal való kommunikációt és kapcsolat-
tartást. Kezdeményezni fogom, hogy 
egy testületi ülés legyen egy ünnep, 
a képviselők életében, egy egymás 
tiszteletén alapuló megbeszélés a falu 
érdekében.

  
Köszönöm figyelmüket és ajánlom 

magamat az Önök képviselőjének.

Ajtai Elemérné Nagyhajú Mária

FIDESZ, KDNP és a Nemzeti Fó-
rum Egyesület önkormányzati kép-
viselőjelöltje

Ajtai Elemérné Nagyhajú Mária va-
gyok 40. éves. Férjemmel, Ajtai Elem-
érrel   Tiszaalpár településünkön élünk 
és két leánygyermeket neveltünk fel. 
A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
Főiskolai Kar - általános iskolai taní-
tó szakon diplomáztam 2009-ben. A 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Kiskunfélegyházi Járási Hivatal-
ban 2013-tól dolgozom referensként. 
Tiszaalpár Nagyközség CNÖ elnö-
keként 2006-tól napjainkig aktívan 
végzem társadalmi megbízatásomat, 
hangot adva a munkahelyteremtés és 
megoldási javaslata tárgyában. Az el-
múlt évtizedben Tiszaalpár számára 
több pályázat készítésében nyújtottam 
segítséget. Településünk környezeti, 
emberi és tárgyi értékeivel, hagyo-
mányainak feltárásával, ápolásával és 

közreadásával 2007. óta foglalkozom 
aktívan - amelynek köszönhetően nö-
velnünk kell a turizmust, hiszen pénz-
forrási lehetőséget biztosít Tiszaalpár 
számára.  Közigazgatási és  állam-
igazgatási ismereteimet társadalmi 
megbízatásom során és a munkahe-
lyemen  napi szinten gyakorlom és 
alkalmazom. Tiszaalpáron élünk, ahol 
minden nap szembesülök a települé-
sünkön adódó egészségi-, szociális-, 
munkanélküliség-, környezeti-, vala-
mint a közbiztonság azon problémá-
ival, amelyek a létfenntartásunkat és 
mindennapjainkat veszélyeztetik. El-
jött a választás időszaka, amikor dön-
tenünk kell arról, hogy ki és hogyan 
képviseljen bennünket. Úgy gondo-
lom, képviseljenek azok bennünket és 
döntsenek a sorsunk felett azok, akik a 
mindennapokban is ismerik, valamint 
tapasztalják a betegségnek, a szegény-
ségnek, a munkanélküliség hiányának 
súlyos negatív következményét. Mind-
ezen jelentős problémák megoldására 
és kiküszöbölésére törekedve döntöt-

tem úgy, hogy képviselni szeretném 
Önöket. Kérem, hogy mindezen célok 
és további törekvéseim elérése érde-
kében támogassanak szavazataikkal 
2014. október. 12-én a helyi önkor-
mányzati képviselők választásán, mint 
települési képviselőjelöltet.
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Bodor Ádám
független képviselőjelölt

Tisztelt Tiszaalpári Választópolgárok!
Bodor Ádám Bálint vagyok, hu-

szonhét éves. Itt születtem Tiszaalpáron 
és itt is kezdtem meg tanulmányaimat.

Középiskolába Csongrádon jártam. 
Felsőbb tanulmányaimat Szarvason a 
Szent István Egyetem Mezőgazdasági 
karán végeztem, mint Környezetgaz-
dálkodási Agrármérnök.

Természetvédelmi-területfejlesztés 
szakirányon valamint Hulladékgazdál-
kodási technológusként fejeztem be a 
főiskolát.

A Főiskolán a Hallgatói Önkor-
mányzat tagjaként vettem részt a köz-
életben.

Családom és főleg édesapám ré-
vén mindig is benne voltam és vagyok 
a község vérkeringésében. Ismerem 
a falu gondjait, bajait, de látom ezt az 
egyedülálló szépségű helyet, amely tele 

van kihasználatlan lehetőségekkel.
Tiszaalpáron képzelem el a jövőmet, 

itt szeretnék élni és családot alapítani.
Hogy miért indulok a választáso-

kon, mert kell a fiatalítás a képviselő 
testületbe és az a valaki, aki bekerül, 
fel is merjen szólalni az érdekeikben! . 
A munkámmal, tudásommal, és kapcso-
latrendszeremmel eddig is, és ezután is 
Tiszaalpárt fogom szolgálni!  Ha Önök 
is úgy érzik, hogy találkoznak, a gondo-
lataink támogassanak, a szavazataikkal!

Tisztelt Választópolgárok!
Novák Zoltánnak (független kép-

viselőjelölt) hívnak. 1976. 12. 14-én 
születtem Kiskunfélegyházán. édes-
apám Novák Lajos édesanyám Barna 
Judit tősgyökeres tiszaalpári lakosok, 
mint jómagam is.

Általános iskoláimat Tiszaalpáron, 
a középiskolát Csongrádon végeztem, 
ahonnan, mint bútorasztalos szabadul-
tam. A katonaévek után a családi gazda-
ságban dolgozom, mint őstermelő. Nős 
vagyok, két gyermekem van, és most 
várjuk a harmadikat.

Adódik, a kérdés miért akarok kép-
viselő lenni? Mert gyermekeim van-
nak és fontos a jövőjük, hogy milyen 
körülmények között nőnek fel. Mert 
magamon tapasztalom a mezőgazda-
sági termelők nehézségeit, kiszolgál-
tatottságukat a piacnak. Látom, hely-
ben az összefogás hiányát a termelők 
között pedig helyi termékekkel kellene 
ellátni a piacot és az intézményeinket. 
Látom a rendezetlen utcáinkat, más 
helységekben a virágos lámpavasakat, 
középületeket.

Mi szeretjük a szépet, saját udva-

runkat is folyamatosan szépítjük. Azt 
akarom, hogy gazdája legyen a falunak. 
Egyetértésben, a falu érdekeiért dol-
gozó testületben szeretnék részt venni. 
Egyszerű gazdaember vagyok, de a jó-
zan paraszti ész sokszor többet ér, mint 
a civakodó értelem.

Sorolhatnám még az orvosi ügyelet, 
a közbiztonságot, a lakosság informálá-
sának hiányát és még sok más aprósá-
got, amik viszont befolyásolják a lako-
sok mindennapi életét és hangulatát.

Kérem,támogassanak, hogy tehes-
sek Önökért! 

Dicséret a fiataloknak a tárlatvezetésért
Szeptember 20-21-én voltak a 

Kulturális Örökségvédő Napok. Már 
hagyománynak számít, hogy a telepü-
lésen az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tanulói megemlékeznek erről a 
jeles napról, melyen a meglévő érté-
keket mutatják be az idelátogatóknak.  
Fontos ez az esemény, és nem szabad 
mellőzni azoknak az értékeinknek, 
hagyományainknak az ismeretét, be-
mutatását, és főleg a megőrzését a 
fenntarthatóság érdekében. Fontos ez 
azért is, mert ezzel tudunk őseinknek, 
elődeinknek méltó tiszteletet adni.

Az idén a 6.a és a 8.b osztályos ta-
nulók voltak az idegenvezetők 4 hely-
színen: a Templom-dombon, a hely-
történeti kiállítóteremben, a kosár- és 
vesszőfonó kiállításon és a skanzen-
nél.  Bár ez utóbbit csak szóban tud-
ták bemutatni, hiszen a néhány éve 
rekonstrukcióra váró Árpád-kori falu 
nem igazán turisztikai látványosság.

Nagyon sok látogató volt a két 
nap alatt, és a bejegyzések alapján 

elégedettek voltak a tanulók által el-
mondottakkal. Például a Helytörténe-
ti Múzeumot 67- en nézték meg, de 
ehhez hasonló számmal büszkélked-
het a többi helyszín is. Volt közöttük 
Kazincbarcikáról érkező, és többen 
osztályzattal minősítették a gyerekek 
előadását: 5, 5*, 5**,6*.

Az országos akcióban közel 20 
tanuló vett részt, akik boldogan szá-
moltak be 22-én a felhalmozott élmé-
nyekről. A látogatók közül volt, aki 
így írt: ”Nagyon érdekes volt a fiúk 
előadása. Több ilyen kezdeményezés 
kellene, hogy a fiatalok tudják érté-
kelni a hagyományainkat. Köszönjük 
a lehetőséget! /Kanyó család”…” A 
Kondorosi Lovas csapattal voltunk 
és iszonyatosan lelkes volt a srácok 
előadása, remélhetőleg legközelebb 
is ellátogatunk ide. Köszönjük.”A 
legszebb, amit az iskolába küldtek: 
„Kedves Győri Istvánné Igazgató 
Asszony! 

A lakiteleki Népfőiskola Integ-

rált Közösségi és Szolgáltató Tér 
(IKSZT) szervezésében egy kerék-
pártúrán vettünk részt. Úti célunk a 
Szikrai és Alpári-rét valamint  a vár-
domb volt. A természetvédelmi terü-
let bejárása mellett bizony nagyon jól 
esett valamennyiőnknek az a kedves 
figyelmesség, amelyet a tiszaalpári 
fiataloktól kaptunk.  Őszinte tisztele-
tünket tudjuk csak feléjük közvetíteni 
mindazért, amilyen felnőttes komoly-
sággal és felelősséggel  mutatták be 
a Jótanács Anyja templomukat és az 
Árpád-kori falurekonstrukciót. Bíró 
Cintia, Farkas Dóra, Herczeg Tibor 
és Csuka Dani  lelkes előadásai mély 
benyomást tettek ránk, az idegen tú-
rázókra. 

Még egyszer megköszönve a gyer-
mekek munkáját nem feledkezünk 
meg azokról a tanárokról sem, akik 
cselekvésre tudták bírni a tiszaalpári 
fiatalokat.   

Üdvözlettel: lakiteleki   kerékpár-
túrázók” Dr. Halász Mátyásné
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(Foyltatás az első oldalról) Ezúttal 
is tánccal szórakoztatták a jelenlévőket. 
Balla Tibor, a Népművészet Ifjú Meste-
re, Vass Lajos-díjas népzenész rendszeres 
látogatója a tekerőlantos találkozóknak. 
Ezúttal tanítványai nélkül, egyedül ze-
nélt. Zsíros Tímea budapesti énekes több 
versenyen is ért már el kiemelkedő ered-
ményt, amiről most az őt nézők és hallga-
tók is meggyőződhettek.  

A tekerőlantos találkozók egyik leg-
kedveltebb programja az, amikor a gyere-
kek és felnőttek a tekerő hangjára szaba-
dítják meg a kukoricát a csuhétól. Közben 
persze szól az ének is. Ezúttal a felnőttek 
kicsit bátortalanok voltak, de Szerényi 
Béla felkérésére ők is beálltak a gyerekek 
mellé, így gyorsabban haladt a kukorica-
fosztás. A Jövőnkért Alapfokú Művészeti 
Intézet néptáncosai mindig nagy sikert 
aratnak. Ezúttal több korosztály is be-
mutatkozott. Jó volt látni, hogy a fiatalok 
milyen lelkesen és örömmel ropták a tán-

cot. A Rézágyú zenekar a közelmúltban 
alakult, az alföldi rezesbandák hagyo-
mányát művelik. Minden tagjuk a Szent 
István Zeneművészeti Szakközépiskola 
diákja, ők is bemutatkoztak. A Bársony 
Mihály Népdalkör névadójuk, Bársony 
Mihály gyűjteményéből adott elő dalo-
kat. Az első csokor végén Bársony Rózsa 
emlékezett édesapjára. Elmondta, hogy 
Mihály bácsi nem tudott énekelni, de 
minden dalnak tudta a szövegét. Azt val-
lotta, hogy a népdalok egyszerűen fogal-
mazzák meg érzéseinket, belénk ivódnak, 
formálnak minket. Kodály Zoltán szerint 
a kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök 
kultúrája egykettőre elpárolog, ha min-
den nemzedék újra, meg újra meg nem 
szerzi magának. Ebben a megszerzésben, 
tovább éltetésben nagy segítség Szerényi 
Béla, aki Bársony Mihály hagyatékának 
ápolója, összefogója, és már tizenkettedik 
alkalommal a találkozó kézben tartója. 
Kobzos Kiss Tamás, amint azt elmondta, 

1973-ban találkozott először Bársony Mi-
hállyal. A találkozás nagy hatással volt rá. 
Ő is rendelt tőle tekerőlantot, miközben 
csodálta a mesterségét, azt a munkát, amit 
végzett. Mivel Bársony Mihály 2015-ben 
lenne száz éves, ezt az évet Bársony Mi-
hály emlékévvé nyilvánította. Elmondta 
azt is, hogy jövőre a tekerőlantos találko-
zón szeretnék felavatni Mihály bácsi szob-
rát. Ehhez erkölcsi és anyagi segítséget is 
felajánlott. Vancsura István polgármester 
egy-egy bekötött üveget adott ajándékba 
Kobzos Kiss Tamásnak és Szerényi Bélá-
nak. A nap hátralévő részében a Tallabille 
és a Bokros zenekar tartott lemezbemuta-
tó koncertet. Majd pedig a hagyományos 
fosztó bálon vehettek részt az érdeklődők. 
Vasárnap először a Jó Tanács Anyja Ka-
tolikus Templomban, majd pedig a Jézus 
Szíve Zárdatemplomban tekerős szentmi-
sét tartottak. A két mise között megkoszo-
rúzták Bársony Mihály sírját a tiszaújfalui 
temetőben.

Bársony Mihály emlékév lesz 2015

Saját magából ad egy-egy darabot alkotásaival
Illés Renáta műveiből nyílt kiállítás a 

művelődési házban. A fiatal alkotó több-
fajta munkáját is megmutatta az érdeklő-
dőknek. 

Korábban csak gobelinkészítőként is-
merték Tiszaalpáron Illés Renátát. Mos-
tani munkái viszont arról tanúskodnak, 
hogy a fiatal, tehetséges alkotó többfajta 
művészeti ágban is otthon van, ami kü-
lönleges képességeit bizonyítja. A kiál-
lítást dr. Vancsura István polgármester 
nyitotta meg, aki elmondta, hagyományt 
szeretnének teremteni abból, hogy egy-
egy helyi alkotó munkáit megismertes-
sék a közönséggel. Dr. Farkas Klára, 
aki a gobelinkiállítás megálmodója volt 
Tiszaalpáron, a művészeti ág keletkezé-
séről beszélt. Amint elmondta, a gondos-
kodás és a szeretet mutatkozik meg Illés 
Renáta képeiben, aki ezúttal nem csak 
gobelint, de festményeket, ceruza- és 
tusrajzokat is kiállított. Győri Istvánné, 
az általános iskola igazgatója is Renáta 
sokoldalúságáról beszélt. Az útkeresésé-
ben még nem lehet tudni, hogy mi lesz 
az igazi profilja - mondta. Az alkotásait 
már több alkalommal is díjazták. Büszke-
séggel említette, hogy egykoron tanította 
Renátát. Azt kívánta, hogy találja meg 
helyét az életben és szárnyaljon minél 
messzebbre. 

Illés Renáta megtiszteltetésnek vet-
te, hogy először ő mutatkozhatott be 
Tiszaalpáron, az alkotó kéz kiállítás ke-
retén belül. Köszönetet mondott Török 
Józsefnének, aki már hosszú évek óta 
figyelemmel kíséri és segíti munkáit. El-
mondta, hogy a gimnáziumi éveiből két 
évet Németországban töltött kétnyelvű 
iskolában. Ott került közelebbi kapcso-
latba a művészetekkel. Több technikát is 
kipróbált már a ceruza és szénrajzokon 
keresztül, a vízfestéstől, az akrilfestésig. 
Legfőbb inspirációja a Tiszaalpári Bár-
sony Lovasudvar kiemelkedő képességű 
csikósai, valamint a Bársony család, aki-
ket a második családjának nevezett. Nem 
csak művészetileg, de emberileg is nagy 
hatással vannak rá. A gobelinkészítést 
édesanyjától tanulta. Hamar beleszeretett 
a tűvel való festésbe, és egyre nehezebb 
képek elkészítését vállalta. Nagy kihívás-
nak tartja egy-egy kép megvalósítását, 
miközben élvezettel dolgozik rajta. Mun-
káival már több értékes díjat is nyert. A 
horgolást kíváncsiságból, az internetről 
tanulta meg. Szívesen készít kiegészí-
tőket ezzel a technikával, aminek főleg 
a barátai és az ismerősei örülnek. Alko-
tásai közben úgy belemerül a munkába, 
hogy nem hallja meg azt, ami körülötte 
történik. A saját világába kerül bele, saját 

alkotása révén. Vallja: nincs annál jobb 
világ, mint amit te alkotsz magadnak. 
Véleménye szerint az alkotás hasonlít 
az álom megvalósításához. Megálmodik 
valamit, gondosan megtervezi és igyek-
szik minél gondosabban megvalósítani. A 
kész munka között több óra javítgatás is 
van, hogy minél teljesebb legyen. Minden 
alkotás egyben harc is az idővel, de ami-
kor képkeretben látja művét, az nagyon 
felemelő érzés. Valamennyi alkotása egy 
kis darab saját magából, az érzéseiből, a 
lelkéből, a vágyaiból, amit másoknak is 
át tud adni. Arra biztatott mindenkit, hogy 
ne adják fel álmaikat.
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Kosárfonók találkoztak Tiszaalpáron
Negyedik alkalommal rendezték 

meg Tiszaalpáron az Országos Kosár-
fonó Találkozót. Ennek megfelelően 
az ország minden részéből érkeztek az 
eseményre.

A megnyitó ünnepségen Kanalas Já-
nos helyi kosárfonó, aki nem régen kap-
ta meg a Népművészet Mestere kitün-
tető díjat, emlékezett vissza arra, hogy 
régen 450-500 család is élt a települé-
sen, akik kosárfonásból éltek. Vancsura 
István polgármester elmondta, hogy ez 
a rendezvény a legjobb helyen van az 
országban, mert a korábbi évtizedekben 
nagyon sokat foglalkoztak kosárkötés-
sel. Sajnálatát fejezte ki, hogy mostanra 
alig vannak a nagyközségben olyanok, 
akik tudják, értik ennek a szakmának 
csínját-bínját. Kanalas Jánosnak kö-
szönhető az, hogy a nyári táborban 
egyre többen fordulnak meg. Jó lenne 
az, ha a helyi iskolásoknak is át tudnák 
adni ezt a kézműves mesterséget, mert 
egyre többen ragaszkodnak a természe-
tes anyagokhoz. 

Jelentős esemény ez településünk 
életében - fogalmazott Czinege István, a 
Czinege Manufaktúra tulajdonosa. Ke-
vés olyan képzőművész esemény van az 
országban, ahol mindennap használatos 
tárgyakat mutatnak be. Tulajdonképpen 
művészeti alkotás, amit itt végzünk, 
csak sajnos nincs még eléggé értékel-
ve. Azt gondolom, ha tradíciót terem-
tünk a kosárfonásnak, akkor annak tíz 
év múlva fogjuk meglátni a hasznát, 
mert remélem, hogy akkor az utóda-
ink is itt lesznek. Az ország minden 
tájáról érkeztek kosárfonók, összesen 
huszonhatan. Az elmúlt évinél színvo-
nalasabb anyagokat hoztak a kötők. Ez 
azt is jelenti, hogy egy-egy ilyen meg-
mutatkozás fejlődést is hoz a kosárfo-
nók életében. Egymást ösztönzik, hogy 

szebbet és jobbat kell készíteni. Úgy 
gondolom, hogy már a minőségi kosár-
készítés irányába megyünk el, ami min-
denképpen jót jelent. Ezt bizonyítja az 
is, hogy két első és két harmadik helyet 
osztott ki a zsűri, és különdíjat is meg-
szavaztunk. Az első helyen Pados Zol-
tán és Gergely István végzett, második 
lett Kozma Ilona, harmadik pedig Nagy 
Andrea és Palatinusz László. Különdíj-
ban részesült Bene Ágostonné. 

A kosárfonók a helyszínen is dol-
goztak. Kanalas János egy nagyon szép, 
de nem egyszerű kosarat készített, amit 
a versenyzőknek a kiállításul szolgáló 
piaccsarnokban kellett elkészíteniük. 
Erre nem kevesebb, mint hat órát kap-
tak. Sokan megcsodálták azt, milyen 
ügyesen dolgoznak férfiak és a nők, sőt 
még egy kisfiú is. Természetesen az így 
elkészített kosarat is díjazta a zsűri. A 
legjobban Gergely István teljesített, ő 
vihette el az első helyezettnek járó díjat. 
Valamennyi versenyző emléklapot és 
egy kézműves cseréptálat kapott aján-
dékba. A díjátadáson helyi fiatalok is 

bemutatkoztak táncukkal. A kiállításon 
a fűzfavesszőből készült termékeken 
kívül szalmafonásokat is láthattak az 
érdeklődők és megkóstolhatták Marsa 
Istvánné lekvárjait. Minden bizonnyal 
jövőre is megrendezik majd a kosárfo-
nók országos találkozóját.

A IV. Országos Kosárfonó Talál-
kozó támogatói: Nemzeti Kulturális 
Alap,Nemzeti Művelődési Intézet, 
Duna-Tisza Közi Népművészeti Egye-
sület, Czinege Manufaktúra, Nagyköz-
ségi Önkormányzat Tiszaalpár, Nép-
művészeti Bt - Kocsor Imréné, Békés, 
dr. Vancsura István, Pados Zoltán - ko-
sárfonó, Penta-Trans Bt - Szabó Tibor, 
B&S Elastic Kft - gumiüzem, Iparcikk 
üzlet - Bartók István, Alpár-Fa Bt - 
Novák Zoltán, ifj. Novák Mihály, ifj. 
Barna Sándor, Szeszfőzde - Magony 
Gáspár, Papp hentesüzletek -Tiszaalpár, 
Nagy Zoltán - Húsbolt, Novákné Hódi 
Krisztina - zöldséges, Fókusz Taka-
rékszövetkezet, Tiszatáj Vendéglő, 
Víglásiné Tóth Andrea, Kanalas János 
kosárfonó.

Ismeretközlő irodalom:

Bihari Péter: A 19. század történe-
te fiataloknak
Forrai Katalin: Eszterlánc
Jean Coppandale: Nyuszik

Szépirodalom:

yrsa Sigurdardóttir: Emlékszem 
rád (Skandináv krimi)
Marklund-Patterson: Üdvözlet a 
gyilkostól (Skandináv krimi)

Brenda Joyce: Halálos 
esküvések
Robert Littell: Legendák
Barbara Taylor 
Bradford: Veszélyes 
ismeretség

A KöNyvTár új KöNyvEIBől
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Ötven év elteltével újra együtt
Mint a gyorsröptű madár, úgy röppent 

el ez az 50 év. Boldog időkre emlékezni 
jött össze harminchat “gyerek”. Szerették 
volna újra látni volt osztálytársaikat, bará-
taikat. Emlékezni diákcsínyekre, az együtt 
töltött felhőtlen, gondtalan gyermekévek-
re. A barátság és az emlékezés az egyik 
legfőbb ékessége mindannyiunknak.

Reggel 8 órától gyülekeztek volt tanít-
ványaim Kecső Feri vendéglőjében. Feri 
– mint mindig – most is nagy figyelmet 
fordított arra, hogy érezzék a távolról 
jövők is, hogy szeretettel fogadják őket. 
Svédasztalos finomságok közül lehetett 
válogatni. Kecső Feri, Besír Matyi, Vajda 
Márta voltak, akik pénzt, időt, fáradságot 
nem nézve telefonon összehívták a talál-
kozóra osztálytársaikat.

Ahogy érkeztek a volt diáktársak, úgy 
lett egyre zajosabb a terem. Előkerültek 
a családi fotók, emlékek, tablók. Délben 
a társaság összeszedte magát és az egyik 
üdülőbe mentünk, ahol az ebédhez készü-
lődtünk. Lesétáltunk a Tisza partjára, em-
lékezve, nosztalgiázva az eltöltött gyer-

mekévekre.
Megérkezett 

a finom ebéd, és 
jóízűen láttunk 
hozzá az elpusz-
tításához. Mikor 
már mindenki jól-
lakott, és a tányé-
rok halk kocca-
nása is elnémult, 
megkérdeztem a 
bizony már nagy-
mamákat, nagy-
papákat, mi is történt velük, családjukkal 
az előző találkozás óta eltelt 10 év alatt. 
Jöttek a mesélések, a szomorúságok, a 
vidámságok, a tréfák, a heccek. Együtt 
örültünk, ha jó dologról esett szó, és bi-
zony elszomorodtunk a rossz hír hallatán. 
Azért én úgy vettem észre, hogy jól visel-
ték az élet terheit, és elégedettek sorsuk-
kal. Jó szakemberek, szerető családanyák 
és apák váltak belőlük. Büszke is vagyok 
rájuk!

A volt diákok fogadták, hogy egy vagy 

két év múlva újra találkozni akarnak egy-
mással. Most is kiderült, hogy “az életet 
nem azok a napok jelentik, amelyek el-
múltak, hanem amelyekre emlékezünk”. 
(Ismeretlen)

Kívánom nektek, kedves tanítványa-
im, hogy sok-sok év teljen el életetekben, 
amikor még mindig emlékeztek erre a 
napra, és az emlékeitek között én is ott 
leszek. Szívemben megőrizve arcotokat, 
köszönöm a meghívásotokat.

Gondolatban újra átölel benneteket: 
Szederkényi Zoltánné Ceni néni

Tordán jártunk a Kukorica Fesztiválon
Szeptember 20-án szombaton 19 fő-

vel útnak indultunk testvértelepülésünk-
re, a szerbiai Tordára, hogy eleget tudjunk 
tenni meghívásuknak, amellyel a Kukori-
cafesztiválra, valamint a nemzetközi kis-
pályás labdarúgó tornára invitáltak ben-
nünket.

Már hajnal 5 órakor a buszon ültünk, 
hogy a 9:30-kor kezdődő megnyitóra 
megérkezzünk. Itt a tarto-
mány szinte összes előjá-
rója, valamint Dobai János 
polgármester köszöntötte a 
megjelent versenyzőket és a 
szép számú nézőközönséget. 
Ezután két részre osztódott 
kis csapatunk, egyik fele a 
kukoricatörő versenyre indult 
el, másik fele pedig a kispá-
lyás focitornára. Nos, utóbbin 
hamar megmutatkozott, hogy 
a fiatalok ellen nem sok esé-
lyünk van, az első meccsen máris kiadós 
vereséget szenvedtünk, mindamellett 
helytállásunkat dicsérettel illették. A má-
sodik mérkőzésen már kicsit jobban ment 
a játék, s bár kikaptunk, azért egy becsü-
letgólt szereztünk. Igazolt játékosok ellen 
a mi amatőr – és kissé koros – csapatunk 
csak sportszerűségben tudta felvenni a 

versenyt. A tornán így be kellett érnünk 
az utolsó helyezéssel. 

Eközben a másik csapat hölgy és férfi 
tagjai a kukoricatörésben mérették meg 
magukat. Őket lovas kocsikkal és trak-
torokkal vitték ki a verseny helyszínére. 
A verseny nem mindennapi lebonyolítá-
sú volt, hiszen a résztvevő csapatoknak 
- szám szerint 17-nek - előbb meg kellett 

teríteni a reggelihez, hiszen éhes hassal 
dolgozni nem lehet. A „terítést”, a reg-
geli összetételét máris pontozta a szak-
értő zsűri. Majd kezdetét vette a törés 
és a szárvágás. Itt azt pontozták, hogy ki 
mekkora területen végzi el a munkát és 
azt is, milyen magasan vágják el a szár-
vágóval a föld felett a kukorica szárát. 

Sőt, még az is számított, milyen a ruhá-
zat. Volt olyan csapat, akik népviseletben 
törték a tengerit. Végül a letört kukoricát 
és a levágott szárat gépekre rakták és 
hazaszállították. Itt sem fértünk bele az 
első háromba, de köszönet és elismerés 
jár dolgos csapatunknak a részvételért. 
Azért egy elismerés mégis csak jutott 
Tiszaalpárnak. A két versennyel párhuza-

mosan egy főzőverseny is zaj-
lott, itt több mint 30 induló volt 
és ahol Novák Lajos és család-
ja különdíjat kapott. 

A délután folyamán sok ér-
dekes látnivaló, többek között 
mezőgazdasági gépkiállítás, 
kézimunka kiállítás és kirako-
dóvásár marasztalt bennünket, 
a színpadon pedig színvonalas 
programok zajlottak.

Az esti tűzijáték és vacsora 
után buszra szálltunk és fárad-

tan bár, de élményekkel telve vasárnap 
hajnal 3 órakor érkeztünk haza.

Mindannyiunk nevében szeretném 
megköszönni a vendéglátást, a színvona-
las programokat és azt a végtelen szerete-
tet, amellyel a Tordán élő emberek meg-
tiszteltek bennünket.

Kerekes András
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AKCIóS ÁRON
ereszcsatornázás,

bádogozás, horgonyzott
csatorna szerelése 

anyagárral, 1500,- Ft/fm.
Érdeklődni: 20/923-17-19.

MEgA FRéDy SHOw
NyILvÁNOS Tv FELvéTEL

október 24-25-én a tiszaalpári sportpályán. 
Közel 80 sztárvendég a 2 nap alatt.

jegyek elővételben 1.000,- Ft:  víglásiné Tóth 
Andrea festékbolt, Juhász Imréné élelmiszer 
bolt, Kollárné Fekete Andrea fodrász.

Jegyek a helyszínen 2.000,- Ft. Információ: 
Erdei Attila 30/686-17-91

Pontosztozkodás az ősi rivális elleni találkozón
Az elmúlt időszakban három bajnokit 

és egy kupamérkőzést játszott a megyei 
II. osztályú labdarúgó csapat. A történ-
tekről Magyar Attila edző tájékoztatta 
lapunkat.

Szeptember 10-én a Bács Megyei 
Kupa második fordulóját bonyolították le, 
ahol a Kecskeméti LC csapatát fogadtuk. 
A mérkőzés előtt meglepve tapasztaltuk, 
hogy a KTE U21-es csapata érkezett hoz-
zánk Sarlói István vezetésével. Várható 
volt, hogy ellenfelünk sokmozgásos já-
tékra fog bennünket kényszeríteni, ezért 
visszább álltunk az első perctől kezdve. 
Ennek megfelelően az első játékrészben 
partiban tudtunk lenni a fiatal csapattal 
és a félidő végén László Zsolt jól eltalált 
lövésével vezettünk is 1-0-ra. A második 
félidőben kijött ellenfelünk jobb kon-
díciója, teljesen felőrölték csapatunkat 
sokmozgásos játékukkal, és négy gólt is 
tudtak szerezni. Annak ellenére, hogy öt 
olyan játékos is szerepelt a KLC csapa-
tában, akik már NB I-ben is játszottak, 
úgy gondolom, hogy nem vallottunk 
szégyent. Az 1-4-es vereség ellenére is 
elégedett voltam a mutatott játékkal és a 
hozzáállással. 

Az ezt követő hétvégén a Városföld 
érkezett hozzánk. A hétközi mérkőzés 
után azon a találkozón is a védekezésből 
próbáltunk kontrákat vezetni. Ez lehet, 
hogy hiba volt, lehet, hogy nem. Ismerve 
ellenfelünk játékát és játékosállományát, 
ezt tartottam célravezetőnek. Nem tu-
dom, mi lett volna, ha támadóbb szellem-
ben játszunk. Abból indultam ki, hogy a 
döntetlen már jó eredménynek számított 
volna, és ha kontrákból eredményesek 
tudtunk volna lenni, akkor a három pont 
is meg lehetett volna. Az első félidőben 

0-0 volt az állás. Sajnos a második játék-
rész elején egy jogos büntetőből megsze-
rezte a vezetést a Városföld. Ezt köve-
tően kinyíltunk, támadtunk, szereztünk 
egy gólt is, bár a játékvezető les címén 
érvénytelenítette a találatot. Az utolsó 
percekben már három csatárral próbál-
tunk rohamozni, amitől az ellenfelünk 
meglepődött, de sajnos nem sikerült gólt 
szereznünk, így elszenvedtük idei első 
vereségünket. Tiszaalpár-Városföld 0-1 
(0-0). Ifjúsági mérkőzés: 1-2 (1-0)

A hatodik fordulóban az ősi riváli-
sunkhoz Lakitelekre utaztunk, ahol szép 
környezetben játszottunk a pályaavatón. 
Az első félidő eleje a hazaiaké volt, saj-
nos egy középpályán eladott labdánál 
rosszul helyezkedtünk, megállíthattuk 
volna a támadást. Ezt nem tettük meg, 
Győri jól passzolt a szélen felfutó Erős 
Gergőnek, aki már a 11. percben vezetés-
hez juttatta Lakiteleket. Az első félidő vé-
gén már átvettük a játék irányítását. Talán 
veszélyesebbek voltunk, mint az ellenfe-
lünk. Sajnos ez gólban nem mutatkozott 
meg. Több játékoson azt vettem észre, 
hogy kicsit félve játszott. Lehet, hogy ez 
a rangadónak szólt, többet vártam tőlük. 
Ezt a szünetben meg is beszéltük, és a 
második játékrészben próbáltunk táma-
dóbb szellemben játszani. Sok volt a lap 
a mérkőzésen, ennek következtében a ha-
zaiak közül Subiczot ki is állították. Vé-
leményem szerint a játékvezető nagyon 
rosszul vezette a mérkőzést, összevissza 
fújkált. Cseréi után a lakitelekiek meg-
próbáltak behúzódni saját tizenhatosukra. 
Ez kedvezett az átlövéseknek, és Hekkel 
szép lövésével sikerül egyenlítenünk. Ek-
kor még négy perc volt hátra, de a játék-
vezető hamarabb lefújta a mérkőzést. A 

mutatott játék alapján a pontosztozkodás 
reálisnak mondható. Lakitelek-Tiszaalpár 
1-1 (0-1). Ifjúsági mérkőzés: 4-2 (2-0)

A 7. fordulóban Pálmonostora érke-
zett hozzánk, akik a nyáron meggyen-
gültek, mert több meghatározó játékosuk 
eligazolt Csongrád megyébe, akiket nem 
igazán tudtak pótolni. Ennek megfelelő-
en győzelmet vártam. Sajnos már az öl-
tözőben is tapasztalható volt, hogy a játé-
kosok nem a mérkőzésre koncentráltak. 
Ennek ellenére a találkozó elején Fábián 
Zsolt megszerezte a vezetést. Ennél jobb 
kezdést nem is tudtunk volna elképzelni. 
Az ellenfelünk arra rendezkedett be, hogy 
kibekkelje a mérkőzést, és döntetlennel 
megússzák a találkozót. Hiába vezettünk 
1-0-ra, nem nagyon akartunk átmenni a 
félpályán. észrevették a pálmonostoriak 
is, hogy mélyen tudása alatt játszik a csa-
pat, és van a mérkőzésen keresni való-
juk. Egyre jobban feljöttek ránk. Azt kell 
mondani, hogy kiegyenlítődött a mérkő-
zés. A szünetben elmondtam, hogy ez a 
játék kevés lesz, bármikor találhatnak 
egy gólt, sokkal többet kellene nyújtani. 
Ennek ellenére a játék képe nem változott 
semmit, fölöslegesen ívelgettük a labdát, 
teljesen veszélytelenek voltunk a kapura. 
A kezdőjátékosokból senkit sem lehetett 
kiemelni, még az elfogadható szintet sem 
ütötték meg, de a cseréktől sem lett jobb 
a játékunk, és egy lecsorgó labdából si-
került egyenlíteniük. A koncentrációhi-
ány miatt két pontot vesztettünk azon a 
mérkőzésen. Tiszaalpár-Pálmonsotora 1-
1 (1-0). Ifjúsági mérkőzés: 2-4 (2-0).

Megyei III. osztályú mérkőzések: 
Szabadszállás-Tiszaalpár II 5-0 (3-
0). Tiszaalpár II-Fülöpháza 3-1 (1-1), 
Kunadacs-Tiszaalpár II 1-2 (1-0).
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Könyvelést és
Könyvvizsgálatot

vállaloK:
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánsze-
mélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részé-
re, teljes körű APEH- és TB-ügyintézés-
sel, képviselettel. Havonta tájékoztatást 
kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, 
a könyvelést, így pontosan tudja követni. 
Igény szerint a könyvelési anyagért elme-
gyek. AZ IRODA NyITvA TARTÁSA 
hétfőtől szombatig 8 – 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 
fogadok a teljes diszkréció érdekében. 
Kérem, válasszon engem, ha családias kör-
nyezetet és nem „tömeg-könyvelőirodát” 
keres.

ÉrdEKlődNI: 06/30/266-8536

Régi, új felületek
festése, mázolása,

tapétázása
Hőszigetelés, falfelület

színezése,
parkettacsiszolás

és – lakkozás.

Keressen meg és megoldom
festéssel kapcsolatos bármely

gondját rövid határidővel!
MŰANyAG  NyÍláSZárÓK

FORgALMAZÁSA éS BESZERELéSE

Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

Megnyílt a NóRI KOZMETIKA!
Sok szeretettel várok minden kedves szépülni és 
pihenni vágyó vendéget!

Szolgáltatásaim:
arc – dekoltázs – testkezelések (Ilcsi Szépítő 
Füvek professzionális natúrkozmetikummal)
ultrahangos kezelés
mikrodermabrázió arcon és testen
tartós szemöldök- szempillafestés
gyantázás
szőkítés
paraffinos kézápolás
fülcimpalyukasztás (babáknak is!)
műszempilla (soros, tincses, 3D-s)
smink (nappali, alkalmi, menyasszonyi)

Ajándékutalvány vásárolható!

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig
bejelentkezés alapján

varga Nóri
Lakitelek, Mikes u. 18.

Elérhetőség: 70/413-50-64
„Szépülj természetesen”
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Ingyenes hirdetési szelvény

Hirdetés szövege: _________________________

________________________________________

________________________________________

APRóK KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
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
Mizere Krisztián r.zls. 06-20/226-86-88
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268
Könyvtár: 598-816
Kacziba Sándor polgárőr elnök 06/20-433-3911
Popper József  polgárőr 06/30/267-8287Anyakönyvi hírek

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 
semmilyen 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!

Akik házasságot kötöttek: Faragó Tibor és Szerencs 
Brigitta, Szabó Lajos és Bodri Nikolett
Akiket nagyon vártunk: Tógyer Barna (anyja 
neve: Barna Judit), Kis-Szabó Laura (Bene Beatrix), 
Magyar Márta (Kerekes Krisztina).
Akiket elveszítettünk: Palásti József (1961), 
Baranyi Istvánné Mihály Mária (1928).

* Kisméretű kályhát vennék 15.000 Ft-ig. Tel.:76/424-
532
* Tiszaalpár központjában üzlethelységek kiadók. 
érd.: 06-30/858-9688-as telefonszámon.

* Akciós áron ereszcsatornázás, bádogozás, hor-
gonyzott csatorna szerelése anyagárral 1.500,- Ft/
fm. érdeklődni: 20/923-17-19.

* Családi ház eladó Tiszaalpár, Vörösmarty u. 5. sz. 
Tel.: 06-76/424-019.

Krisztus Szeretete Egyház
helyi istentiszteleti alkalmat

indított Tiszaalpáron.
Akarod, hogy az életed jobbra forduljon?

Adj lehetőséget magadnak!

Szeretettel várunk minden hétfőn
18 órától a művelődési ház

kamaratermében.
A részvétel ingyenes.



2014. október                                                      15. oldal     



16. oldal                                                    2014. október 


