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Gazdag program a Tiszaalpári Napokon

Rendezvény sorozattal készült a
nagyközség a Tiszaalpári Napokra. A
hagyományoknak megfelelően ezúttal
is több napon keresztül lehetett válasz
tani a különböző események közül. A
programok a helyi alkotók kiállításá
val kezdődött a művelődési házban.
Ezúttal is bebizonyosodott az, hogy
milyen sokan vannak településünkön
olyanok, akiknek érdemes odafigyel
ni alkotó tevékenységükre. Barcsik
Edit, Bodor Ferenc, Bontovics Tünde,
Dunszt István, Fürtös Natália, Hevesi
Dénes, Kiss Sándor, Palatinus Pál, Pin
tér Franciska, dr. Vancsura Istvánné,
Verebély Mihály munkái szemet gyö
nyörködtetőek voltak.
Szombaton délután pörköltfőző ver

senyre hívták a vállalkozó szellemű sza
kácsokat a labdarúgó pályán. Akadtak
is bőven olyanok, akik meg akarták, és
meg is mutatták, hogy ők bizony értik
hogyan kell bográcsban finom ételt
készíteni. Tizenkilencen neveztek, és
a szakértőkből álló zsűrinek bizony
nem volt könnyű dolga. Érdekes volt,
hogy többen próbálkoztak vadétellel.
Hiába a Tisza és a Holt-Tisza közel
sége csak egy bográcsban rotyogott
halétel. A legjobban Patyi Illés főztje
tetszett az ítészeknek. Második lett
Papp József, harmadik pedig Kele
men József. Különdíjat kapott Csikós
Mihály, a vándorserleget pedig Szabó
Tibor vihette haza.
A gyermekek kézműves foglalkozá

sokon vehettek részt. A fociszurkolók
sem panaszkodhattak, megtekinthették
a Torda-Lakitelek-Tiszaalpár öregfiúk
labdarúgó tornát. Először a lakitele
kiekkel csaptak össze a hazai legé
nyek, de sajnos vereséget szenvedtek.
Ezt követően a szomszéd település
focistái a tordaiakkal mérkőztek. A test
vértelepülésünkről érkező labdarúgók
arra panaszkodtak, hogy öt órát kellett
várniuk a határnál, így meglehetősen
fáradtak voltak. Ezért talán nem volt
meglepő az, hogy a lakitelekiektől és
a tiszaalpáriaktól is vereséget szenved
tek. Este tűzijáték, majd pedig utcabál
adta meg a jó hangulatot.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Októbertől változás lesz az egészségügyi alapellátásban
Az előző számunkban írtunk már arról,
hogy változás történt a háziorvosi rend
szerben, mivel dr. Bodonhelyi Zsolt
elment Tiszaalpárról. Ezzel kapcsolat
ban többen is arra kérték újságunkat,
hogy írjuk meg mit is jelent ez valójá
ban, kihez fordulhatnak azok, akik dr.
Bodonhelyi Zsolt betegei voltak. Meg
kerestük Biczók Mihály jegyzőt, aki
készségesen adott tájékoztatást.
-	 Tiszaalpár nagyközség életében 2007.
október elsejétől az egészségügyi alap
ellátásban jelentős változások követ
keznek be. Az már ismert a lakosság
előtt, hogy dr. Bodonhelyi Zsolt a
hármas számú körzet háziorvosa beje
lentette, hogy eltávozik a községből.
Ezt követően a képviselő-testület meg
vizsgálta a további lehetőséget, és úgy
döntött, hogy a hármas számú házior
vosi körzet helyett, gyermekorvosi

körzetet indít be. Ezt rendeletileg sza
bályozta, és a község területén ennek
megfelelően, két háziorvosi körzet és
egy gyermekorvosi körzet jött létre.
Természetesen a fogorvosi körzet vál
tozatlan maradt. A változásból fakadó
an az állampolgároknak a következő
lehetőségeik vannak. A területi ellá
tási kötelezettség azt jelenti, hogy
abban a körzetben veheti igénybe
mindenki az orvosi ellátást, amely
ben lakik. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy más orvost nem választhat.
Területi ellátási kötelezettség szem
pontjából számításba kell venni az
állampolgár lakhelyét. Ebben az eset
ben ugyanis a háziorvosnak kötelező
ellátni a beteget, ha abban a körzetben
lakik. A lakosság részéről továbbra
is fennáll a szabad orvos választás
lehetősége. A két háziorvos közül azt

Kerékpárútra pályázik az önkormányzat

Az önkormányzat pályázatott nyúj
tott be a Móricz Zs. utca, Thököly utca.
melletti kerékpárút megvalósításhoz.
Az előkészítő munkálatok, a tervek vala
mint a költségvetés is elkészült. A pályá
zat benyújtásához testületi határozat is
kellett, amely az önkormányzati önrészt
biztosítja. A támogatás mértéke, kilenc
ven százalék lehet, mert ÖNHIKI-s
(Önhibáján kívül hátrányos helyzetű)
az önkormányzat, így csak 10 százalék
önrészt kell vállalni.
Amennyiben sikerül az önkormány
zatnak a pályázatot megnyerni, akkor
a további kerékpáros forgalom előse
gítése érdekében a Csokonai utcában
kerékpár-sávot festenek majd fel, illetve
egyes utcaszakaszokat táblákkal jelez
nek a kerékpárosoknak. Az iskolások

közlekedését is táblákkal fogják segíte
ni, mert a két település részt összekötő
út is részben ilyen jelleggel épült.
A kerékpárút teljes hossz 1156 méter,
a szélessége pedig 2,6 méter lesz.
A kerékpárútnak a megépítése már
az előző rendezési tervben is szerepelt.
Az volt az elképzelés, hogy amikor az
összekötő út épül, akkor vele együtt
valósul meg a kerékpárút is. Ez már leg
alább 15-20 éves terve a falunak. Most
uniós pályázati pénzből lehetne meg
építeni, aminek szigorúak a szabályai.
A bekerülési költség 30.1 millió forint,
igényelt támogatás 27.1 millió, önrész
pedig 3 millió forint. A kerékpárút meg
építése turisztikai célokat szolgálna, de
hozzá járulnia a közlekedésbiztonság
javításához is.

Ajándék érkezett Dániából
Nem először kapott már Tiszaalpár
nagy értékű ajándékot dán testvértelepü
lésétől, Kjelleruptól. Hatalmas teherautó
érkezett nem régen a községbe, amiből
különböző használható eszközök kerül
tek elő. Nem kevesebb, mint száz komp
lett számítógépet pakoltak le, valamint
harminckét zsákot, amiben munkaruha
és farmer volt. Egy automata mosógé

pet, két fénymásolót, 43 karfás széket
és húsz darab asztalt is levettek a kami
onról. A munkaruhát a közmunkások
kapják, a számítógépeket az intézmé
nyek, csak úgy, mint az asztalokat és a
székeket. Az automata mosógépet a Gon
dozói Központban állítják fel, az egyik
fénymásolót a polgármesteri hivatalban,
a másikat pedig az iskolában.

választhatja, amelyiket akarja. Ez a
lehetőség mindenki számára fennáll.
Október elsejétől beindul a gyermek
orvosi körzet. Itt a nullától a 14 évet
be nem töltött gyerekek gyógyítása
történhet. Természetesen a gyermek
orvos elláthat tizennégy év feletti bete
get is, maximum tizennyolcadik élet
évének betöltéséig. A gyermekorvos
dr. Bodonhelyi Zsolt helyén, az Alkot
mány utca 7. szám alatt fog rendelni.
A település háziorvosi körzetének terü
leti beosztását az előző számunkban
közöltük. Hangsúlyozni szeretnénk azt,
hogy aki az I-es számú körzethez tarto
zik, választhatja a II-es számú körzet
háziorvosát, de ugyan ez fordítva is
igaz. A II-es számú körzetben lakó is
választhatja az I-es számú körzet orvo
sát.

Vandálok vannak
közöttünk
Nem először írunk már arról, hogy
milyen vandál munkát tudnak végezni
egyesek a községben. Folyamatosan eltö
rik azokat a kis fákat, amiket természet
barátok elültetnek. Most már nem eléged
nek meg a fák tördelésével, komolyabb
károkat is okoznak. Az újfalui játszótér
rugós játékaiból kettőt úgy tönkretettek,
hogy le kellett őket szerelni. Egy-egy
ilyen játéknak nyolcvanezer forint az ára.
A játszótér kötél mászókájának a csavar
jait is kicsavarták. Minden valószínűség
szerint nem óvodás korúak voltak a tette
sek. Az utcatáblákat is leszaggatják, kirug
dossák a földből, pedig ha egy idegen
erre jár, akkor úgy tud tájékozódni, ha
látja, hogy milyen utcában jár. A közleke
dési táblák sem ússzák meg, mert azokat
meg elhajlítják, vagy kiszedik a földből.
Az önkormányzat folyamatosan próbálja
visszaállítani az elrontott, elhajlított tár
gyakat. A fákat azonban csak bizonyos
időszakban lehet ültetni, meg lassan is
nőnek. Milyen szépek lennének már azok
a fák, amelyeket évekkel ezelőtt a labda
rúgó pálya mellett törtek ketté ismeretle
nek. Vigyázni kellene arra, ami a miénk,
amit mások azért ültetnek, készítenek,
hogy még szebb legyen településünk.
Talán azok a vandálok, akik ilye károkat
csinálnak, előbb, vagy utóbb rájönnek
arra, hogy nem jó úton járnak.

3. oldal

Bohács Krisztina interjúja Dr. Martus Mónika gyermekorvossal
Mindig mosolyogsz, ha kisgyerme
keket látsz. Még éjfélkor vagy munka
idő után is, ezt pontosan tudom, hiszen
többször is vittem hozzád ilyen lehetet
len időpontba a gyermekemet.
Honnan ez a belső erő, ez a hivatás
tudat?
Gyermekkorom óra orvos szerettem
voltan lenni és örülök, hogy ezt csinál
hatom. Nagyon jó érzés gyógyítani és
különösen felemelő, hogy gyermekeken
segíthetek.
Tudom, hogy az utóbbi 11 évben a
kiskunfélegyházi kórházban dolgozol,
mint gyermekorvos. Milyen betegsége
ket kezeltetek az osztályotokon?
Ez egy általános osztály, így a 19.
életkor betöltéséig gyakorlatilag min
denfélét. Cukorbetegséget, magas vér
nyomást, vesebetegséget, légúti betege
ket, allergiásokat, meg sok más dolgot.
Ez azt jelenti, hogy néha nagyon
gyorsnak és hatékonynak kellett len
ned. Tévedés nélkül. Mi a legfontosabb
tulajdonság, ami ezt szerinted lehetővé
teszi. Van valami vezérelv, ami szakmai
utadon vezet?
Nyugaton már tréningeket kapnak

az orvosok ahhoz, hogy ne hibázza
nak. Körülbelül 40 és 90 ezer eset van
évente az Egyesült Államokban, ami
kor nem technikai vagy egyéb okok
miatt, hanem az orvos emberi mulasz
tása vagy képességeinek a pillanatnyi
"meghibásodása" miatt történik valami
baj-fáradság, átmeneti figyelemzavar
vagy végig nem gondolt folyamatok.
Én úgy érzem, sem vidéken, sem a
nagyvárosokban, sem a fővárosban nem
engedheti meg az ember, hogy orvos
ként mulasztást kövessen el. Úgyhogy
az alaposság az, amit orvosként a legfon
tosabbnak érzek.
Egyébként, iszonyatos súlya van
ennek a munkának -és ha nem így csinál
nám, nem tudnék éjjel nyugodtan pihen
ni.
Lett volna más lehetőséged is
gyermekkörzetbe menni. Miért éppen
Tiszaalpárt választottad?
Itt élnek a szüleim, szeretnék mellet
tük lenni. És egyébként, otthon érzem
magam itt.
A mai világban hogyan lehetséges
az, hogy ilyen hosszú idő óta egyetlen
munkahelyed volt, az, ahol az egyetem

elvégzése után dolgozni kezdtél?
Hűséges típus vagyok. A kórházi
munka nagyon nehéz- ugyanakkor, az itt
eltöltött 11 évért nagyon hálás vagyok.
Ha nem itt dolgoztam volna, nyilván
nem tehettem volna szert ilyen sokrétű
tapasztalatra. Az osztályon és az újszü
lött részlegen 0-tól 19 éves korig láttam
el gyermekeket, illetve fiatalokat, általá
ban súlyos eseteket, hiszen nem minden
nap kerül kórházba egy gyermek.
Voltak tiszaalpári pácienseid is?
Igen, sokan. Újszülöttek, gyermekek
és tinédzserek. Sok emlék. Jól éreztem
magam a félegyházi kórházban, sok
kiváló embert ismertem meg, örülök,
hogy ezen a környéken maradok, és az
alpári betegeken segíthetek.
Mikor kezded rendelésed?
A rendelésem az Alkotmány út 7.
szám alatti rendelőben 2007. 10. 01-én
indul. A község teljes közigazgatási
területére kiterjedően a 14 év alatti
korosztályban vagyok választható és ter
mészetesen, mint ahogy az országban
bárhol itt is csak 18 éves kor betöltésé
ig tudom vállalni a betegek kezelését,
felnőtteket nem.

Örömmel értesít
jük kedves jelen
legi és leendő
Előfizetőinket,
hogy hálózatépí
tési munkálatain
kat befejeztük.
Hamarosan kibő
vített kábeltelevíziós szolgáltatásunkat
élvezhetik, valamint több díjcsomag
közüli választási lehetőséget is kíná
lunk, melyet rövidesen induló széles
sávú INTERNET szolgáltatásunkkal
együtt is kedvező feltételekkel vehet
nek igénybe!

8. TV2			kereskedelmi
9. RTL Klub		kereskedelmi
10. Duna TV II
- Autonómia		
közszolgálati
11. Zone Romantica		
sorozatok
12. Sport 1		
sport
13. Viasat Explorer /
ismeretterjesztő /
Spice			
erotika
14. Spektrum		
ismeretterjesztő
15. VIVA			könnyűzenei
16. Viasat 3		kereskedelmi
17. Discovery Channel
ismeretterjesztő
18. HírTV			
hírcsatorna
19. Minimax / A+		rajzfilm
20. Eurosport		
sport
21. CNN			
hírcsatorna
22. Sat 1			kereskedelmi
23. Magyar ATV		kereskedelmi
24. RTL			
kereskedelmi
25. TV5 Monde		közszolgálati
26. Filmmúzeum
klasszikus műsorok
27. AXN			
filmcsatorna
28. Fashion TV /		
divat /
Hustler TV		
szex
29. Animal Planet		állatvilág
30. Sport Klub		
sport

31. Zone Reality		
dokumentum
32. National Geographic
ismeretterjesztő
33. Sport 2
sport
34. Cartoon Network		rajzfilm

A tervezett csatornakiosztás:
Műsornév		
Jelleg
1. Info csatorna
szolgáltatási infók
2. Csongrád TV		
helyi tv
3. m1			
közszolgálati
4. Hálózat Televízió		kereskedelmi
5. Budapest TV		kereskedelmi
6. Duna TV		közszolgálati
7. m2			
közszolgálati

Rövidesen helyi kirendeltséget is biz
tosítunk a gyorsabb és kényelmesebb
ügyintézés érdekében! A hónap máso
dik felétől minden kedden 13:00-16:00
között a tiszaalpári Polgármesteri Hiva
talban (Árpád tér 1.) munkatársunk
személyesen nyújt tájékoztatást.
Minden kedves érdeklődőt személye
sen is értesítünk információs anyaga
inkkal, melyet postaládájukban találhat
nak majd meg.

Információ:
TvNetWork Területi Ügyfélszolgálat
6060 Tiszakécske
Béke u. 151
Tel: 76/999-222
Nyitva tartás: h-cs 8:00-12:00,
13:00-16:00; p 8:00-12:00
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Tanévköszöntő 2007–2008
A hosszú nyár után kipihenve, erővel
Hagyományteremtő szándékkal szer
tele térünk vissza az iskola falai közé, veztük tavaly első ízben, az elsősök Fecs
fizikailag és szellemileg készen az előt ketáborát, hogy a tanítónők és kis tanítvá
tünk álló feladatokra.
nyaik kötetlen formában ismerkedjenek
Egy mondás szerint az emlékeinket meg egymással, az osztálytársakkal és
azért adta nekünk a jó Isten, hogy lehes most még nyugodt, csendesebb körülmé
senek rózsáink decemberben. Az emléke nyek között térképezhessék, lakhassák
ink ugyanis arra valók, hogy jókedvünk be az iskolát. A szülők, gyerekek vissza
legyen, hogy melengessék a szívünket. jelzései nagyon jók voltak, mindenkinek
Visszapillantva az idei nyárra, lesz miről tetszett a közös játékos készülődés a
beszélgetni a decemberi borongós délutá tanévkezdésre, így idén is nagy szere
nokon is.
tettel fogadták Kissné Kócsó Andrea és
Kollégáim közül többen is a sza Novák Lászlóné tanítónők a leendő kis
badidejükből áldoztak diákjaikra, hogy elsősöket a Fecsketáborba, ahol sokat ját
élménydúsabbá tegyék a vakáció nap szottak, nevettek, versenyeztek.
jait.
A nyár csak kisebb szervezeti válto
A Bács-Kiskun Megye Közoktatásá zást hozott az iskola életében, örvende
ért Közalapítvány támogatásával immár tesen elkerültek bennünket az ország
7. alkalommal vezetett helyi Értékőrző számos településén zajló átszervezések,
tábort dr. Halász Mátyásné, Barcsik Edit összevonások, elbocsátások. Augusztus
tanítónő, az iskola gyermek
védelmi felelőse, hátrányos
helyzetű gyerekek egy hetes
ingyenes életmódtáborát szer
vezte. A legtöbb gyermek szá
mára a szünidőben ez volt
az egyedüli kikapcsolódási,
nyaralási, kirándulási lehető
ség. Kővágóné Kálmán Klára
tanárnő "Az Alföld összeköt"
c. pályázatával (a közOKA
segítségével) a kiskunfélegy
házi József Attila Általános
Iskola hetedikeseit tudtuk
Az első osztályosok technika óra közben
3 napra vendégül látni isko
lánkban, színes programok
kal igyekeztünk Tiszaalpárt,
a falusi életmódot bemutatni a városi 31-től az Tiszaújfalui Általános Iskola
gyerekeknek. Bondár Enikő és Tóthné működése szünetel. A zökkenőmentes
Mátyus Monika tanárnők vezetésével átmenet érdekében a 2. c osztályoso
pedig a Bakonyban kalandozhattak tanu kat változatlan osztályközösségben,
lóink.
továbbra is az eddigi tanítónő, Bársony
Nyári programjainkhoz az önkor Andrásné tanítja.
mányzat, a Pejtsik László Alapítvány,
Az iskola neve 2007. szeptember 1az SZMK és a C-Produkt Kft. nyújtott jétől: Árpád Fejedelem Általános Iskola
kiemelt támogatást. Köszönet a szerve és Könyvtár.
zőknek, a lebonyolításban segédkezők
Szeptembertől a hátrányos helyzetű
nek, a szülőknek, számos támogatónk tanulók integrációs felkészítését vezet
nak, hogy tanulóink sok-sok élménnyel jük be iskolánkban. Az új módszerek
és még több tudással gazdagodva térhet elsajátítására, alkalmazására már hóna
tek haza a táborainkból.
pok óta készülünk, a tanév végén, de
A szeptember 3-i csengőszóval kez most szeptemberben-októberben is tan
detét vette a 2007/08. tanév. Ebben az testületi tréningeken, továbbképzéseken
évben a tiszaalpári Árpád Fejedelem vettünk, illetve veszünk részt. A program
Általános Iskolában 385 tanuló, közöt megvalósítására 2 millió Ft-os pályázati
tük 43 első osztályos kezdte meg tanul támogatást nyertünk a suliNova Orszá
mányait.
gos Oktatási és Integrációs Hálózatától.

Iskolánkban a személyes felelőssé
gen alapuló, környezetet védő-óvó szem
léletre neveljük tanulóinkat, ez kiemelt
minőségi cél. Évek óta átgondoltan, intéz
ményesítetten, rendszerszerűen foglalko
zunk a fenntarthatóság pedagógiájának
gyakorlati megvalósításával, különféle
tevékenységek szervezésével törekszünk
megfelelni a "természetbarát" arculat
nak. Ebben az évben csatlakozunk az
Ökoiskolák Hálózatához és pályázunk
az Ökoiskola Cím elnyerésére. A prog
ram irányítója dr. Halász Mátyásné.
Néhány gondolatot szeretnék kiemel
ni iskolánk idei nevelési-oktatási célkitű
zéseiből, feladataiból:
• alsó tagozaton tantárgycsoportos okta
tást szerveztünk ebben a tanévben,
• felső tagozaton a magyar, matematika
és német nyelvi órákat a mára már jól
bevált nívócsoportos formában
tartjuk
•	továbbra is biztosítjuk
a fejlesztőpedagógiai megsegí
tést a tanulásban akadályozott
tanulóink számára. Az iskolai
fejlesztőmunkát Tallóné Far
kas Krisztina gyógypedagógus
irányítja.
•
ebben a tanévben 8
tehetséggondozó szakkört indí
tunk, matematika, német nyel
vi, rajz, énekkar, természetba
rát, hagyományőrző szakkörök
be iratkozhatnak be az érdeklő
dő gyerekek,
•
a továbbtanulás meg
könnyítésére 8. osztályosoknak
magyar és matematika előkészítést
szervezünk.
•	továbbra is helyet adunk a zeneiskolai
és művészeti alapképzésnek, alsó évfo
lyamokon néptáncórákat tartunk
• emellett rengeteg szabadidős progra
mot, Árpád napot, Sportnapot, Családi
szombatot, farsangot szervezünk, ver
senyeket, vetélkedőket bonyolítunk.
Végül, de nem utolsósorban: idén
"csak" 181 tanítási nap lesz, amit 8
napos őszi szünet, 14 napos téli és 5
napos tavaszi szünet tesz még szebbé.
Az utolsó tanítási nap 2008. június 11,
szerda lesz.
Újra kitárult az iskola kapuja. Sze
rencse fel, jó munkát, sikeres tanulást
kívánok mindenkinek!
Gibárszki Sándorné

5. oldal

Fontosabb iskolai események,
programok
A tanév első napja: 2007. szeptember
3. (hétfő)
A tanév záró napja: 2008. június 11.
(szerda)
Az első félév: 2008. január 18-ig tart.
Értesítés a tanulók első félévi eredmé
nyeiről: 2008. jan. 25-ig.
A szünetek rendje:
• őszi szünet: 2007. október 29-október
31. (8 nap)
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2007. október 27. (szombat)
A szünet utáni első tanítási nap: 2007.
november 5. (hétfő)
• téli szünet: 2007. december 20. 2008. január 2. (14 nap)
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2007. december 19. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: 2007.
január 3. (csütörtök)
• tavaszi szünet: 2008. március 21-25.
(6 nap)
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2008. március 20. (csütörtök)
A szünet utáni első tanítási nap: 2008.

március 26. (szerda)
A szülői értekezletek rendje:
- 2008. február 11-22.
- 2007. december 3. (hétfő): pályavá
lasztási szülői értekezlet
Iskolai közös fogadónapok: 2007.
december 10. (hétfő), 16,30-18,00 óra
2008. március 31. (hétfő) 16,30-18,00
óra
Iskolai ünnepségek, rendezvények:
- Árpád-nap: 2007. szeptember 20.
(csütörtök)
Márton-napi bál: 2007. november 10.
szombat 19,00 óra
karácsonyi ünnepség: 2007. decem
ber 19. szerda, 12 óra	
- farsang: 2008. február 9., szombat
14,00 óra
- gyermeknap (családi szombat): 2008.
május 31.. (szombat)
- ballagás és tanévzáró: 2008. június
14. szombat 9,00 óra

Töltsön egy kellemes estét nálunk!
Szeretettel hívunk minden lelkes szülőt, volt diákot és iskolatámogatót
hagyományos Márton napi iskolabálunkra,
amelynek időpontja 2007. november 10-e, szombat. Részletes
információkkal a következő számban jelentkezünk.

Új ivókút a játszótéren
Ivókúttal
gyarapo
dott a Dózsa György úti
játszótér. A nagy meleg
ben sok gyermek ontotta
szomját, játszás közben,
a belőle folyó vízből.
Az új kút, a Bácsvíz Zrt.
támogatásával valósul
hatott meg. Az uniós sza
bványnak megfelelő kút
kivitelezésében az önko
rmányzat is segédkezet.
Nem csak a gyerekek és
a felnőttek ihatnak belőle,
de lehetőség nyílik arra is,
hogy az alatta lévő aknában lévő csapról
locsolják a növényeket. Természetesen

Ötven éve kapta meg
a diplomáját
Szederkényi Zoltánné tanítónőnek
50 éven át kifejtett értékes szakmai
tevékenysége elismeréséül a bajai Eöt
vös József Tanítóképző Főiskola arany
díszoklevelet adományozott.
A tanévnyitó ünnepélyen Bodor
Ferenc polgármester köszöntötte, majd
adta át az aranydiplomát valamennyi
ünk Ceni tanító nénijének.
Cenike 1957 augusztusától egé
szen nyugdíjazásáig, 1995-ig tanított
iskolánkban. Pedagógus pályája 38
éve alatt generációk tanulták tőle a
betűvetés, számolás, olvasás tudomá
nyát. Kortalan, meg tudta őrizni fris
sességét. Szeretetre méltó, a volt tanít
ványokkal találkozva mindig rákérdez
a családra, a gyerekekre, az unokákra.
Teljes személyiségével itt él és hat
közöttünk.
Az iskola közössége és a volt tanít
ványok nevében ezúton kívánok
Cenikének nyugodt, szeretetben eltöl
tött nyugdíjas éveket.

Fecsketábor
Augusztus 28-30. között fecsketáborba
hívtuk és vártuk a leendő első osztá
lyos tanulókat. Nagy volt az érdeklődés
és az izgalom a gyerekek és a szülők
részéről. A kisdiákok játékos formában
ismerkedtek velünk, a tanító nénikkel,
osztálytársaikkal és az iskolával. Ez a
három nap segített a könnyebb beillesz
kedésben. Szeptember 2-án már büszkén
és ismerősen lépkedtek a kis elsősök a
tanévnyitó ünnepségre.
Kissné Kócsó Andrea és Novák Lászlóné
elsős tanítók

Helyreigazítás

a gyerekek örülnek a legjobban a kút
nak, mert a melegben még pancsolni is
lehet mellette egy kicsit.

A 2007. augusztusi "Egy (végül) sik
eres nyári tábor története" című cikkből
véletlenül kimaradt a támogatók sorából
az Árpád Fejedelem Általános Iskola és
Könyvtár Szülői Munkaközössége, mely
szintén jelentős összeggel járult hozzá
a nyári tábor programjához. A hibáért
elnézést kérünk, és ez úton szeretném
megköszönni a segítséget.
Bondár Enikő

6. oldal

Gazdag program a Tiszaalpári Napokon
Folytatás az 1. oldalról
Vasárnap délelőtt hét fordulós
svájci rendszerben zajló sakkverseny
kezdődött a művelődési házban. Az
első helyet Varga Béla szerezte meg,
második lett Kemény Csaba, harma
dik pedig Sipos Kálmán. Az ifjúságiak
között Novák Dávid bizonyult a leg
jobbnak, őt követte ifj. Gálfi Mihály,
míg a harmadik helyet Dömötör Tamás
szerezte meg. A legfiatalabb versenyző
ifj. Vancsura István volt, a legidősebb
pedig Palásti József.
A település központjában a Kiskun
félegyházi Koncert Fúvószenekar szó
rakoztatta az érdeklődőket.
Az ünnepi műsort ezúttal is a Temp
lomdombon tartották, ahol Bodor
Ferenc polgármester mondott ünnepi

Csikós Mihály különdíjat kapott nemcsak főztjéért, hanem terítékéért is
beszédet. A népdalkör az alaklomhoz
illő nótákat adott elő, Gyöngyös József
plébános pedig a hagyományoknak

KÖNYVES VASÁRNAP
Október első vasárnapja hagyományo
san KÖNYVES VASÁRNAP a könyv
tárak és a Magyar Rádió összefogásá
ban. Ebből az alkalomból október 7-én
8 - 12 óráig a tiszaalpári könyvtár is
rendkívüli nyitva tartással és ingyenes
programokkal várja kedves olvasóit.
A kölcsönzésen kívül
• ingyenes internet-használattal,
• gyermekek számára szervezett film
vetítéssel,
•	könyves zsibvásárral, csereberével

• új, akciós könyvek vásárával várjuk
az érdeklődőket.
A program ideje alatt késedelmi díj
nélkül visszahozhatók a régebben köl
csönzött dokumentumok.
Bízunk abban, hogy a rendezvényeink
kel új könyvtártagokat is sikerül meg
nyernünk az olvasás szeretetének.
Csapó Lászlóné és
Sztakó Ildikó könyvtárosok

Megint eltelt egy év
Lassan megszokottá válik, hogy a
"Tiszaalpári Napok" leteltével néhány
sort írok a Hírmondóba. Megírom,
hogy újra otthon jártunk. Megírom,
hogy mindig jó /ha csak rövid időre is/
szülőfalumba hazamenni.
Idén is otthon jártunk. Első utunk a
postára vezetett. Belépve kedves hang
fogadott: "Megint eltelt egy év?" - szó
lalt meg a látásból évek óta ismert pos
tás hölgy. Jól esett e fogadtatás.
Mint ahogy jól esett a közeli és távo
labbi rokonok, ismerősök barátságos
megnyilvánulása is.

Az otthon töltött hét alatt nem csak a
templom-dombi megemlékezésen, az
újfalui tábori misén és körmeneten
vettünk részt, hanem végig sétáltunk
a kigallyazott Tisza parton, jártunk a
temetőkben, láttuk a szépen rendezett
Esze Tamás utcát, elidőztünk a Pedagó
gusok emlék-fájánál, és méltatlankod
tunk a Szent Imre tér barbár fa kitöré
sein. Azonban mindent egybevetve, jó
volt újra otthon lenni. Jó volt "egy kis
hazai levegőt szívni".
Fábián József

megfelelően megszentelte az új kenye
ret.

Népdalkörünk hírei
Július 29-én Torda testvértelepülésün
kön szerepeltünk, műsort adtunk az
Aracspusztán álló Szent István kori
templom magyar emlékünnepségén.
Augusztus 20-án községünk Szent Ist
ván ünnepségén a Templom dombon
köszöntöttük az ünneplő közönséget, az
új kenyeret, Szent István emlékét.
Szeptember 1-jén Lakiteleken részesei
voltunk a VI. Vass Lajos Népzenei
Találkozónak. Csodálatos esemény
volt. Csinger Sándorné főszervező a
névadó mellett méltatta a 125 éve szüle
tett Kodály Zoltán munkásságát. Emlé
kére több mint 300-an együtt énekeltük
A csitári hegyek alatt című Kodály
által gyűjtött népdalt. A 24 műsorszám
ban a magyar népdalkincs sokrétűsége,
vidám, szomorú, tréfás hangulata, az
előadók lelkesedése kifejező éneklése,
zenélése vastapsra késztette a közönsé
get. Az ország közeli és távolabbi részé
ről, a vajdasági Bajmok magyar-szerb
lakta településről érkeztek a szereplők.
Népdalkörünk Bársony Mihály kedvelt
katonadalaiból adtunk énekes műsort
citera, klarinét kísérettel. Tetszett a
közönségnek, ráadást kellett adnunk. A
Sárga a csikóm című katonadalt együtt
énekelte velünk a résztvevők sokasá
ga. Finom vacsorával, közös énekléssel
zártuk e szép ünnepet.
Horti

7. oldal

Meglepetések várták az óvodásokat
Az óvodában is megkezdődött a tanév.
Vidám, új színekben pompázó folyosók és
csoportszobák várták három épületben a
már eddig ide járókat és az újonnan érkezett
gyerekeket.
A központi óvodában a korábban már
megszokott három csoport mellett egy
negyedik is megkezdte munkáját, csak ilyen
módon tudtuk megoldani az óvodát jogo
san igénylő gyermekek ellátását. Az ovisok
azonban más meglepetéseknek is örülhet
tek: új udvari játékot vehettek birtokukba.

Dr. Vancsura Zoltán, ahogyan azt már a
korábbiakban is tette, önkormányzati képvi
selői tiszteletdíját az óvoda alapítványának
ajánlotta fel. Ebből tudtuk beszerezni a
gyermekek által rendkívül kedvelt rugós
hintát. A nyár folyamán még egy értékes
ajándék érkezett. Pintér Mihályné adomá
nya, egy többszintes patináns babaház, ame
lyet egyéb képességfejlesztő játékok mellett
juttatott el az óvodának.
Felajánlásukat, segítségüket ezúton is
köszönjük!

Szőlőt szedtek a Maci csoportosok
Igazi szüretben volt részük az óvo
dásoknak. A Maci csoport tagjai meghí
vást kaptak Boros János szőlős gazdá
tól, hogy látogassanak ki a szőlőjébe, és
nézzék meg azt, hogy érik-e már a gyü
mölcs. Jókor időzítették a menést, mert
a fürtök már igen csak édesek voltak,
ami azt is jelentette, hogy le lehetett
szedni őket. A kis kezek szorgoskodtak
és gyorsan megteltek a kiskosarak is.
Azt ugye mondani sem kell, hogy a
gyerekek milyen jól érezték magukat,
és máskor is szívesen elmennek szüre
telni, ha hívják őket.

Tevékeny élet fesztivál a népfőiskolán

Minden évben megrendezi a Római
Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat a
Tevékeny élet fesztivált. Ez volt már
az ötödik alkalom, amikor az ország
különböző részéről otthonok lakói ös
szegyűltek a Lakitelek Népfőiskolán.
Tiszaalpárt a PAX Otthon képviselte. A
jelenlévők változatos programokat mutat
tak be. Akadtak olyanok, akik verset

mondtak, énekeltek, de
olyanok is, akik táncra
perdültek, vagy éppen
egy jelenetet adtak elő.
A tiszaalpáriak ezúttal
is kitettek magukért.
Köszönhető ez az ott
dolgozóknak, de a bátor
szereplőknek is. Nagy
fába vágták a fejszéjü
ket, mert Arany János
Bajusz című jelenetét
mutatták be. A nyug
díj korhatár felett álló
szereplők: Abáné Szlá
vi Katalin, Deák And
rás, Csík Batu Pálné,
Fricska Péterné, Csányi Lászlóné, Fodor
Józsefné, Juhász Andrásné, és Szabó
Mihály igazi színészi tehetségüket mutat
ták meg. Azt, hogy ilyen kiválóra sike
rült produkciójuk Kása Andrásnénak is
köszönhető, aki felkészítette őket a fesz
tiválra. A közönség tapsa is jelezte, hogy
sikeres volt a produkció.

Különdíjas
kecskepörkölt
A hagyományokhoz híven ebben az
évben már kilencedik alkalommal ren
dezték meg Kunszálláson a főző és sütő
versenyt. A település főutcáján hatvan
bográcsban és serpenyőben főzték és
sütötték a finomabbnál finomabb étele
ket. A legtöbben pörkölttel neveztek be,
de voltak különleges ételek, sőt tészták
is. Nemes József, aki már nem elő
ször mutatta meg főzési tudományát,
ezúttal kecskepörköltet készített füstölt
csülökkel. Az, hogy milyen finom volt,
csak az tudja, aki megkóstolta. Bodor
Ferenc polgármester minden elfogult
ság nélkül mondta, hogy neki nagyon
ízlett. Bevallom őszintén, én még csak
egyszer ettem kecskehúst, de nekem is
megmaradt az íze a számban. A szakér
tő zsűri sem tudott rosszat mondani rá.
Sőt különdíjjal jutalmazta az ételt, ami
hez csak gratulálni tudunk.
Sz.T.

8. oldal

Nem lehetett hazudni
a horgászoknak

KEDVES
VENDÉGEINK!
Ünnepeljük együtt
A

TISZATÁJ
VENDÉGLŐBEN
való fennállásunk
10. évfordulóját.

A horgászokról az a hír járja, hogy
szeretnek nagyot mondani, már ami a
halfogást illeti. A Holt-Tiszán megren
dezett horgászversenyen erre senkinek
sem volt lehetősége, mert mindenkinek
a megfogott halát, grammra pontosan
lemérték.
Hagyományos horgász versenyét ren
dezte meg az Alpári Tisza Sporthorgász
Egyesület. Nem kevesen, nyolcvanöten
gondolták úgy, közöttük tizennyolc gye
rek, hogy megpróbálnak minél több
halat kifogni, hogy nyomja majd a súlyt.
Akadtak olyanok, akiknek ez sikerült,
míg mások csak a botjukat fogták, mert
hal nem akadt a horgukra. Egy kisfiúnak
még egy békát is sikerült megakasztani,
persze az nem számított bele a kifogott
halak súlyába.
Nem csak a horgászok voltak sokan,
de az érdeklődők is. Mindenki arra volt
kíváncsi, hogyan harapnak a halak. A
versenyzők pontyot, kárászt, törpehar
csát, keszeget, de még csukát is fogtak.

A legfiatalabb versenyző az öt éves
Szeverényi Szabolcs volt, a legidősebb
pedig a hetvenöt éves Csáki János.
A gyerekeknél Vén Petra bizonyult
a legjobbnak 1500 gramm súlyú halat
fogott. Második lett Novák Norbert
1190 gr, harmadik Réczi Ákos 800 gr.
Az ifjúságiaknál Varga Zsolt 5700 gram
mal nem csak a korosztályát nyerte meg,
de abszolútban is az első helyen végzett,
amiért övé lett a vándorserleg. Korosztá
lyában második lett Végh Bálint 2450 gr,
harmadik pedig ifj Nagy József 2000 gr.
A felnőtteknél Kovács Lajos 5220 gram
mal bizonyult a legjobbnak, második
Selyem gyula 5100 gr, harmadik Bugyi
Sándor 4445 gr. A szenioroknál Bodor
Mihálynak 670 gramm súlyú hal volt a
szákjában, amivel sikerült az első helyet
megszereznie. Második lett Bíró Imre
222 gr, harmadik pedig Zoboki József
120 grammal. A legnagyobb halat, egy
pontyot, Pap József fogta, aminek a
súlya 1650 gramm volt.

Felhívjuk figyelmüket évfordulónk
ra, és ezúton szeretnénk megköszönni
vendégeink hűségét. Ha továbbra is
a Tiszatáj Vendéglőt választja, együtt
ünnepelhetjük 10. születésnapunkat.
Szeptember 10-e és október 30-a között
2000 Ft fölött fogyaszt étel és ital
választékunkból részt vehet sorsolá
sunkon, a készpénz fizetést igazoló
blokkal és az általunk adott nyere
ményszelvénnyel.
A sorsolás november 2.-án (pénteken)
18 órakor lesz a Tiszatáj Vendéglőben.
Nyeremények:
1 díj: Kerékpár
2 díj: Mikrohullámú sütő
3 díj: Kávéfőző
További nyeremények: vasaló, szend
vicssütő, bogrács, rozsdamentes edény,
egy darab hatszemélyes sültes tál,
három darab kétszemélyes sültes tál,
a beszállító cégek ajándékai, és apróbb
tárgynyeremények.
Szeretettel várjuk kedves vendégein
ket.
Tisztelettel Tiszatáj Vendéglő
(A nyereménysorsolásban a Tiszatáj Vendég
lő dolgozói és közvetlen hozzátartozói nem
vehetnek részt.)

Terepjárót kaptak a polgárőrök
Nem kell most már saját autójukat
használni a szolgálathoz a helyi polgár
őröknek. A megyei polgárőrszövetség
egy Niva terepjárót adományozott az
egyesületnek. A szolgálatot teljesítők
már ezzel járják a település utcáit. A
külterületen is rendszeresen járőröznek,
és nem lesz akadály akkor sem, ha sáro
sak lesznek az utak. Ez az autó ugyanis

olyan helyen is el tud menni, ahol a sze
mélyautók nem. Azért, hogy kevesebb
legyen a fogyasztása, beköttették a gázt,
tudtuk meg Patai Ferenc elnöktől. Így
közel a felébe kerül az üzemeltetése,
mint ha benzinnel menne.
Az egyesület korábbi titkára Zoltai
Géza lemondott, de még az egyesületből
is kilépett.
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Rendőrségi felhívás
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány
ság munkatársai: nyomozók, területfele
lős járőrök, körzeti megbízottak, megelő
zési és áldozatvédelmi csoportja és az
Ön polgárőr egyesületének munkatársai
tájékoztatják a tisztelt lakosságot, hogy
a Kiskunfélegyházi rendőrkapitányság
illetékességi területén, az elmúlt hóna
pokban, megnövekedett azon bűncselek
mények száma, ahol a bűnözők téve
désbe ejtettek, kihasználtak egyedül élő
időskorú személyeket. Az áldozatok, sér
tettek nyugdíját, megtakarított pénzét
kicsalták, ellopták. Hamis bankjegyekkel
fizettek a megvásárolni kívánt árúért.
Megállapítható volt, hogy a lopás, csalás
nagyon gyakran alkalom szülte lehetőség
volt, amelyet a bűnesetek áldozatai idéz
tek elő gondatlanságukkal, figyelmetlen
ségükkel, hiszékenységükkel.
Az elkövetők gyakran kereskedőnek,
házalónak vagy valamilyen intézmény,
szervezet, szolgáltató (önkormányzat,
rendőrség, posta, nyugdíjbiztosítás,
egészségbiztosítás, bank, áram, víz, gáz,
távhő, telefon, kábeltelevízió, segélyszer
vezet, szeretetszolgálat stb.) munkatársá
nak adják ki magukat.
A lakásokba állítólagos indokkal (ros
szullét, WC- mosdó használat, ivóvíz
kérése, pénzváltás, kifizetés, vásárlás,
közvélemény-kutatás, szociális állapot
felmérése, tűzifa eladás, gázvezeték
ellenőrzés, fűtőtestek ellenőrzése) been
gedett idegen személyek, az Ön figyel
mét elterelve trükkös kutatást végezve,
kifigyelve, hogy Ön honnét vett elő a
nagyobb pénzösszeget, eltulajdonítják az
értéktárgyait, a spórolt pénzét nyugdíját.
Előfordulhat, hogy a bankjegy ellenőrzés
ürügyén kérik az összes bankjegy bemu
tatását. Az elkövetők gyakran szimpati
kus, határozott, segítőkész embereknek
mutatkoznak, akik csak "segíteni" akar
nak Önnek.
ÖN NE LEGYEN ÁLDOZAT!

ENNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉ
BEN FOGADJA MEG TANÁCSAIN
KAT ÉS SEGÍTSE EZZEL IS MUN
KÁNKAT, TAKARÍTSON MEG ÖNMA
GÁNAK PÉNZT ÉS IDŐT!
A kapu, ház, lakás ajtaja egész nap
legyen zárva! A kaput, házának, laká
sának bejárati ajtaját biztonsági zárral,
lánccal, illetve kitekintő nyílással (pl.
széles látókörű optikai kitekintő) sze
reltesse fel és használja is azokat! Jó
minőségű, bárki számára elérhető áron
beszerezhető (elektromos) biztonságtech
nikai eszközök alkalmazásával javíthat
lakóhelyének biztonságán. Kérje szakem
ber tanácsát!
Idegen személyek esetében kérje el
látogatója fényképes, sorszámmal ellá
tott igazolványát, alaposan nézze meg.
Ha kételye merül fel az igazolvány való
disága felől, kérje a személyi igazolvány
felmutatását is. (Aki valóban hivatalos
ügyben jár el, az nem sértődik meg.)
Nézze meg alaposan az idegen személye
ket, mielőtt lakásába beengedné, hogy
később pontos személyleírást tudjon
adni, ha szükséges! Írja fel a gépjármű
forgalmi rendszámát, amivel az idegen
személyek közlekedtek. Csak számla elle
nében fizessen! Amikor az ön által meg
rendelt szolgáltatást kifizeti, kérje meg
látogatóját, hogy várjon az utcán vagy a
folyosón, és a társát se engedje be a lakás
ba, WC vagy mosdó használat ürügyén,
amíg ön nem tudja figyelemmel kísérni.
Önnek nem kötelező, a lakás belső részé
be behívnia látogatóját! A nyugdíjat és a
kiegészítő juttatásokat csak a postai alkal
mazottak kézbesítik, vagy átutalással tör
ténik kifizetésük. Ne higgyen azoknak,
akik pénzt akarnak váltani, vagy pénzt
akarnak átadni, de ellenőrzik az otthoni
készleteket! Ellenőrizze a bankjegyek
valódiságát (vízjel, biztonsági szál meg
léte, mikroírás, illeszkedőjel, rejtett kép,

holografikus hatású fémcsík, metszett
mélynyomtatás érzékelése az arckép gal
lérrészén, a papír minősége, színárnyalat
ok, UV fény alatt fluoreszkáló nyomatok
stb.)! Ne tartson otthonában nagyobb
mennyiségű készpénzt, biztonságosabb
azt bankban elhelyezni! Két vagy több
segítséget kérő személy esetében soha
ne nyisson ajtót! Határozottan utasítsa
vissza a lakásba bejutást, a segítségnyúj
tást megteheti egy telefonhívással is.
Amennyiben lakását hosszabb-rövidebb
időre elhagyja, ingatlanának ideiglenes
védelmére kérje meg rokonait, szomszé
dait, lakóhelyének polgárőreit, akik kész
séggel állnak rendelkezésükre.
Forduljon bizalommal munkatársaink
hoz!
Minden esetben, még akkor is, ha
nem történt bűncselekmény, csak gyanús
személyeket, gépjárművet, gyanús szituá
ciókat észlelt, haladéktalanul értesítse a
legközelebbi rendőrt: körzeti megbízot
tat, területfelelős járőrt, a Kiskunfélegy
házi Rendőrkapitányság ügyeletét, lakó
helyének polgárőr szolgálatát.
Kérjük Önt, tiszteljen meg bizalmá
val, hiszen csak Önnel együtt, az együtt
működésével tudjuk lakóhelyének bizton
ságát javítani, megőrizni!
Elérhetőségeink
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány
ság 6100 Kiskunfélegyháza Pázmány u.
4. Tel-fax: 76/463-211, 06-20/539-8522
vagy 107, 112.
Siketek és nagyothallók részére SMS
fogadási és küldési lehetőség 06-20/53985-22 telefonszámon!
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
Vezetése
Keresztesi Lóránt szeptember
elsejétől nem teljesít már szolgálatot
Tiszaalpáron, így ismét csak két körzeti
megbízottja van községünknek.

Ajándékba kapott virágpalánták
Szemmel láthatóan nagyon sokat szépült településünk. Tavasztól kezdve szinte folyamatos a virágültetés. Nem csak a
központban, de szinte minden közterületen virágok díszítik a tereket, utcákat és a Templomdombot. A látvány önmagáért
beszél. Vajda Márta irányításával odafigyelnek arra, hogy ne csak a helybéliek, de a településen áthaladók is elégedettek
legyenek Tiszaalpár szépségeivel, amit ebben az esetben a virágok és a fák jelentenek. Az önkormányzat nem csak egy,
hanem több helyről vásárolta a palántákat. Nem régen Rapi Zoltán felsőlajosi virágkertész lepte meg a települést virágokkal.
A vállalkozó nem kevesebb, mint 1750 darab egy nyári palántákat ajándékozott a községnek, amit a központi parkban és
a Templomdombon raktak földbe a szorgos kezek. Vajda Márta elmondta, hogy Tiszaalpáron ebben az évben már hatezer
darab virágpalántát és hatszáz darab fát ültettek el.
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6. Bársony Mihály
Tekerőlantos Találkozó

2007. szeptember 28-29-30. Tiszaalpár
2007. szeptember 28. péntek
17.00 Tekerő oktatás Havasréti Pál és Szerényi Béla segítsé
gével
2007. szeptember 29. szombat Hagyományőrző nap
8.00-12.00 Tekerő oktatás Havasréti Pál és Szerényi Béla
segítségével
11.00-13.00 Lovaskocsis zenés felvonulás
14.00-18.00 Kézműves foglalkozások, kosárfonó bemutatók,
gyermekprogramok
14.00-14.30 Megnyitó - a Szentesi Tekerős Zenekar és a
Bársony Mihály Népdalkör közreműködésével - közben teke
rőlantok átadás
14:30-14.50 A Lakiteleki és Nyárlőrinci népdalkör dalcsokra
14.50-15.20 Tiszaalpári óvodások műsora
15:20-15:40 The Gagle - A Fecsegő lányok - énekes-táncos
együttes
15.40-16.10 Jövőnkért Néptánccsoport Tiszaalpár - (Jövőn
kért Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény)
16.10-17.00 Táncház Zombori Györgyi vezetésével
17.00-17.40 "Katonadalok Bársony Mihály gyűjtéséből" - a
Bársony Mihály Népdalkör műsora közreműködik a Szentesi
Tekerőzanekar
17.40-18.30 A Kurázsi Táncműhely műsora
18.30-19.30 Sepp Pichler és zenekara tradicionális oszt
rák népzenét játszik dudán és tekerőlanton, közreműködik:
Juhász Zoltán (duda), Szerényi Béla és Legeza Márton (teke
rő), Micsik Béla (citera) és Lipták Péter (klarinét)
19.30-20.00 Kukoricafosztás tekerőmuzsikával
20.00-21.00 Vacsora
21.00- Tekerős Fosztóbál
2007. szeptember 30. vasárnap
8.30- 9.30 Tekerős mise a Jótanács Anyja templomban
10.30- 11.30 Tekerős mise a Szent István templomban

Szeptember 20. csütörtök 18 óra

KOVÁCS MAGYAR ANDRÁS
ELŐADÁSA TISZAALPÁRON
Témája: testi, lelki, szellemi egészségünk
(földsugárzások, csontkovácsolás,
szellemvilág, szentjeink)
Jegyek 1000 Ft-os elővételi áron kaphatók
Nemes Erikánál 06-30/4855-724
Helyszín: Árpád Művelődési Ház
Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 2.
Jegyek a helyszínen
1.500 Ft-os áron vásárolhatók.
További információ: Szászné Ilus 20/9677-815
Patakyné Annamária 30/6269-629

„Sissy Divat“
a
lottózó mellett!
Hetente megújuló új divatos
áruválasztékkal várom kedves
leendõ és új vásárlóimat,
a tõlem megszokott
kedvességgel.
Az üzlet nyitva tartása:
hétfőtől péntekig: de. 8.00 – 12.00
du. 14.00 – 18.00
szombaton: 8.00 – 13.00

Tel.: 06-30/981-9877

Szeretettel várok mindenkit

Lóléné Erzsike

SZÁNTÓFÖLDET
VÁSÁROLNÉK.
Telefon:
06-70/333-7377

Könyvelést
vállalok
APEH internetes bejelentkezéssel, családi gazdák,
egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k részére.
Vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás,
teljes körű APEH-és Tb ügyintézéssel, képviselettel.
Igény szerint könyveléséért házhoz megyek.
Iroda nyitva tartása: hétfőtől-szombatig 8-18 óráig.
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Nyárlőrinc, Iskola u. 7. Vargáné Farkasházi Orsolya
Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló,
aki könyvvizsgálást is vállal.
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Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Kopjás Attila Mihály és Albert
Györgyi. Győri Anikó és Novák Olga.
Akiket nagyon vártunk: Víglási Vanda (an.: Justin Marianna),
Kalmár Amina (Berta Tünde), Csík Attila (Nagy Tünde),
Czakó Gábor (Borvák Erzsébet), Sárközi Bence Sándor
(Szabó Edina)
Akiket elveszítettünk: Kádár Rókusné Juhász Veronika
(1932), Haticza Mihály (1921), Solymos Elemérné Keskeny
Stefánia (PAX 1923), Bélavári Pálné (PAX 1934), Szabó
Mátyás (1922), Szabó Ferenc (1961), Kiss János (1941), Nagy
Mihályné Kató Ilona (1925), Pásztor István (1929).

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon
kedves megjelenteknek, akik elhunyt szerettünk

KISS JÁNOS

ravatalán elhelyezték szeretetük virágait, mély
fájdalmunkban velünk voltak és utolsó útjára elkísérték.

Gyászoló család

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106

APRÓK
Gyermek felügyeletet vállalok 06-20/5895-143.
Eladó anyadisznó malacokkal, de külön is. Érdeklődni lehet:
76/424-659 Tiszaalpár, Honfoglalás u. 3.
Összeköltözőknek, két családnak alkalmas, két lakásra szóló
családi ház a Thököly utcában eladó. Érdeklődni: 06-20/9844212.
Eladó bontásból 2 db hungaropán üveges erkélyajtó, 1 db
90 cm-es beltéri mélyüvegezésű ajtó. Simson Swalbe motor,
monten bike kerékpár. Érd: 424-330.
Kert eladó, 200 m-re az Árpád telepi fénysorompótól.
Érdeklődni a 715-911-es telefonszámon lehet.
Játékos angol nyelv oktatás indul az óvodában. Jelentkezni
lehet az óvoda vezetőnél.
Jóga és torna a művelődési házban szeptembertől. Érdeklődni
lehet a 424-587-es telefonszámon.

Cikkek, hirdetések, olvasói levelek
leadási határideje minden hónap
hetedike.

Teleház: tel./fax: 598-853
Orvosi ügyelet: 06/20-915-7063
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211

Ingyenes hirdetési szelvény

Körzeti megbízottak:

Hirdetés szövege: __________________________

Lakatos Bernát: 06-20/539-5677

_________________________________________

Berkes Béla: 06-20/539-6690
Boris Ferenc közterület felügyelő: 06-20/342-0268

_________________________________________

Patai Ferenc polgárőr elnök: 06-30/621-1594

_________________________________________

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

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

Kínálatunkból:

ajándék, játék, bizsu, csomagolt
élelmiszer, édesség, papír-írószer, vegyiárú,
mûanyagárú, konyhai eszközök, fehérne
mû, zokni, kozmetikai cikkek…
és még sok apróság.

Folyamatosan megújuló választékkal,
akciókkal, udvarias kiszolgálással
várjuk kedves vásárlóinkat.
Üzletünk nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig: 8.00-17.00 óráig,
szombaton: 8.00-12.00 óráig.
Tel/Fax: 76/424-504. Mobil: 06-20/4789-008.

_________________________________________

Apróhirdetések leadhatók a mûvelõdési házban hétfõtõl péntekig
munkaidõben Bársony Istvánnál. A hirdetések szövegét hirdetõinktõl
készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi
felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk
vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének lapja
Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Bársony István
Felelős szerkesztő: Szentirmay Tamás
A szerkesztőség telefonszáma: 424-106
E-mail címe: muvhaz@tiszaalpar.hu
Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

