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Dán delegáció járt Tiszaalpáron

Jó kapcsolatot épített ki Tisza
alpár Kjelleruppal. Szinte nincs
olyan év, hogy ne érkezzen a
dán testvértelepülésből delegáció
Tiszaalpárra. Most eljöttek hatan,
közülük akadtak olyanok, akik
már nem először jártak községünk
ben. A vendégeket Bodor Ferenc
fogadta, aki megmutatta, a több
mint tíz évvel ezelőtt aláírt szerző
dést. Kíváncsian járt kézről-kézre a
dokumentum, amelyet természete
sen két nyelven fogalmaztak meg.
A polgármester beszélt a telepü
lés történetéről, elmondta, hogy
több mint kilencszáz évvel ezelőtt

milyen csata zajlott le a közelben.
A testvértelepülés küldöttei azért
is látogattak Tiszaalpárra, hogy
az itteni önkormányzati rendszer
rel megismerkedjenek. Dániában
ugyanis egészen más rendszerrel
működnek az önkormányzatok.
Egy-egy városhoz több település
is tartozik, és jóval kevesebb az
önkormányzat, mint nálunk. Bodor
Ferenc többek között a magyaror
szági viszonyokról is beszélt a ven
dégeknek. A kötetlen beszélgetés
után a delegáció tagjai megtekintet
ték az emlékműveket, felmentek a
Templomdombra, ahonnan gyönyö

rű kilátás nyílik az Alpári rétre. Cso
dálkozva nézték a nagy létszámú
madárvilágot. Nem hagyhatták ki a
skanzent sem, ahol ősi kultúránkat
ismerhették meg. A kosárkiállítás
tárgyaiban is gyönyörködhettek a
vendégek, és látogatást tettek a
Matic Kft-nél is.
Az elmúlt évek alatt számta
lan használati tárggyal, eszközzel,
különböző ruhákkal ajándékozta
meg Kjellerupp Tiszaalpárt. Ezek
egy része a Gondozói Központban
most is láthatók. Erről is tanúbi
zonyságot szerezhettek a delegáció
tagjai.

2. oldal

Kevés helybélit érdekelt a közmeghallgatás
Az önkormányzatnak évente leg
alább egy alkalommal közmeghall
gatást kell tartania, ahol a település
lakói feltehetik kérdéseiket a telepü
lés vezetőinek és a meghívott ven
dégeknek. A mostani közmeghallga
tásra sajnálatos módon kevesen vol
tak kíváncsiak. A közmeghallgatás
egyúttal testületi ülés is, ahol a kép
viselőknek is jelen kell lenni. A napi
rendi pontoknak megfelelően először
Bodor Ferenc számolt be a település
pénzügyeiről. A polgármester, érté
kelve az elmúlt évet, elmondta, hogy
nem lehetnek elégedetlenek.
Teljesítették a kötelezettségeket,
és pár kisebb évközi megszorító
intézkedéssel, hitelfelvétel nélkül tar
tani tudták a költségvetést. És ami a
legfontosabb, fenn tudták tartani az
oktatási, egészségügyi és szociális
ellátást, - mégpedig magas színvona
lon, hangsúlyozta. Az önkormányzat
nak számtalan feladatot kell ellátnia,
amelyek meglehetősen költségesek.
Fent kell tartani az intézményeket
(iskola, óvoda, polgármesteri hiva
tal, művelődési ház, közkönyvtár,
szociális intézmények). Ez jelenti
az épületek karbantartását, a rezsi
számlák és költségek biztosítását, az
ott dolgozók béreinek kifizetését és
sok más költséget. Támogatni kell a
rászorultakat is. A község köztereit,
az utakat, utcákat, járdákat, parko
kat, a temetőt rendben kell tartani.
Meg kell oldani, a szilárd hulladék
elszállítását, a közvilágítást, bizto
sítani az egészséges ivóvizet. Ezek
olyan költségek, amelyektől nem
lehet eltekinteni, amelyekre minden
képpen elő kell teremteni a pénzt. De
vannak önként vállalt feladatok is:
különböző klubok, egyesületek, szer
vezetek támogatása, az idős, beteg,
sérült emberek segítése, a Gondozói
Központ fenntartása, sportolási lehe
tőségek bővítése, vagy a civil progra
mok támogatása.
Ez többek között azért is fontos,
mert biztosítani kell, hogy a gyerme
kek megfelelő színvonalon tanulhas

sanak. El kell érni azt, hogy minden
család emberhez méltó életet élhes
sen. Harmonikus, rendezett környe
zetben kell felnevelni a következő
nemzedéket. Mindezeket a rendel
kezésre álló közpénzekből kell meg
valósítani, melyek végrehajtásánál
alapvető elvárás a törvényesség, az
eredményes és hatékony feladatellá
tás, a gazdaságosság érvényesítése.
A költségvetést évről-évre össze kell
állítani, mérlegelni a feladatokat,
meghatározni a fontossági sorrende
ket. És mindezek mellett hosszú táv
ra is tervezni kell.
Az eredetileg tervezett gazdálko
dási keret 2007-ben 713 millió forint
volt. A bevételek és kiadások tel
jesítése a tervezettnek megfelelően
alakultak.
A jövővel kapcsolatban Bodor
Ferenc elmondta, hogy az szeretnék
elérni, hogy nyugalom, rend, tisz
taság, biztonság, legyen a község
ben. Legyenek megélhetést biztosító
munkahelyek, fejlődjenek az intéz
mények! Ehhez azonban pénzre van
szükség. Minden fejlődésnek a titka
ugyanis a biztos anyagi háttér. Az
elmúlt évtized politikai folyamatait
figyelemmel kísérve, ezt az anyagi
hátteret senki más nem fogja megte
remteni, csak a helyi lakosokra lehet
számítani. Az állami költségvetés
ugyanis a minimumot biztosítja. A
település vezetőinek kell okosnak,
ügyesnek lenni, hogy mindenre meg
találják a forrást. Ez azonban nem
kis feladat.
Nem titok, hogy jelenleg a köte
lező költségeket is alig tudjuk kigaz
dálkodni. Az iskola és az óvoda biz
tonságos működtetéséhez is többre
van szükség, mint amennyi jelenleg
van, a fejlesztésekhez pedig meg kell
változtatni valamit a község gazdál
kodásában. Újabb ötletekre, újabb
forrásokra van szükség.
A szennyvíztisztító rendszer kiépí
tése, a településközpont kialakítá
sa, fejlesztése, a templomdomb, az
intézmények felújítása, a regionális

hulladéklerakó megvalósítása, az új
központi óvoda megépítése, vagy az
utak felújítása, több év alatt megva
lósuló terv.
A siker érdekében - jó értelemben
- el kell adni Tiszaalpárt, vélekedett
a polgármester. Ennek érdekében cse
lekednie kell mindenkinek különkülön, és együtt is, saját erejéhez,
képességéhez mérten. Közösen kell
gondolkodni azon, hogyan lehet még
szebbé, vonzóbbá, biztonságosabbá,
élhetőbbé tenni a települést.
A közmeghallgatáson a meghívott
vendégek is szót kaptak. Timafalvi
László kiskunfélegyházi kapitányság
vezető elmondta, hogy Tiszaalpáron
kismértékben nőtt a bűncselekmé
nyek száma, a lopások viszont csök
kentek. Az ismertté vált elkövetők
száma (358) közül mindössze 22 fő
volt tiszaalpári lakos. Ahhoz, hogy
a településen a közrend, közbizton
ság még hatékonyabb legyen, június
1-től új körzeti megbízott - Török
Roland teljesít szolgálatot.
Kothencz Richárdtól a TV
Network Rt. Képviselőjétől, a hallga
tóság megtudhatta, hogy Tiszaalpár
térségében tavaly ősszel befejezték
a hálózatépítés munkáinak jelentős
részét. Ennek köszönhetően a lakos
ság számára elérhetővé váltak azok
a korszerű hírközlési szolgáltatások,
amelyek kábeltelevízióhoz és az
Internethez kapcsolódnak. Rövide
sen szeretnék a telefonszolgáltatásu
kat is elérhetővé tenni. Ügyfélbarát
szolgáltatásokat akarnak kialakíta
ni, a piaci igényeknek megfelelően.
Igyekeznek testre szabott akciókkal
is pozitív irányba terelni ezt a fogad
tatást, ami egy adott térség igényét
kielégíti. Az Internetes telefonszol
gáltatást szeretnék meghonosítani,
ami olyan előnyökkel jár, hogy a
telefon havi díját nem kell külön kifi
zetni, hálózaton belül ingyen lehet
telefonálni, és a percdíjak is jóval
kedvezőbbek, mint a hagyományos
értelemben vett szolgáltatások.
(Folytatás a 3. oldalon)

3. oldal
A 2. oldal folytatása
Ezen kívül egy a közeljövőben
létrejövő beruházás keretében elér
hetővé válik a digitális telefonszol
gáltatás, amely sokkal jobb kép
és hangminőséget eredményezhet
azok számára, akik ezzel élni sze
retnének, illetve olyan további
Internetes sávszélesség bővítésekre
is lehetőség nyílik, amely komo
lyabb vállalkozások igényét is maxi
málisan ki tudja szolgálni.
Iványi István a Magyar Közút
Kht. Bács-Kiskun megyei igazga
tóságának a vezetője arról adott
tájékoztatást, hogy a Kht folyama
tos átalakuláson ment keresztül, az
elmúlt években. A megyei önálló
szervezetek egy országos szerve
zetbe olvadtak. A tevékenység is
kettévált. A korábbi fejlesztési tevé
kenységet teljesen kiszervezték, a
korábbi Nemzeti Autópálya Rt kap

ta meg, aminek a neve most Nemze
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Hoz
zátartozik minden olyan fejlesztés,
ami engedélyköteles tevékenység,
többek között a buszmegállóktól, a
burkolatszélesítéstől kezdve a jelen
tősebb felújítások is. Az utak felújítá
sára javaslatot készítenek, amit meg
küldenek a felettes szervezetnek.
Az elmúlt években erősen megmu
tatkozott a tervek és a megvalósulás
közötti különbségek. A térségben
az elmúlt évben a 4625-ös útnak
Lakitelek és Tiszaalpár között a fel
újítása megtörtént A 4501-4502-es
útnak a sorsa, amit szélesíteni kel
lene kikerült a Magyar Közút Kht
tevékenységi köréből. Az utakon
alapvető szemléletváltás történt, a
jövőben nem a sebességet jelölik az
előírt helyen, hanem az úthibákat
jelzik. Sokan úgy érzik, hogy ez a
sebesség túl alacsony. Az úthibákra

figyelmeztető táblák kerülnek kihe
lyezésre. Az elmúlt évben felmerült
az, hogy Tiszaújfalun keresztül ne
menjenek át nehézgépek, a közben
lévő hídnak a teherbírására való
tekintettel. Ezt súlykorlátozással
tudták megoldani.
A képviselők és a település lakói
kérdéseket tettek fel az illetékesek
nek. Szóba került az utak minősé
ge, a járdán történő kerékpározás
motorozás, a rendőrök dicsérete,
kerékpárút megvalósítása, az orvo
si ügyeleti ellátás, a szemetelés, az
út menti veszélyes fák kivágása, a
televíziós csatornák igény szerinti
változtatása, helyi csatorna beve
zetése, a Mikszáth Kálmán utca
lezárása, körforgalom létesítése.
Az érintettek a kérdésekre meg
próbáltak válaszolni, de ezt nem
minden esetben tudták eléfogadni
a feltevők.

A tömegközlekedés helyzetét vizsgálta a testület
Tiszaalpár tömegközlekedési eszkö
zökkel közúton és vasúton is megkö
zelíthető. Közúton három, vasúton
két irányból lehet a települést elér
ni.
Autóbuszokkal Kecskemétre, Kis
kunfélegyházára,
Csongrádra,
Tiszakécskére, Egerbe, és Szeged
re lehet közvetlen eljutni. Két-két
járatpár közlekedik munkanapokon
és iskolai előadásnapokon Csongrád
ról, egy pedig Szeged-Eger között.
Egy gyorsjárat is működik Eger és
Szeged között, ami csak az ABC előtt
áll meg. Tiszaalpár és Kiskunfélegy
háza között hét járatpár közlekedik
munkanapokon, három iskolai napo
kon, és kettő naponta. Kecskemétre
8-9 járatpár közlekedik, kettő-kettő
naponta és iskolai előadásokon, a
többi munkanapokon. Ez év áprilisá
ban, lakossági kérelemre menetrend
változás történt. A Kunság Volán
újabb járatbővítést gazdasági okokra
hivatkozva utasított el. Az utasok
részére megfelelő váróhelyek lettek
kialakítva, az elmúlt években.

A település vasúton történő megköze
lítése nem a legkedvezőbb. Két irány
ból közlekednek a vonatok a nagy
községen keresztül. Kunszent-már
ton - Kiskunfélegyháza útvonalon
négy, visszafelé három járat. Ezen
kívül Kiskunfélegyháza-Lakitelek
között további két járatpár közle
kedik naponta. Ezen a szakaszon
jelenleg felújítási munkákat végez
nek, mert az árvíz meggyöngítette
a pályatestet. Az elmúlt tíz év alatta
a MÁV több járatot is megszünte
tett a Kiskunfélegyháza-Lakitelek
és a Kiskunfélegyháza-Szolnok állo
mások között. Több alkalommal is
felmerült, a vonal teljes megszün
tetése is. Tudatosan készítették elő
ennek a szárnyvonalnak a megszűn
tetését: a szolgáltatás színvonalának
fokozatos leépítésével (korlátozott
jegyeladás, a jegypénztár teljes meg
szüntetése, az állomás környékének
elhanyagolása, az önkormányzat a
vasútállomás környékén lévő zöld
felületet gondozza), járatritkítások,
állomásfőnökség megszüntetése,

a gazdátlanság miatt az épületben
különböző rongálások keletkeztek.
Ennek következtében lecsökkent az
utasforgalom. Szerencsére a szárny
vonalat még nem szüntették meg, és
remélhetőleg a mostani felújítások
miatt nem is fogják megszüntetni.
Érdekesnek tűnik az a felismerés,
mely szerint a vasútvonal 111 éves
használata során, a közút mellett
csak most lett gazdaságtalan és
felesleges. A vonatot többek között
azok is szívesebben használják, akik
nagyobb csomagokkal utaznak, de
olyanok is akadnak, akik egészségi
állapotuk miatt választják. Az egyre
emelkedő benzinárak miatt várha
tó, hogy az elkövetkezendő időben
többen fogják a tömegközlekedési
eszközöket igénybe venni.
A képviselő-testület legutóbbi ülé
sén olyan döntést hozott, hogy java
solni fogják azt az illetékeseknek,
hogy Kecskemétre közvetlen járat
induljon, és Kiskunfélegyházáról
este 9 óra körül ki lehessen kijutni
Tiszaalpárra.

4. oldal

Iskolai mozaik
Matematikából kiváló
Forgó Nándor 2.c osztályos tanuló
a "Míg megnövök" alapítvány, és a
Kis Vakond Tanodája által meghirde
tett országos versenyen matematikából
kiváló minősítéssel végzett. Felkészítő
tanár: Bársony Andrásné
Ismerik a madarakat és a fákat
Dombóváron a "Madarak és Fák" orszá
gos verseny döntőjén Ballabás Zol
tán, Dora László, Mészáros József 10.
helyezést értek el. Felkészítő tanár: Dr.
Halász Mátyásné
Országos döntős
A Titok országos természetismereti ver
seny döntőjén Almási Attila 8. helye
zést ért el. Felkészítő tanár: Dr. Halász
Mátyásné
Diákkonferencián képviselték iskolá
jukat
2008. május 16. és 18. között Országos
Diákkonferencia volt Salgótarjánban.
Iskolánkat Mészáros József és Ballabás
Zoltán 7. osztályos tanulók képviselték.
A programot az Egészséges Iskolák
Magyarországi Hálózatának Egyesülete
szervezte. A téma a káros anyagok hatá
sa ránk, szokássá válása, annak kivé
désének lehetőségeire való megoldás
keresése volt.
Németből a legjobbak között
A Litterátum országos német nyelvi ver
seny döntőjén, Budapesten a legjobb

húsz között szerepelt iskolánk két 8.
osztályos tanulója. Szemerédi Tamás 5.,
Bartucz Annamária 15. helyezést ért el.
A Titok országos német nyelvi verseny
döntőjén Bartucz Annamária 6. lett. Fel
készítő tanár: Komár Pálné
Nyári táborok az iskolában
A nyári szünet idején az iskolában tábo
rokba várják a diákokat. Június 15étől értékőrző tábor indult Dr. Halász
Mátyásné vezetésével, június 23-tól 27ig a Tiszavirág táborban Barcsik Edit
tanárnő várja a gyerekeket.
A hagyományos nyári tábor július 7-e
és 13-a között lesz a Zempléni-hegység
ben lévő Pálházán Bondár Enikő tanár
nő vezetésével.
Atlétikai versenyek
A körzeti alapfokú atlétikai versenyen,
Kiskunfélegyházán Ivicz Ditta magas
ugrásban 4. lett, Dömötör Péter magas
ugrásban 1., távolugrásban 2. helyezést
ért el.
A megyei alapfokú atlétikai versenyen
Dömötör Péter magasugrásban 1., távol
ugrásban 2. lett.
Felkészítő tanár: Ivicz Lázár
Ajánló a könyvtár legújabb könyveiből
Ismeretterjesztő könyvek:
Parrot, H.: Talpkontroll
Mandel Róbert: Magyar népi hangsze
rek (helyben használható)
Wade-Matthews, M.: A hangszerek és a
zene könyve (helyben használható)
Somogyi György: Magyar királyok arc

képcsarnoka
Szépirodalom:
Osváth Erzsébet összes verse
Archer, Jeffrey: Tökéletes másolat
Latin mondások
Bölcseletek
Kinsella, Sophie: Pánik a plázában
Fiataloknak ajánljuk:
Arredondo, Francesco: Keresd meg a
kalózokat!
Gelsey, James: Scooby-Doo és a múmia
átka
Franz Magdolna: Otthonunk, Magyaror
szág (100 állomás - 100 kaland)
Wimmert, Jörg: Olimpiák (Mi micso
da)
Scarry, Richard: Tesz-vesz város iskolája
Romhányi József: Bömbi
Érdeklődni lehet: a 76/598-816-os tele
fonszámon
Nyitva tartás: hétfő: 8-12
kedd: 13-17,30
szerda, csütörtök: 10-12, 14-17,30
péntek: 8-12, 13-17,30
szombat: 8-12
Kiállították munkájukat
A Város- és Faluvédők Szövetsége a
"Fiatalok az épített és természeti kör
nyezet védelméért" kiírt rajz pályázatán
különdíjat kapott Ivicz Ditta 8.a , Ivicz
Netta 5.a, Szabó Csilla 7.a osztályos
tanuló. Munkáikat a Budapesti Történe
ti Múzeumban a többiek pályamunkái
val együtt kiállították.

A családi napon az osztályok külön ették meg a finom ebédet. Akadt olyan osztály, akik még szamócát is kaptak ebéd után.

5. oldal

Vállukon a tarisznyával

Minden évben az óvodások mondanak először búcsút
nevelőjüknek és intézményüknek. Az óvodai ballagásra a
nagycsoportosok, akik már ősztől iskolások lesznek, mindig
kis műsorral készülnek, amit a szülők és nagyszülők előtt
mutatnak be. Szabó Gabriella óvodavezető hasznos útravaló
bocsátja el őket az óvodából, majd megkapják a tarisznyáju
kat, és búcsút intenek annak az épületnek, ahova több éven
keresztül nap, mint nap jártak. Sok szülőnek ilyenkor könny
szökik a szemébe, hogy az ő gyermeke néhány hét múlva már
nem az óvodába, hanem az iskolába fog járni reggelente. Az
óvodában eltöltött emlékeket azonban nem lehet elfelejteni.
Az egy életen keresztül megmarad az emberben, mert az volt
az első közösség, amibe tartozott. Éppen ezért mindig kelle
mes emlékekkel gondolunk azokra az évekre.

Csökken az állattartás
és szőlő terület
A legutóbbi testületi ülésen Pap Imre falugazdász szá
molt be a munkájáról. Tájékoztatójából kiderült, hogy tevé
kenységét három településen: Tiszaalpáron, Lakiteleken és
Tiszaugon végzi. Tiszaalpáron kedden és pénteki napokon
tart ügyfélfogadást. A községben az elmúlt évben ötszázan
rendelkeztek érvényes őstermelői igazolvánnyal. 270-en
igényeltek területalapú támogatást. Ez azt is jelenti, hogy
ugyan ennyi család foglalkozik legalább egy hektár föld
művelésével. Az elmúlt tíz évben kialakult tizenöt, jelen
tős területet művelő, családi gazdaság. Három családi gaz
daság, és két Kft. működik, több mint kétszáz hektáron.
A településre elsősorban a gabonatermelés a jellemző.
Ütemesen fejlődik a fóliás zöldségtermelés is. Sajnálatos
módon az állattenyésztés minimálisra csökkent, és egyre
csökken a termőszőlő területe is. Ebben az évben meg
szűnt az önálló hegyközség és Lakitelekhez csatlakozott.
A földárakban nem tapasztalható érdemi változás.
Minőségtől és fekvéstől függően 250-300 ezer Ft/ha árak
a jellemzők. Az alacsony termőképességű területeken
főleg erdőt telepítenek. A statisztikai adatok azt bizonyít
ják, hogy az egy-két hektáron gazdálkodók száma évek
óta folyamatosan csökken. Ennek legfőbb oka az elöre
gedés, és a bérmunkával végzett gazdaságtalan termelés.
A nagyobb családi gazdaságok viszont bővültek, megerő
södtek.

A nyugdíjasoknál már létezik férfinap

Férfinap Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub volt a házi
gazdája az első megyei show, azaz Férfinapnak. A hölgyek
műsorral is kedveskedtek a klubtársaknak. Tímár Béláné klub
tagunk egy nyugdíjas férfit humorizált. A táncosok countri
táncot adtak elő, és Cifra Panna is eljött vőlegényt keresni.

Az elnök asszony a bor történetét ismer
tette, tele humorral. Egyik klubvezető
felvállalta, hogy hastánccal szórakoztat
ja a jelenlévőket. Ede bácsi, a maga 95
évével is jelen volt és válaszolgatott a
kíváncsi újságírónő kérdéseire. A férfiak
petíciót nyújtottak be, aminek elolvasása
után a két nem mindenben egyetértett. A
legkorosabb férfiak ajándéka a kismér
tékben gyógyszer, nagymértékben orvos
ság mini ital volt. Tíz férfi klubvezetőt
a Szívszerviz kórház receptajánlatával
ajándékoztunk meg és kívántuk azt, hogy
sokáig vezessék egészségben a klubjukat.
A műsor után svédasztalos finomságok
várták a jelenlévőket és persze táncitánci. Megköszönöm a szereplőknek, az
ételek készítőinek, a kávéfőzőnek, a pogá
csa sütőknek, hogy feláldozták vasárnap
jukat az előkészítés érdekében, és segítettek az ünnepség
zökkenőmentes lebonyolításában is.
Köszönöm nekik:
Kiss Jánosné
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Szép sikereket értek el a művészeti iskolások
"… tegyük ezüst, s arany foglalatba népi
hagyományaink ránk maradt gyöngysze
meit, s úgy mutassuk meg honfitársaink
nak s a nagyvilágnak, mit alkotott ez a
nép itt a Kárpát-medencében…"
A Jövőnkért Alapfokú Művészetok
tatási Intézmény hitvallásának részeként
idézhető a fenti sorok. Az iskola tanszakai
- jó együttműködést kialakítva, a település
általános iskolájával, Gibárszki Sándorné
igazgatónővel, a művelődési házzal, Bár
sony István úrnak köszön
hetően, a szülőkkel,
gyerekekkel - nyolc éve
működik eredményesen
a községben. Jelenleg a
színjáték tanszak Bondár
Enikő tanárnő vezetésé
vel, a moderntánc tanszak
Keller Nóra tanárnő veze
tésével, s a legnépesebb
tanszak a néptánc, Bagi
Ferenc tanár úr vezeté
sével, foglalkoztatja az
érdeklődő tehetséges gye
rekeket, a délutáni órák
ban hasznos, személyiség
formálódó tevékenységet
biztosítva számukra.
Kiválóra minősített
intézményünk működé
sének első percétől fő
hangsúlyt a tanórák szín
vonalas megtartására, a
következetes, gyermekek
életkori
sajátosságait
szem előtt tartó módsze
rekre, a személyiségfor
málás kifogyhatatlan tár
házának alkalmazására
fektetett. Bízom abban,
hogy a szülők is érezték,
mennyire fontos számunk
ra a követelmények elsa
játítása mellett a gyere
kek örömteli élményhez,
sikerélményhez juttatása, mely a szemé
lyiségfejlődés szempontjából nélkülözhe
tetlen. A tanórákon túl való foglalkozás
részeként sok-sok fellépésen, pályázaton
mutathatták be a gyerekek tudásukat,
helyben és más településen is. Az iskola
szentesi rendezvényeinek is részesei a
tiszaalpári gyerekek, éppúgy, mint tábo
rainknak, kirándulásainknak. Az ünnepé
lyes tanévzárók hangulata egyre emelke
dettebb a gyerekek egyre ügyesebbek,
közösségi viselkedésük, egymásra figye

lésük egyre magasabb szintű. Nagy öröm
számunkra, hogy a szülők, hozzátartozók
egyre nagyobb számban kíváncsiak a
gyerekek munkájára, sikereire.
Igen a siker…, legutóbbi kiemelkedő
sikerünkről szeretném Önöket tájékoztat
ni, biztatva ezzel többi tanítványainkat
is a kitartó munkára. Bagi Ferenc nép
tánc pedagógus csoportjaiból létrejött
a Jövőnkért Néptáncegyüttes melynek
tiszaalpári tehetséges növendékek is tag

jai. A néptánccsoport a tanórákon kívül is
próbál, gyakorol, rengeteg fellépésen sze
repel. Ezúton szeretném megköszönni a
szülők segítségét, bíztató hozzáállását,
mely nélkülözhetetlen a csoport szakmai
fejlődése szempontjából.
Első komoly megmérettetésük a Szen
tesen megrendezett országos néptánc
találkozó volt, ahol harmadik helyezést
értek el, melynek díjaként részt vehettek
Budapesten a Nemzeti Táncszínház szín
vonalas "Martin György élő archívum"

című szatmári táncokra épülő Zsuráfszky
Zoltán koreográfus néptánc darabjának
bemutatóján, ahol a részt vevő táncosok
az előadás végeztével a színpadra hívták
gyerekeinket közös táncolásra. Büszkén
figyeltük őket, a szülőkkel együtt, már
az előadás alatt tanúsított példamutatóan
kulturált viselkedésük, majd felszabadult
táncuk közben.
A kitartó munka a tehetség újabb
sikert hozott, ezúttal az együttes kama
ra csoportjának, mely
nek tiszaalpári tagjai:
Bársony József, Győri
Krisztián, Ivicz Netta
és Juhász Szabina, igen
nagy megmérettetésre
utazott 2008. február
29-én Nyíregyházára a
X. Jubileumi VécseyVásárhelyi
Kamara
Néptánc és Népdalének
lési Versenyre. Nyíregy
háza és környéke nagy
múlttal rendelkezik a
ma is virágzó néptánc
kultúrában, országos
viszonylatban is. A
korai ébredés és hosszú
úttól fáradt kis csapat
kiemelkedő teljesítmé
nyével, jól megtervezett
koreográfiájával nagy
sikert aratott a helyi
szakértő közönség köré
ben. A szakmai zsűri
Dr. Ratkó Lujza elnök
külön dicséretével -s
bár a "dobogós" helye
ket a helyi versenyzők
kapták - rögtön utána
a mieink következtek.
A csoport tagjai közül
külön kiemelték Győri
Krisztián egyéni karak
terét és mozgáskultúrá
ját.
Ezúton is szeretnék gratulálni a gyere
keknek, Bagi Ferenc tanár úrnak, további
jó munkát kívánni és hiszem, hogy soksok sikerben lesz még részük.
A Jövőnkért Alapfokú Művészeti isko
la a következő években is szeretne a
településen működni, és újabb sikerek
ben részesíteni a tiszaalpári gyerekeket.
2008. szeptemberétől szeretettel várjuk
az érdeklődő új tanulóinkat is.
Keller Jánosné igazgató

7. oldal

Lépésváltás a Czinege Manufakturánál
A 20 évvel
ezelőtt alakult
v á l l a l k o z á s
eredeti profilja
a hazai fonot
tárú gyártása
és piacra jutta
tása volt. Tisza
alpár erre alkal
mas település
nek bizonyult,
hiszen itt már
több ezer évvel
ezelőtt is volt
kosárfonás. A
19-20. század
ban Európa
több országába
kerültek ki az
alpári kosarak.
Napjainkra ez a folyamat nagy válto
zásokon ment keresztül azzal együtt,
hogy még ma is készülnek fonott
kosarak a Czinege Manufaktura Kft.
telephelyén. A beszerzés kitágult,
ma már sok külső gyártóval dolgo
zunk. Ez azzal is együtt jár, hogy
kiállitásokra járva a legújabb lakbe
rendezési trend is elérhetővé vált
számunkra - mondta Károly Anna, a
cég ügyvezetője. A magyar fűzvesz
szőt kiegészítve sokszínűség jellem
zi a felhasznált alapanyagokat is:
tengerifű, nád, rattan, sás, bambusz,
kókusz. A
t e r m é k k ö r
is
ennek
m e g f e l e l ő 
en bővült az
évek során:
bútorcsalá
dokban, alap
anyag- csalá
dokban gon
dol k o d u n k
a szortiment
kialakítása
során. Igyek
szünk egy
- egy alap
a n y a g b ó l

sokszínű termékkört kialakítani. Pl.
bambuszból létezik nálunk könyves
polc, kertigarnitúra, nyugágy, ülőgar
nitúra, telefonállvány, virágállvány.
Emellett egy-egy terméket sokféle
anyagból gyártatunk, hogy minden
ki megtalálhassa a neki megfelelő
szint, formát és beilleszthető legyen
bármilyen lakásba az a bútordarab.
Tematikus termékköröket is képez
tünk, például: tárolókosarak közül a
szennyestartókat, ládákat, fiókokat
emelném ki, mint a sokszínűség
egyik csoportját. Kisbútorok terén
is igyekszünk a teljességre töreked
ni: komód, virágállvány, paraván,
polcok, előszobafal, újságtartó, hogy
csak néhányat említsek. Kertészeti
termékeinket - kaspók, virágtartók
- kiegészítettük kerti dekor kategóri
ával. Lakberendezési dísztárgyaink
az európai legújabb irányzatoknak
felelnek meg: szobrok kőből, fából,
faliképek, vázák, tálak préselt bam
buszból, agyagból, gyökér-díszítés
sel. És a felsorolás közel sem teljes.
A Kft. lépés- és stílusváltása gene
ráció-váltással is együtt jár. Czinege
Boglárka, tanult szakmájának - ente
riőr stylist - és a kiállításokon való

aktív részvételének köszönhetően
elkezdett egy merőben új, szinte meg
hökkentő bútorcsaládot bevezetni a
hazai piacon. Egyedi és kisszériás,
egzotikus megjelenésű szék, asztal,
kanapé, tükör, szekrény és sok-sok
dísztárgy jellemzi a szortimentet.
Üzlete hamarosan megnyílik Kecs
keméten, bútorai megtekinthetők a
www.indoohome.hu oldalon.
Mindenkit szeretettel várunk tis
zaalpári telephelyünkön:
Tiszaalpár, Kátai sor 41.
Tel.: 76/424-672
www.czinegemanufaktura.hu
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Az egészséges táplálkozásról
A megfelelő táplálkozás alapvető fontos
ságú az ember egészsége szempontjából.
Gyerekeknél különösen nagy jelentősége
van a megfelelő tápláléknak, a testi és
értelmi fejlődésük, valamint növekedésük
miatt. Serdülőknél figyelemmel kell len
ni a vasban és kalciumban gazdag ételek
fogyasztására.
Minden embernél mások a táplálkozási
szükségletek, az öröklött adottságok és
a szervezetében lezajló anyagcsere-folya
matok. Azonban vannak alapvető elvek,
amelyek segítséget jelentenek e területen.
A cél az, hogy biztosítsuk a kellő növeke
dést és fejlődést, hiszen egészen a felnőtt
kor eléréséig, érik és fejlődik az emberi
szervezet.
A helyes táplálkozás sokféle módon való
sulhat meg, azonban a nélkülözhetetlen
tápanyagoknak a napi étrendben meg kell
lenniük. Vannak fontos tápanyagok, ame
lyek képesek egy ideig raktározódni a
szervezetben, de a huzamosabb ideig tartó
egyoldalú táplálkozás hiányállapotokhoz
vezet.
Az elfogyasztott táplálék kémiailag
különböző összetevőkből áll. Az úgyne
vezett makrotápanyagok a szénhidrátok,
zsírok és fehérjék. A mikrotápanyagok
a vitaminok és ásványi anyagok. És ter
mészetesen nélkülözhetetlen az élethez a
víz. Ezek mindegyikére szükségünk van
ahhoz, hogy szervezetünk egészségesen
és jól működjön.
A vízszükséglet függ az energiafelhaszná
lástól, a bőrön át, történő vízvesztéstől és
a szervezet folyadékegyensúlyától. A nyá
ri időszakban, érdemes figyelni a megfele
lő folyadékbevitelre. Gyerekeknél ez függ
az életkortól és a testsúlytól. Felnőtteknél
átlagosan kb. két és fél liter folyadékra,
van szükség naponta.
A megfelelő mennyiségű folyadék hiányá
ban a szervezet nem működik megfelelő
en és az előírt gyógyszerek sem fejtik ki
megfelelően a hatásukat. Kánikulában a
folyadékhiány miatt rosszullétek fordulhat
nak elő, és a kiszáradás veszélye is nagy.
Különösen figyelni kell egy strandon eltöl
tött napon a gyermekekre.
A tápanyagokból nyert energiát a szerve
zet az alapvető működésekre, test felépí
tésére és fizikai aktivitásra fordítja. Így
érthető annak az új vizsgálatnak a megdöb
bentő eredménye, amely kimutatta, hogy a
klíma berendezés használata hizlal, hiszen
a szervezetnek, nem kell energiát felhasz
nálnia arra, hogy hűtse magát.
A fehérjék egy felnőtt testtömegének 20

százalékát teszik ki. A test sejtjeinek lénye
ges elemei. A szervezet csak akkor tud új
szövetet előállítani, ha a létfontosságú ami
nosavak nem hiányoznak az étrendből.
A táplálékkal bejutott fehérje a gyomor
ban és vékonybélben kisebb alkotóele
meire bomlik, és felszívódik. A legfonto
sabb fehérjeforrások a tej és tejtermékek,
húsok, baromfi, halak, bab, borsó, gabona
termékek és olajos magvak.
A szénhidrátok teszik ki a táplálék leg
nagyobb hányadát és az energiaellátásban
is nekik jut a legnagyobb szerep. Ha
táplálékból hiányoznak a szénhidrátok,
akkor a szervezet zsírt és fehérjét éget. Ha
egyszerűbben akarok fogalmazni, akkor
azt mondom, hogy a szervezet saját magát
kezdi lebontani. Ez káros, és nem ajánlott
a szénhidrátmentes diéta. Divatos fogyókú
rák, sajnos, sok esetben károsak. Ahogyan
a cikk elején írtam, szervezetünknek min
den táplálékra egyaránt szüksége van.
Az összetett szénhidrátok az emésztően
zimek hatására egyszerű cukrokká bom
lanak le, majd felszívódnak. Az egyszerű
szénhidrátok, az édességekben, gyümöl
csökben, mézben találhatók. Ezek gyor
sabban felszívódnak a szervezetben és
hirtelen megemelik a vér cukorszintjét,
ez káros lehet. Jobb összetett szénhidráto
kat fogyasztani, mint a gabonafélék, rizs,
burgonya, bab, amelyek lassabban szívód
nak fel és nem emelik meg hirtelen a vér
cukorszintjét.
Kémiailag a szénhidrátok közé soroljuk
az élelmi rostokat, melyeknek fontos sze
repük van a megfelelő bélműködésben.
Csökkentik az elhízás, a cukorbetegség,
az érrendszeri megbetegedések és a vastag
bélrák kialakulásának kockázatát.
A túlzott bevitel azonban az ásványi anya
gok és vitaminok felszívódását gátolja.
Sok élelmi rostot tartalmaznak a zöldsé
gek, a gyümölcsök és a teljes kiőrlésű
gabonafélék.
A zsírok és anyagcsere származékaik a
sejthártyák fontos elemei és a legfonto
sabb energiatároló anyagok. Javítják az
ételek ízét és a zsírban oldódó vitaminok
vivőanyagai. Bizonyos nélkülözhetetlen
zsírsavakat a táplálékkal kell bejuttatni,
mert szervezetünk nem képes előállítani,
ezek az úgynevezett. esszenciális zsírsa
vak. Nem helyes zsírmentes étrendet tarta
ni. A zsírok közül többszörösen telítetlen
zsírsavak előnyösebbek a telített zsírok
nál. Egyszerűen úgy tudjuk megkülön
böztetni őket, hogy egészséges, telítetlen
zsírok szobahőmérsékleten lágyak vagy

folyékonyak, míg a telített zsírok szilár
dak. Nagyon egészséges a liba ill. kacsa
zsír. Előnyös az olivaolaj és halolaj.
A margarinok növényi vagy részben növé
nyi alapúak, gyártásuk során hidrogénezve
vannak, hogy kenhetőek legyenek, és sok
adalékanyagot tartalmaznak, ezért nem túl
előnyös, hiszen minél természetesebb egy
étel annál egészségesebb.
A táplálék fontos összetevői a vitaminok,
amelyek az emberi szervezet működésé
hez nélkülözhetetlenek. Bizonyos vitami
nokat a normális emberi bélflóra állít elő,
többségében azonban a táplálékkal kell a
szervezetbe juttatni. A vitaminoknak két
csoportját különböztetjük meg zsírban és
vízben oldódó vitaminok. Az egyes vitami
nok táplálékokban való előfordulásának
leírása túl hosszadalmas lenne, ezért ettől
eltekintek.
Számos ásványi anyag nélkülözhetetlen
a test működéséhez. Szerepük van a folya
dék és elektrolitegyensúlyban, csontok és
fogak építő anyagai, hormonok és enzi
mek alkotórészei valamint a megfelelő
izom és idegműködéshez szükségesek.
Például a kalcium, foszfor, kálium, nátri
um, klór, vas, jód, réz, cink, króm stb. A
táplálékokban való előfordulásukat a vita
minokhoz hasonló ok miatt nem írom le.
Egy dolgot azonban a nátriummal kap
csolatban meg kell jegyeznem. Az étel,
amelyben a legtöbb só található a chips,
vizsgálatok igazolták az összefüggést a
sófogyasztás és a magasvérnyomás között.
Nem egészséges rászokni a chips-re.
A gyorsételek fogyasztása, magas zsír és só,
valamint alacsony vitamin, ásványianyag
és élelmirost tartalma miatt nem egészsé
ges és bizonyítottan elhízáshoz vezethet.
Ha egészségesen akarunk táplálkozni,
akkor tudnunk kell, hogy szükségünk
van a kiegyensúlyozott és változatos étke
zésre, lehetőség szerint naponta ötször
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora),
megfelelő mennyiségű vízfogyasztással.
A dietetikusok kidolgoztak egy ún. táp
lálékpiramist, a piramis alján találhatók
azok az élelmiszerek, amelyekből legtöb
bet, középen, amelyekből közepes mennyi
séget és a tetején azok, amelyekből aránya
iban legkevesebbet ajánlott fogyasztani.
A piramis aljára a tésztafélék és pékáruk
kerültek, középre a zöldségek és gyümöl
csök, a piramis tetején pedig a húsfélék, a
tojás és a tejtermékek találhatók.
Dr. Martus Mónika
Gyermekorvos
Tiszaalpár, Alkotmány u. 7.
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Női labdarúgók jelentkezzenek!
Nem úgy alakultak az eredmények a
felnőtt labdarúgó csapatnál, ahogyan azt
szerettük volna. Az eddig nem közölt
mérkőzések közül kettőn is súlyos vere
séget szenvedett csapatunk.
Eredmények:
Tiszaalpár - Fülöpszállás 0-0, Város
föld - Tiszaalpár 8-0, Tiszaalpár - Tass
5-0, Helvéciai VSE - Tiszaalpár 1-7,
Ballószög - Tiszaalpár 6-0. Öt mérkő
zésből két győzelem, egy döntetlen,
két vereség, hét pont, 12-15-ös negatív
gólarány. Ez a sorozat nagyon rossz
volt, de talán még sincs minden elvesz
ve a feljutást illetően. A remény hal
meg ugyanis utoljára. Az már korábban
eldőlt, hogy a mostani bajnokságban
nem úgy szerepelt a csapat, hogy fel
juthatott volna, a magasabb osztályba.
A megyei labdarúgó szövetség közgyű
lésén azonban felvetődött az, hogy a
nagy távolságok miatt, sok egyesület
számára nagy anyagi megterheléssel jár,
az idegenbeli mérkőzésekre történő uta
zás. Ezért azt javasolták, hogy legyen a
megyében kettő I. osztályú bajnokság,
egy Északi csoport (Kecskemét és kör
nyéke), és egy Déli csoport (Baja és kör
nyéke). Amennyiben ez az elképzelés
valóra válna, akkor tovább töltődnének
a helyek alulról felfelé, így a mi csapa

tunk is felfelé "bukna", és a megyei II.
osztályban szerepelhetne. Ez esetben
a felnőtt csapatunk méltó helyén verse
nyezhetne, nem beszélve arról, hogy
lenne ifjúsági és serdülő csapatunk is.
Nagyon reméljük, hogy ez az elképze
lés hamarosan realizálódni is fog.
Serdülő csapatunk mérkőzé
seinek eredményei: Tiszaalpár Kunszentmiklós 5-2, Kunszállás - Tisza
alpár 2-2 (bírói segédlettel!), Tiszaalpár
- Kiskunfélegyháza 5-0, Kerekegyháza
- Tiszaalpár 1-12. Négy mérkőzésből
három győzelem, egy döntetlen, tíz pont,
24-5-ös gólarány. A serdülő csapatunk
számára befejeződött a bajnoki idény.
Úgy érzem, nyugodtan pihenhetnek a
nyári szünetben, mindent megtettek a
sikerért. A bajnoki ezüstérem is nagyon
szépen csillog. Én úgy gondolom, hogy
jelen esetben fényesebb az aranynál.
A bajnoki találkozókon rúgott 198(!)
gól önmagáért beszél. Ez a találatszám
országos viszonylatban is jeles helyt fog
lal el. Azt tudom mondani, hogy szép
volt fiúk! Csak így tovább!
Most álljon itt a névsor, akik a siker
részesei voltak. A sor élére kívánkozik
Ivicz Lázár edző, testnevelő tanár neve,
aki rendkívüli munkát végzett a fiaival.
Nagyon megtalálta az összhangot a csa

Trianon
A Lakitelek Népfőiskola, a Csengey Dénes Vándoregyetem és a Nemzeti
Fórum szervezésében június 4-én a művelődési házban, szép számú közönség
előtt, vetítettek le Koltay Gábor Trianon cím filmjét. A békeszerződés évfordu
lója alkalmából, megemlékezést tartottak.

Tisztelt Tiszaalpári Lakosok!
2008 júniusától háziorvosi, belgyógyászati tevékenységem mellett foglal
kozás-egészségügyi rendelést indítok Tiszaalpáron.
Lehetőség nyílik helyben a munkavállalók kötelező egészségügyi alkal
massági vizsgálatára, többek között a hivatásos jogosítvánnyal rendelke
zők, lőfegyvert munkakörükből tartani szándékozók egészségügyi alkal
massági vizsgálatára.
Rendelő: Tiszaalpár, Mátyás király u. 2.
Bejelentkezni 8.00 - 12.00 óráig a 76/598-856-os, 12.00 - 16.00 óráig a
30/434-0757-es telefonszámon lehet.
Tisztelettel: Dr. Vancsura Zoltán

paton belül és ideje korán ráérzett a
siker ízére.
A csapat tagjai: Barcsa Alex,
Baranyi Jenő, Bárdos Bence, Botos
Mihály, Czímer Krisztián, Dányi Erik,
Dukai Richárd, Fábián Zsolt, Gálfi
Mihály, Hürkecz Zsolt, Holló György,
Kádár Attila, Kiss Andor, Lővei József,
Magyar Imre, Nagy Gál Róbert, Novák
Norbert, Palásti András, Sándor Ernő,
Szabó Sándor, Túri Zsolt, Végh Bálint.
Örömmel számolok be arról, hogy
igény merült fel a hölgyek körében
a női labdarúgás megvalósítására.
Amennyiben az érdeklődők, jelentke
zők száma eléri a 22-25 fős létszámot,
abban az esetben megkeressük a hölgye
ink számára a versenyeztetés lehetősé
gét, a nekik megfelelő szintű bajnoki
erőpróbákra. Ezért kérem a hölgyeket,
jelentkezzenek 12-32 éves korig Győző
Gyula elnökhelyettesnél 30/9457-954es telefonszámon, vagy nálam, vagy az
elnökségi tagoknál (Borsi Sándor, ifj.
Ivicz Lázár, Kacziba Sándor, Magyar
Attila).
Minden tiszaalpári sportszerető
lakosnak kellemes nyári időtöltést, jó
vakációzást kívánunk az elnökség nevé
ben:
Martus Pál elnök

Ismét
alkotótábor
Ebben az évben is megrendezi az
önkormányzat immár tizenötödik alka
lommal a Tiszaalpári Alkotó Tábort.
A meghívott művészek, akik csakúgy,
mint az elmúlt években, a Kiskunfél
egyházi Holló László Képzőművésze
ti Kör, valamint a Budafoki Mészáros
László Képzőművész Egyesület tagjai
június 30-tól július 10-ig az általá
nos iskolában lesznek elhelyezve. A
tíz nap alatt elkészített alkotásokból
július 10-én du. az általános iskola tor
natermében kiállítás nyílik. Kérjük,
hogy minél többen tekintsék meg a
Tiszaalpári Alkotó Táborban munkál
kodók alkotásait.

10. oldal

Árnyékolástechnika
-	Műanyag nyílászárók

Schüco és Wymar 3-5 kamrás
profilból ISO 9001
Tanúsítvánnyal, ÉMI minősítéssel

-	Redőnyök

Műanyag és alumínium
Szalagfüggöny, szúnyogháló

-	Harmonikaajtó
Seres Barnabás
Tiszaalpár, Szent Imre tér 7.
telefon: 20/387-9993

KEDVES SZÜLÕK!

TEGYÉK TARTALMASSÁ
ÓVODÁS, KISISKOLÁS
GYERMEKÜK DÉLUTÁNJAIT!
Nyár folyamán szeretettel várok
iskola-elõkészítésre,
játékos foglalkozásokra és
angol nyelvtanulásra kedvet érzõ gyerekeket.
Kiváló minõségû diplomákkal rendelkezem.

Kellemes környezet, zene, vidámság.
Rugalmas idõbeosztás
Hívjon bizalommal!

06-30/ 573-37-50

Központi Orvosi Ügyelet
Tiszakécske
Ügyeleti beosztás 2008 június

07. 18.
07. 19.
07. 20.
07. 21.
07. 22.
07. 23.
07. 24.
07. 25.
07. 26.
07. 27.
07. 28.
07. 29.
07. 30.

Dr. Rácz Péter
Dr. Nagy Beáta
Dr. Reis Viktor
Dr. Reis Viktor
Dr. Reis Viktor
Dr. Nagy Beáta
Dr. Taricska Tibor
Dr. Dósa Béla
Dr. Szűcs Zsolt
Dr. Kecskés Béla
Dr. Hegedűs Lívia
Dr. Hegedűs Lívia
Dr. Taricska Tibor

Az orvosi ügyelet új vezetékes telefonszáma:

441-435

a mobil szám változatlan:

20/9157-063
2008. augusztus 16-17-én

Repülõnap

lesz Kecskeméten
Kedvezményes jegyek
a Lottózóban kaphatók.
AKCIÓ A SISSY DIVATBAN!
Az akciós áruk kivételével
minden termék július 31-ig
20-30%-al olcsóbban
megvásárolható.
Nagyon sok szeretettel várok
minden kedves vásárlót!
Lóléné Erzsi

11. oldal
ISO 9001

LINEA GROUP NYELVISKOLA ÉS
OKTATÁSI BT.

Tanúsított
cég

MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG!
Akkreditált nyelvtanfolyamokat indítunk 2008. szeptemberétől az alábbiak szerint:
ANGOL - alap és középfokú szóbeli nyelvvizsga-felkészítő
Helyszín: 			
Óraszám: 			
Tanfolyam díja: 		
Jelentkezési határidő:
Jelentkezni lehet: 		
BÁRSONY ISTVÁNNÁL

NÉMET- középfokú szóbeli nyelvvizsga-felkészítő
Tiszaalpár Művelődési Ház
heti 1x4 óra összesen: 150 óra
600.-Ft/óra (havi részletfizetés lehetséges)
2008. augusztus 24-ig.
30/621-0873 telefonszámon vagy
személyesen vagy Intézményünknél: 56/513-354-es telefonszámon.

Tanfolyam indulása előtt ingyenes szintfelmérést végzünk, majd 120 óra elvégzése után ingyenes próbanyelv
vizsgát szervezünk a tanfolyam helyszínén.
Vállalatok, munkahelyek a szakképzési alap terhére is beiskolázhatnak, illetve igény szerint kihelyezett nyelvtan
folyamokat is vállalunk. (A szakképzési alap igénybevételéhez a szükséges dokumentumokat biztosítjuk).
Linea Group Bt., Szolnok, Kossuth u. 3.
Tel/fax: 56/513-354, 56/513-355,
www.lineanyelviskola.hu, e-mail: lingualinea@t-online.hu
Felnőttképzési nytsz.: 16-0304-05, Intézmény-akkreditáció nytsz.: AL 0345

könyvelést
vállalok
Júniustól havonta egy alkalommal
szerdánként 10-15 óráig Tiszaalpáron
a művelődési ház I. emeletén
(a falugazdász szobájában).
APEH internetes bejelentkezéssel,
családi gazdák, egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k részé
re. Vállalkozás indításával kapcsolatos
tanácsadás, teljes körű APEH és
TB ügyintézéssel, képviselettel.
Vargáné Farkasházi Orsolya,
könyvelő, bejegyzett
okleveles könyvvizsgáló
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-8536

BÖNGÉSZDE!
Tiszaalpár Alkotmány u. 17.

Kínálatunkból:
Új márkás (Nike, Explorer, Esprit, Fan. stb.)
nõi felsõk, férfi ingek, nadrágok,
fürdõruhák!
Másodkézbõl elsõrangút!
Angol, német ruhák,
Sport, munka és katonai ruházat!
S-tõl 6XL-es méretig!

KULCSMÁSOLÁS!!!
KULCSMÁSOLÁS!!!

Nyitva tartás:
hétfőtöl-péntekig: 8-12, 12-17 óra,
szombaton: 8-12 óráig
Sok szeretettel várok mindenkit
Gyurkiné Irén

12. oldal

APRÓK

Köszönet

Lakóház eladó Tiszaalpár központjában. Érdeklődni: 76/421758
***
Vegyes tüzelésű kazán (Duka) olcsón eladó. Érdeklődni :
Kiss Jánosné, Alkotmány u. 15/A.
***
Hitel és Biztosítási Iroda jelzáloghitelek, vállalkozói hitelek,
személyi kölcsönök (akár fedezet nélkül), adósságrendező
hitelek, építési hitelek kivitelezői hátérrel. Mihály Mária
telefon: 06-30/294-5450. Iroda: Kiskunfélegyháza Zrínyi u.
elején.
***
Épületek tervezését, kivitelezését, hőszigetelését vállalom.
Telefon: 06-20/570-8321.
***
Lakodalmak, családi események fotózását vállalom. Telefon:
06-30/9687-194.
***
Tiszaalpár, IV. Béla u. 21. sz. alatti ház eladó érdeklődni: 30/
313 - 8617

Hálás szívvel mondunk köszönetet,
mindazon rokonoknak, ismerősöknek,
akik elhunyt szerettünk,

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Kovács László és Kovács
Andrea.
Akiket nagyon vártunk: Kohut Vanessza, Kohut Jázmin
( anyja neve: Kohut Bernadett), Kovács András (Perneki
Zsuzsanna), Sinkó Patrik (Karsai Anita).
Akiket elveszítettünk: Gál Zoltán (született: 1963), Kovács
Béláné Antal Mária (1932), Barna Csaba (1962), Czinege
István (1925), Szepesi Miklósné Szikszai Erzsébet (1941).

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, fehérnemû, 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.

Szabó István
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
Gyászoló család

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel./fax: 598-853
Orvosi ügyelet: 06/20-915-7063
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak: 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

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Apróhirdetések leadhatók a m?vel?dési házban hétf?t?l péntekig
munkaid?ben Bársony Istvánnál. A hirdetések szövegét hirdet?inkt?l
készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi
felel?sséget nem vállal. Kéziratokat nem ?rzünk meg és nem küldünk
vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

TISZA ALPÁRI 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
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.
Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a
www.tiszaalpar.hu honlapon.
Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza
B/PHF/909/Ba/92

