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Alkotótábor már tizenötödik alkalommal

Másfél évtized nem kevés idő. 
Persze attól függ, hogy honnan és 
milyen aspektusból nézzük. Egy 
ember életében bizony nagyon 
kevésnek mondható, egy táboré-
ban viszont már említésre méltó. 
A Tiszaalpári Alkotótábor ezen a 
nyáron már tizenötödik alkalom-
mal várta és fogadta a jelentkezőket. 
Ahogyan ez lenni szokott, ebben az 
évben is, a Kiskunfélegyházi Holló 
László Képzőművészeti Kör, vala-
mint a Budafoki Mészáros László 
Képzőművész Egyesület tagjai közül 
8-8 fő töltött el tíz napot, az általános 
iskolába felállított táborban. Rajtuk 
kívül öt alkotó is élvezhette Tiszaalpár 
Önkormányzatának meghívását.

Bodor Ferenc polgármester a 
megnyitó alkalmával elmondta, hogy 
az eltelt tizenöt év alatt összhang és 
barátság alakult ki nemcsak a tábor-
lakók között, hanem az alkotók és 
a település lakói között is. Baráti 
közösségek, kiváló kapcsolatok ala-
kultak ki az eltelt idő alatt. Régi a 
barátság, régiek a barátok és a sze-
retet is megmaradt a régi, amivel a 
tiszaalpáriak fogadták a tábor lakóit. 
A település eddig is tudta nyújtani 
és ezután is tudja nyújtani azokat a 
szépségeket, amibe eddig beleszeret-
tek az alkotók.

A tábor érdekessége és különle-
gessége az, hogy ebben az időben van 
Munkácsy Károly alapító tagnak a 

születésnapja. Karcsi bácsi most ünne-
pelte 85. születésnapját a barátokkal, 
az alkotótársakkal és több tiszaalpári 
polgárral együtt. Több értékes szob-
rot ajándékozott már Tiszaalpárnak, 
amelyek a közterületeken és a köz-
épületekben láthatók. Ezúttal Bársony 
Istvántól, a tábor vezetőjétől, megkap-
ta az itt látható műveit fotók alakjában.  
Karcsi bácsi köszönetét fejezte ki az 
ajándékért, és mint azt már annyiszor 
elmondta, a szíve mindig visszahúz-
za Tiszaalpárra, mert nagyon szereti 
ezt a települést. Egyúttal meghívta 
a jelenlévőket a szeptember 26-án 
Budapesten megnyíló jubileumi kiál-
lítására.

Folytatás a 6. oldalon

A tábort segítők és támogatók az alkotóktól egy-egy képet kaptak ajándékba.

Balint
Bélyegző
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Energiatakarékos fûtéskorszerûsítés valósulhat meg
A téli fűtés nagyon sok pénzt 

emészt fel az önkormányzat kasszá-
jából. Éppen ezért szükségesé vált a 
fűtéskorszerűsítés. A „Szemünk Fénye” 
program keretében erre lehetőség nyí-
lik. A pályázattól függetlenül, a kazá-
nok cseréje az elkövetkező időszakban 
amúgy is szükségessé válna. 

Pekár Csaba a Sebők és Sebők Zrt. 
Képviselője, akik a megvalósításban 
közreműködnének, arról tájékoztat-
ta a képviselőket, hogy a „Szemünk 
Fénye” programot 2005. év végén 
hozta létre az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium. Tizennégy és fél száza-
lékos vissza nem térítendő támogatást 
lehet igényelni abban az esetben, ha 
a fűtéskorszerűsítés eléri a bruttó 7,5 
millió forintot. Tiszaalpáron összesen 
három intézményről lenne szó, így 
a feltételnek eleget tudnak tenni. A 
program lényege, hogy nem kell hozzá 
önerő, nem beruházásként tekinten-
dő a korszerűsítés. Havi bérleti díjat 
kell fizetni, és az önkormányzat által 
meghatározott futamidő után, egy 
bizonyos összegért az önkormányzat 
tulajdonába kerül. 

Bodor Ferenc polgármester hoz-
zátette, hogy a korszerűsítés csak a 
kazánokra vonatkozik. Nagyon régiek, 
a hatásfokuk a hatvan százalékot alig 
haladja meg. A helyükre korszerű kon-
denzációs kazán kerülne beépítésre, 
melyek hatásfoka száz százalékos. A 
beruházás mértékéhez és a megtérü-
léshez képest a kazánok cseréje, ami 
elsősorban indokolt. Az ablakoknak a 
kicserélése 15-25 év közötti megtérü-
léssel számolható. A műanyag ablakok 
nagyon drágák, a megtakarítandó ener-
gia mértéke pedig sokkal kisebb, mint 
azt sokan gondolják. A tervek szerint 
leválasztásra kerülne a művelődési ház 
és a polgármesteri hivatal, két külön 
rendszer működne. Az iskolában négy 
fűtéskört alakítanának ki, attól függő-
en, hogy az intézmény melyik részét 
használják. A megtakarítás annyit 
jelent, hogy a gázáremeléseket nem 
lehet majd annyira észrevenni, és akkor 
már megérte. A kazánokat már koráb-
ban ki kellett volna cserélni. A mostani 
egy olyan plusz lehetőség, amivel a 
kötelező feladatokat meg tudják oldani. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tizenöt éves futamidőt javasolt.

Vancsura Zoltán úgy vélte, hogy 
ennél egy rövidebb futamidőt is ki lehet-
ne választani, főleg úgy, hogy a kilence-
dik évben már pozitívumba megy át.

Vancsura Istvánnak is hasonló volt 
a véleménye. Tizenöt év, különösen 
egy energiánál nagyon sok. Addig nem 
látnak előre, hogy még milyen lehe-
tőségeik lennének, és teljesen elkö-
telezné magát az önkormányzat egy 
energia mellett. A családok is, ket-
tős rendszert próbálnak működtetni. 
Megfontolandónak tartotta, éppen a 
biztonságosabb ellátás miatt, valami-
lyen más alternatívának a hozzáterve-
zését is ehhez a rendszerhez.  

Pekár Csaba erre úgy reagált, meg 
szokták azt nézni, hogy legyen lehető-
ség a továbbiakban is a bővítésre. Az 
iskola felszerelésére javasolt készülék 
alkalmas lesz arra, hogy később nap-
kollektoros megoldást alkalmazzanak. 
A polgármesteri hivatalnál és a műve-
lődési háznál azonban nincs olyan lehe-
tőség, amit tovább lehetne vinni. Az 
iskolánál a napkollektorral már ki lehet 
váltani bizonyos gázmennyiséget. Ezt 
a fejlesztést azonban még nem biztos, 
hogy most célszerű lenne meglépni, 
mert a közeljövőben sokkal nagyobb 
támogatást lehet kapni erre az energiá-
ra. Egy-két év múlva vissza lehet térni 
rá, mert a lehetőség adott.  

 Csernus Tibor szerint egy beruhá-
zást hosszú távon lehet kifuttatni, meg-
felelőképpen rentábilissá tenni, elvárni 
tőle, hogy legalább a megtakarítás terén 
elérjék azt az eredményt, amit elvár-
nak tőle, még ha plusz bevétel nem is 
keletkezik. A hosszú távú üzemeltetés 
is a beruházás mellett szól. Azt min-
denképpen figyelembe kell venni, hogy 
most a jelen pillanatban a gázra fektetik 
a hangsúlyt. Nincs nagy lehetőség az 
alternatív energiákban, viszonylag drá-
gák a berendezések, de bármikor meg 
lehet oldani a kombinált rendszereket. 

Vancsura István javasolta, hogy a 
döntés előtt nézzék meg, mint alter-
natívát, a geo-termikus energiát is, 
mert a geológusok pontosan meg tud-
ják mondani azt, hol, milyen men-
nyiségben, hány fokos víz található. 

Meggyőződése szerint Tiszaalpáron is 
van ilyen lehetőség.

A polgármester szerint melegvizes 
fűtés csak abban az esetben lehetséges, 
ha az elhasznált vízmennyiséget vis-
szasajtolják. Az viszont nagyon sokba 
kerül. Ennek az átfutási ideje és költsé-
gei is sokkal magasabbak, mint ennek 
az egész költsége. Öt éven belül azt 
nem lehetne megvalósítani. 

Pekár Csaba csatlakozott Bodor 
Ferenc hozzászólásához. Szentesen, és 
Szarvason a visszasajtolás nem műkö-
dött, a sótartalom miatt nagyon hamar 
tönkrement a csőrendszer, a vegyszer 
is nagyon megdrágította a működte-
tést. Amennyiben az önkormányzatnak 
vannak erdői, akkor lehetőség van egy 
vegyes rendszer kialakítására, de más 
egy családi ház, mint az iskola. Ennek 
a működtetése sokkal nagyobb emberi 
munkát igényel. Az önkormányzatnak 
a tűzvédelmi rendeleteket is be kell 
tartani, és olyan kazánt kell beépíteni, 
amire az engedélyt megadják. Ennek 
a bekerülési értéke is másfélszerese 
a gázkazánéhoz viszonyítva. Ehhez a 
fűtési módhoz nagy tárolót is kell építe-
ni, valamint salaktárolót is és az emberi 
munkát is hozzá kell tenni. 

Vancsura István azt javasolta, hogy 
a döntés a következő ülésre halasszák 
el, és vizsgálják meg az alternatív meg-
oldásokat, illetve azok költségeit. 

Pekár Csaba jelezte, hogy amen-
nyiben elhalasztják a döntéseket akkor 
nem biztos, hogy az iskola fűtéskor-
szerűsítését szeptemberig el tudják 
végezni. A szerződéskötéstől számított 
nyolcvan napon belül viszont elvégzik 
a munkát. Bodor Ferenc kiegészítette 
azzal, hogy akik az elején bejutnak a 
programba, azok kapnak pénzt, akik 
később döntenek azok kiesnek belőle. 
Amennyiben halasztanak, a lehetőséget 
elveszik. 

Vancsura István a tíz éves futam-
időért cserébe visszavonta a javaslatát, 
de kérte, hogy belátható időn belül ezt 
a témát tárgyalják újra. A képviselő-
testület elfogadta azt, hogy csatlakozni 
kíván a „Szemünk Fénye” iskolavilágí-
tási és fűtéskorszerűsítési programhoz. 
A tizenöt éves futamidő helyett tíz évet 
fogadtak el a képviselők.
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Panaszmentes az ivóvíz szolgáltatás
A legutóbbi testületi ülésen a kö-

zség ivóvíz ellátásáról és fejlesztési 
terveiről tárgyaltak a képviselők. Pet-
rik András a tiszakécskei üzemegység 
vezetője elmondta, hogy Bácsvíz Zrt. 
fennállása óta a legeredményesebb 
évet zárta, 336 millió forint nyereség-
gel. Külön öröm az számukra, hogy 
a tulajdonosok többsége nem kívánta 
felosztani a nyereséget, hanem enged-
te további fejlesztésre felhasználni. Az 
ágazatban átlag alatti kintlévőségeket 
tartanak nyilván. Nagyon jó a fizeté-
si morál Tiszaalpáron. Vannak ugyan 
olyanok, akik fizetési nehézségekkel 
küszködnek, de igyekeznek, hogy a 
tartozásukat kiegyenlítsék.

Az önkormányzat is nagy segítsé-
get nyújtott abban, hogy a lakók egy 
része ki tudta fizetni a számlát és nem 
kellett kikapcsolni senkinél sem a vi-
zet. A tiszaalpári kútból származó víz 
minősége nagyon jónak mondható. A 

vastartalma 0,169 mg/l, a határérték 
0,1, a mangán 5,1, ammónium 0,5-
0,68, a metán 1,69, nincs határértéke. 
A legkiemelkedőbb az arzén tartalma, 
ami nulla, és ez rendkívül jó. Az üzem-
mérnökség más kútjai és azok paramé-
terei mások, de a tiszaalpári a legjobb. 
A vízmérő órák cseréjét folyamatosan 
végezték, és végzik, amiért nem kell 
fizetni. Távlati fejlesztések között sze-
repel egy tartalék kút fúrása is. Az új 
kút fúrásával és technológiájának te-
lepítésével egy jó nyomású hálózatot 
tudunk elképzelni, de kockázatot is je-
lent, mert nem tudják, hogy a paramé-
terei milyenek lesznek. A nyárlőrinci 
vízbázissal együtt öt kútcsoport készült 
el, amiből kettő látja el a vízellátást. A 
fejlesztési programnak 2009-ig kellett 
volna megvalósulnia, de ez már bizto-
san nem lesz meg. Amennyiben 2010-
ben elkezdődik, akkor az is jó ütemnek 
tekinthető, mondta Petrik András.

Amióta elkészítették az új vízöblí-
tési rendszert, nem történt bejelentés a 
víz minőségére. Ha mégis lenne prob-
léma, azt be kell jelenteni, és azonnal 
intézkednek. 

Bodor Ferenc szerint, az ivóvíz mi-
nőséget javító programra nincs az önkor-
mányzatnak pénze,és a 2010-es időpon-
tot is korainak tartja. Hibaként említette, 
hogy az esetleges bekapcsolásoknál, ja-
vításoknál az útjavítások nagyon elhú-
zódnak. Azt kérte, hogy a helyreállítások 
határidejét rövidítsék le. 

Vancsura István úgy ítélte meg, 
hogy az utóbbi években panaszmentes 
a szolgáltatás Tiszaalpáron, amit meg 
is köszönt. 

A jelenleg is működő kutat 1988-
ban fúrták. 385 méter mélységből jön 
fel a víz. A kitermelhető víz mennyi-
sége percenként 1500 liter. A kútból az 
elmúlt évben 267.077 köbméter vizet 
termeltek ki.

Váltás történt A jegyzői székben
Befejezte köztisztviselői pályáját 

Biczók Mihály. Misi, Misi bácsi, jegyző 
úr, ki hogyan szólította, több évtizedet 
töltött a hivatal élén. Kezdetben vb tit-
kárként tevékenykedett, majd a rendszer-
váltást követően a jegyzői feladatokat 
látta el. Munkáját mindig nagy szakér-
telemmel, odafigyeléssel végezte. Bár-
ki fordulhatott hozzá segítségért, tudott 
válaszolni a feltett kérdésekre. Az eltelt 
évek alatt olyan nagy tapasztalatot szer-
zett, hogy méltán mondhatjuk róla azt, 
hogy nálánál felkészültebb jegyzőt nem 
nagyon lehetett találni megyénkben. A 
testületi üléseken feltett kérdésekre szin-
te kivétel nélkül mindig tudott azonnal 
válaszolni. Nem egy esetben fordult az 
elő, hogy a polgármester és a képviselők 
is olyan kérdést tettek fel, amire rögtön 
várták a választ, és kapták is. Az is elő-
fordult néhányszor, hogy heves viták 
alakultak ki. Biczók Mihály azonban 
minden körülmények között megőrizte 
nyugodtságát, higgadtságát. Soha nem 
lehetett látni mérgesnek, idegesnek, leg-
alább is ezt nem mutatta. Határozott volt 
minden esetben, bizonytalanságot nem 
lehetett felfedezni nála. Talán éppen 
ezért is tudott megmaradni szakmájában 
ilyen hosszú ideig. 

Azt, hogy mennyire jól végezte mun-
káját, többek között az is bizonyítja, 
hogy a környező településeken, amikor 
éppen jegyző nélkül voltak, valamilyen 
oknál fogva, őt kérték meg helyettesí-
tésre. Nem egyszer vállalt ilyen szerepet 
Lakiteleken és Tiszakécskén is. Az idő 
azonban mindenki felett elszáll, bármen-
nyire is próbálnánk tagadni. Az is igaz, 
hogy Biczók Mihályon nem látszik meg 
a kora. Szellemi frissességét a mai na-
pig meg tudta őrizni. Talán éppen azért, 
mert olyan sokat dolgozott, olyan sok al-
kalommal véste be magát a törvényekbe, 
jogszabályokba. Most azonban letette ő 
is a lantot, július elsejével nyugdíjba 
vonult. Néha még bejár segíteni utód-
jának, Menyhárt Anettnek. Tanácsokat 
ad neki, figyelmezteti a lejárt határidők-
re, de igazából már a nyugdíjas éveire 
készül. Nem tudjuk azt, hogyan fogja 
majd megélni a „semmittevést”, hiszen 
egész eddigi életében keményen dolgo-
zott. Annyi bizonyos, hogy néhány köz-
feladatot továbbra is végezni fog, nem 
fog otthon ülni. Tanácsaira, javaslataira 
továbbra is minden bizonnyal lehet szá-
mítani, és ahogyan ismerjük, ez alól nem 
is zárkózik el, hiszen eddigi életében Ti-
szaalpárt, az itt élő embereket szolgál-

ta. Kívánjuk, hogy sok öröme legyen a 
nyugdíjas éveiben!

Biczók Mihály helyét július elsejé-
től dr. Menyhárt Anett vette át. A fiatal 
hölgy, aki nem régen ment férjhez, né-
hány éve már az igazgatási csoport mun-
káját irányítja, jogi végzettséggel ren-
delkezik. Biczók Mihály is azt szerette 
volna, ha a jegyzői munkát ő viszi to-
vább. Ez a vágya teljesült is, a pályázók 
közül a képviselő-testület őt választotta 
meg jegyzőnek. Minden bizonnyal már 
korábban is úgy gondolta Biczók Mi-
hály, hogy dr. Menyhárt Anett lehet az a 
személy, aki átveszi a helyét, és bevezet-
te utódját a szakma rejtelmeibe. A képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy hat hónap 
próbaidő múlva nevezi ki végleg a jegy-
zőt, amennyiben elégedett lesz a munká-
jával. Menyhárt Anett minden bizonnyal 
mindent megtesz annak érdekében, hogy 
a kihívásnak és a nem kis feladatoknak 
megfeleljen. Jól ismeri a hivatal munká-
ját, a kollégákat, igaz most már nagyobb 
a felelőssége. Szakmai felkészültsége, 
emberi magatartása eddig is azt bizonyí-
totta, hogy alkalmas vezetői beosztásra. 
Csak remélni lehet, hogy ő is hosszú időt 
fog majd eltölteni abban a székben, ami-
be most ült bele Biczók Mihály után.



Hazánkban, 2008-ban Hunya-
di Mátyás királlyá választásának 
550. évfordulóját ünnepeljük, ez 
az esztendő egyben a reneszánsz 
éve.

 Ebből az alkalomból iskolánkban 
is „reneszánsz napot” rendeztünk, 
amelynek célja az volt, hogy a gye-
rekek a korszak jelentős történelmi 
eseményeiről, művészetéről, a tudo-
mányok fejlődéséről, a mindenna-
pokról, a divatról minél többet tud-
janak meg. A történelmi tudásukat 
a könyvtárban bővíthették, emellett 
olyan feladatokat kaptak, amelyek 
segítségével elképzelhették, milyen 
is lehetett akkoriban az élet. 

Néhány pillanatra mindenki ki-
rálynak, illetve királynőnek érez-
hette magát, ha az őket ábrázoló, a 
tiszakécskei könyvtár által kölcsön-
adott paravánok mögé állt.

Az osztályok egész délelőtt Hu-
nyadi Mátyás aranyforintjáért, pol-
turájáért és ezüst dénárjáért küzdöt-
tek.

A felső tagozatosok többek kö-

zött reneszánsz frizurákat készítet-
tek; a „banya-tanyában” érdekes 
kísérleteket folytattak; asztrológiá-
val foglalkoztak; jeleneteket adtak 
elő korabeli szavak használatával; 
a vásári komédiában kipróbálhatták 
a kakasviadalt, célba dobást, gólya-
lábazást; korabeli menüt állítottak 

össze, emellett németül fogalmazták 
meg, mi közünk is volt már ekkori-
ban a Habsburg-dinasztiához.

A felső tagozatos program szerve-
zői: Kővágóné Kálmán Klára, Szőke 
Éva, Sztakó Ildikó.

Az alsó tagozatosok szintén sok 
érdekes próbatételnek tettek eleget: 
elkészítették Mátyás király koro-
náját; a fiúk pajzsokat, kardokat al-
kottak; volt puzzle, reneszánsz tánc, 
frizurakészítés, korabeli gyógynövé-
nyek felismerése, Mátyás királyról 
szóló tréfás történetekkel kapcsola-
tos feladatok, az egyik legnépsze-
rűbb állomás mégis az volt, ahol a 
textilegereket lehetett  versenyez-
tetni. Az alsós program szervezői: 
Besszerné Almási Szabó Zsuzsanna, 
Kalmárné Palásti Mónika.

A tanítási nap végén a diákok 
többsége a reneszánsszal kapcsola-
tos új ismeretekkel tért haza, s köz-
ben egy pillanatig sem érezte, hogy 
a szó klasszikus értelmében tanulnia 
kellett.

Kővágóné Kálmán Klára

4. oldal

elballagtak a nyolcadik osztályosok
Az Árpád Fejedelem Általános 

Iskolában, ebben a tanévben, három 
osztály fejezte be a nyol-
cadikat. Ők jövőre már a 
középiskolákban, szakis-
kolákban bizonyíthatják 
tudásukat. 

A végzősök névso-
ra: 8. A osztály: Bajzá-
th Anikó, Baranyi Jenő, 
Bársony Mária, Donka 
Viktor, Dósa Szilveszter, 
Dömötör Éva, Dömötör 
Péter Levente, Fekete 
Tímea, Festő-Hegedűs 
Katalin, Fiedler Nán-
dor Ferdinánd, Hajagos 
Tamás, Holló György, 
Ivicz Ditta, Janik János, 
Kocsik Emil András, Kocsis István, 
Kovács Nóra, Magyar Imre, Parádi 
László, Patai Klaudia, Szemerédi Ta-

más, Varga Lídia. Osztályfőnök, Bon-
dár Enikő.

8. B osztály: Ajtai Anna Borbá-
la, Ajtai Lajos, Berkes Andrea, Botos 
Mihály Krisztián, Bukovenszki Réka, 

Cseri Nikoletta, Dömötör István, Dukai 
Richárd, Fekecs Alexandra, Herczeg 

Barbara, Horváth Márk József, 
Hürkecz Norbert, Ipacs Erika, 
Mezei Bernadett, Palásti Dávid, 
Pancza Richárd, Szentes Szil-
veszter, Vezsenyi Tímea Krisz-
tina, Vén Petra, Víglási Rená-
ta, Ziger Ádám. Osztályfőnök: 
Kővágóné Kálmán Klára.

8. C osztály: Bagány Ad-
rienn, Balogh Bianka, Balogh 
Brigitta, Bartók Gergely, Bar-
tók Péter, Bartucz Annamária, 
Dósa Rita, Juhász László, Kel-
tei Dániel, Kolompár Zoltán, 
Ladányi Zoltán, Novák István, 
Novák Zsolt, Mészáros Miklós, 
Patai Rita, Rácz Gergő, Roz-

mán Kitti, Szikora Szimonetta, Terdik 
János, Víglási László. Osztályfőnök, 
Patyiné dr. Garai Andrea.

A reneszánsz jegyében telt az utolsó előtti tanítási nap

A lányok korabeli frizurákat készí-
tettek egymásnak.



Július 7-én reggel az Árpád 
Fejedelem Nyugdíjas Klub tagjai 
hat órakor buszra szálltak, Kiss 
Jánosné klubvezető vezetésével, 
negyvenöt fős létszámmal, és irány 
Székesfehérvár. Az álmos hangula-
tot rövidesen közös nótázással ol-
dottuk fel.

Kilenc órára értünk Székesfe-
hérvárra, ahol idegenvezető várta a 
csoportot. Első utunk a Bory vár-
hoz vezetett. Elképedve nézeget-
tük a bástyákat, tornyokat. Szinte 
hihetetlennek tűnt, hogy mindezt 
egy ember tervezte, és segítséggel 
negyven évig építette. Látványos 
képtár bemutatón is részt vettünk, 
amely szintén Bory Jenő munkáját 
dicsérte.

Második utunk a Bazilikához 
vezetett. Meghatódva álltunk, mert 
az alapok még mindig István király 
koronázásának a helyszínét mutat-
ták. Sajnos a török hódoltság idején 
az eredeti épületet lerombolták.

Innen a király sírokhoz men-
tünk, amely jelenleg is feltárás alatt 

áll. Szent István koporsóját is meg-
tekintettük, amely egy freskóval 
díszített épületben áll. Megnéztük 
még egy templom sekrestyéjét, ahol 
olyan kézzel faragott szekrényeket 
láttunk, amely Európában egyedül-
álló látványosság. A déli harang-
szóra a zenélőórához érkeztünk, és 
elvarázsolva néztük István király 
és családja kivonulását. Megnéztük 
még a virágórát is. A sok látnivaló-
tól elfáradva és megéhezve, min-
denki elvonult ebédelni. Délután 
három órakor indultunk hazafelé, 
de még Mezőfalun megálltunk, 
mert az ottani nyugdíjas klub tagjai 
vacsorával vártak bennünket. Két 
órán keresztül ismerkedtek a két 
klub tagjai egymással, amely han-
gulatos zene és tánc mellett folyt. 
Este hét órára érkeztünk haza, sok-
sok élménnyel gazdagon.

Köszönjük Terike ezt a szép na-
pot, sokáig fogunk még emlékezni 
a látottakra.

Egy klubtag:
Busa Mária

5. oldal

KLUB KIRÁNDULÁS SZÉKESFEHÉRVÁRRA

Más lesz A teMetkezési VállAlkozó
Kilenc évvel ezelőtt kötött szer-

ződést az önkormányzat és Novák 
Zoltán, a temetkezési szolgáltatás 
megvalósítására. A vállalkozó most 
bejelentette, hogy a szolgáltatás vég-
zéséhez szükséges, jogszabályokban 
előírt feltételeket teljes körűen nem 
tudja biztosítani, ezért kérte a megál-
lapodás felbontását azzal, hogy a te-
metkezési szolgáltatást a településen, 
az új vállalkozó kijelöléséig ellátja. 

Biczók Mihály jegyző elmondta, 
hogy ezzel kapcsolatban, több kérdés-
ben is állást kell foglalnia a testület-
nek. Az első, a vállalkozóval kötött 
jelenlegi szerződés közös megegye-
zéssel történő felbontásának a jóvá-
hagyása. A pályázat meghirdetése a 
katolikus egyházzal és az önkormány-
zattal közösen lehetséges. Csak olyan 
pályázó végezheti a munkát, aki a ren-

deletben előírt feltételeknek megfelel, 
és alkalmazkodni tud a jelenlegi hely-
zethez. A szolgáltatást végző kiválasz-
tása után kegyeleti megállapodást kell 
kötni az egyházzal, amit a kalocsai 
érsekségnek is jóvá kell hagyni. Au-
gusztus közepe lenne a közszolgálati 
szerződés meghirdetésére kiírt pályá-
zat határideje, azt követően a pályá-
zatokat értékelnék, és ennek alapján 
szeptemberre lehetne döntést hozni. 
Várhatóan októbertől indulhatna be az 
új vállalkozás a szabályoknak megfe-
lelően, amennyiben nem merülnek fel 
problémák, és az érsekség is elfogad-
ja. Gyöngyösi József plébánosnak az 
volt a véleménye, hogy számukra az a 
fontos, hogy minél hamarabb írják ki a 
pályázatot, hogy az új szolgáltatóval a 
szerződést meg tudják kötni. 

Általában a közszolgálati szerző-

déseket tíz-tizenöt évre szokták meg-
kötni, mondta Biczók Mihály. Tisza-
alpáron évente ötven-hatvan haláleset 
szokott történni.  

Vancsura Zoltán ezt a számot, lát-
va a falu demográfiai állapotát, alábe-
csültnek tartotta. Szerinte akár a száz 
főt is elérheti. Amennyiben egy hó-
napban tíz halottat temetnek el, és egy 
temetés százötvenezer forintba kerül, 
akkor abból komoly anyagi haszon 
származik. Novák Zoltán vállalkozó 
véleménye ezzel kapcsolatban az volt, 
hogy meg kell próbálni, és akkor meg-
tudják, hogy mennyibe kerül. 

A képviselők tizenöt éves vállal-
kozói szerződést fogadták el, és azt, 
hogy Novák Zoltán az új vállalkozó 
kijelöléséig ellátja a tevékenységet a 
megállapodásban rögzített feltételek-
kel és kötelezettségekkel.

A Kiskun Önkormányzatok Szö-
vetsége május végén tartotta leg-
utóbbi ülését Kiskunfélegyházán. 
Az ülésen külön napirendi pontként 
szerepelt, a tagsági kör bővítése. A 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistér-
ségi Társulás tagjai közül csak Ti-
szaalpár és Pálmonostora nem tagja 
a szövetségnek. Tiszaalpár nem kis-
kun település, de ebbe a kistérségbe 
és tájegységbe tartozik, és sok szállal 
kötődik ezekhez a településekhez. A 
szövetség ülésén javaslatként szere-
pelt a két település belépése, amen-
nyiben azt kérik. 

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy kéri a tagfelvételét a Kiskun Ön-
kormányzatok Szövetségébe, valamint 
egyetért a „Kun Összefogás” konzorciu-
mi szerződés tervezetében foglaltakkal.

A szövetségnek egyébként eddig 
negyvennyolc tagja volt. Amennyi-
ben Tiszaalpáron kívül Pálmonostora 
is kéri a felvételét, akkor ötvenre nő-
het a létszám.

A Kiskun Önkormányzatok
Szövetségéhez csatlakozott

Tiszaalpár



(Folytatás az első oldalról) Ed-
dig az elmúlt tizenöt év alatt nyolc-
vanketten vettek részt a táborban. 
Közülük kilencen mindegyiken je-
len voltak. Heten azonban sajnos 
már nem lehetnek soha többet kö-
zöttük. Dulity Tibor, Terescsényi 
Endre, Keserű László, Fejes István, 
Bleichner Márton, Hölz Pál, és 
Emsperger Ferenc emlékére néma 
felállással emlékeztek a záró ün-
nepségen jelenlévők.

Bodor Ferenc polgármester úgy 
vélte, hogy másoknak 
július 10-e minden bi-
zonnyal nem ünnep, 
de a tiszaalpáriaknak, 
és azoknak, akik a tá-
borban alkottak igen 
is az. Ez a közösség 
megérte a tizenöt évet 
és ez nem kis dolog. 
Kiállta az idő próbá-
ját, és bizonyította, 
hogy életképes. Az 
első tábort még 1993-
ban Tőserdőben szer-
vezték, Munkácsy 
Karcsi bácsiék, csak 
utána jöttek át Tisza-
alpárra. Itt azonban 
megragadtak, mert olyan tájra ta-
láltak, amit érdemes megörökíteni 
a vásznakon. Az itt élők befogad-
ták, barátjuknak tekintik őket, és ez 
minden évben meg is mutatkozik. 
Számtalan vállalkozó, magán sze-
mély segíti, táplálja, serkenti a tá-
bor életét, hogy akik itt töltik el a tíz 
napot, azok jó hangulatban, kiváló 
feltételek mellett tudjanak alkotni. 
Az önkormányzat is minden évben 
támogatja a tábort a lehetőségeihez 
képest. Az alkotók ennek fejében 
egy-egy alkotással ajándékozzák 
meg a települést, amit a zárokiállí-
táson szakértő szemmel választanak 
ki. Az elmúlt másfél évtized alatt a 
községnek számos alkotást ajándé-
koztak, amelyek a közintézmények 
falát színesítik. A legtöbb táborla-
kó nem csak egy alkalommal vett 

részt a munkában, hanem többször 
is, mondta Bodor Ferenc. Nem csak 
a részt vevők számára volt fontos a 
tábor, hanem a településnek is. Az 
itt élők mindig is szeretettel fogad-
ták az alkotókat. Reményét fejezte 
ki, hogy ez a következő években is 
ugyan így marad. Az ugyan is nem 
kétséges, hogy ha már ennyi időt 
megért a tábor, akkor tovább kell 
folytatni, hogy megérje a húsz, sőt 
a harmincadik évét is. Ehhez pedig 
kellenek azok, akik eddig is alkot-

tak és vállalják azt, hogy alkotni 
fognak. A polgármester elmondta 
ezt is, hogy azon lesznek, hogy a 
sok munkával megszerzett értékek 
megmaradjanak. A következő, ok-
tóberi kuratóriumi ülésen fogják 
megbeszélni a tábor további folyta-
tását.

A tábor részt vevői nemcsak az 
önkormányzatnak, de azoknak is 
ajándékoztak egy-egy képet, akik 
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy az alkotók nyugodt körülmé-
nyek között tudjanak dolgozni. A 
záró esten ezúttal is, mint már né-
hányszor Vincze László lánya, Anna 
kápráztatta el tánc tudásával a jelen-
lévőket.

A tábor szakmai munkájának ér-
tékelését a budafoki művészeti veze-
tő Neuberger István végezte:

– Létszámban körül-belül annyi-
an voltunk most is, mint ahányan 
szoktunk lenni. Egy-két új arc is lát-
ható volt. Ezzel elsősorban az volt 
a célunk, hogy fiatalítsunk, másod-
sorban pedig az, hogy új alkotókkal 
gyarapodjon a tábor. Nagyon sokat 
dolgoztak az alkotók, amit az is bi-
zonyít, hogy közel százötven kép 
készült. Ez mennyiségben megköze-
líti az előző évit, de úgy gondolom, 
hogy minőségben jobbak a mosta-
ni művek. Minden évben vannak 

újítások és ez most 
sem volt másképpen. 
Kellett a vérfrissítés, 
hogy változást hoz-
zon a tábor életében, a 
szemléletváltozásban 
is. Az elkövetkezendő 
időben is hasonlóan 
fogjuk kialakítania 
tábor létszámát. Az 
is elképzelhető, hogy 
több szobrászt fogunk 
majd meghívni, mert 
a jelenlegiek már idő-
sek. Sajnos az ötle-
tem, hogy karikatúrát 
is készítsünk nem va-
lósult meg, pedig Vin-

cze Laci bácsi törött lába miatt tudta 
volna vállalni ezt a munkát. Talán 
jövőre majd sikerül jobban megszer-
vezni, és akkor megvalósulhat. A tíz 
nap alatt jó néhányszor megnéztük 
a táborban készült képeket, és véle-
ményt mondtunk róla. Ezt minden-
képpen hasznosnak tartom, mert így 
lehet tanulni, egymás munkáiból, 
egymás gondolataiból. Azt is ész-
re lehetett venni, hogy az első napi 
alkotások és a tábor vége felé ké-
szült képek között milyen különbsé-
gek mutatkoztak. Ez természetes is, 
mert az elején nehezebben jön bele 
a munkába az ember, a végén pedig 
minden sokkal könnyebben megy. 
Most is, mint mindig, hangulatosan, 
jó érzéssel tudtunk dolgozni, amiért 
mindenképpen köszönetünket kell 
kifejezni.

6. oldal

Alkotótábor már tizenötödik alkalommal

Munkácsy károlynak bársony istván adta át a születésnapi aján-
dékot.



A nyugdíjas klubok nemes tetteket 
végeznek az idős emberek körében. 
A Tiszaalpári Baráti Kör száz nyug-
díjast látott vendégül június 28-án, az 
első félévben névnapjukat ünneplők 
felköszöntésére. Voltak házaspárok 
is, de a nagy többség egyedül élő idős 
ember. A meghívott vendégek között 
volt Bodor Ferenc polgármester és 
felesége, Csernus Tibor alpolgármes-
ter és családja, az Árpád Fejedelem 

Nyugdíjas Klub tánccsoportja Kiss 
Jánosné vezetésével, és a Kádár La-
jos Nyugdíjas Klub vezetősége. Kiss 
Imre a Baráti Kör elnöke köszöntötte 
a jelenlévőket, és az ünnepséget meg-
nyitotta.

A névnapjukat ünneplők köszön-
tésére Tímár Béláné szívhez szóló 
verset mondott, majd a tánccsoport 
szépséges néptánccal ajándékozta 
meg az ünnepelteket. A Baráti Kör 
minden névnapját tartónak egy-egy 
szál gerberával kívánt sok örömet, 
boldogságot és jó egészséget. Vége-

zetül a Kádár Lajos Nyugdíjas Klub 
vezetősége kívánt hosszú, boldog 
éveket az ünnepelteknek.

A műsort vacsora, zene és tánc kö-
vette. A vacsora menüje: bográcsban 
főtt marhapörkölt nokedlivel, sava-
nyúság, és sok-sok sütemény. Termé-
szetesen volt pálinka bor, sör és üdítő 
is. A gyönyörűen megterített asztalok-
nál száz boldog ember fogyasztotta el 
vacsoráját. Ezt követően a jó bor és a 
jó zene mellett igazi magyar szokás 
szerint mulatott a tisztelt társaság.

Zoltainé Börcsög Margit

                            7. oldal

Tiszaalpár Nagyközség Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata júli-
us 12-én szombaton Cigányhagyo-
mányörző Kulturális rendezvényt 
szervezett, amelynek főtámogatója 
Dr. Vancsura István volt. Ezen a ren-
dezvényen búcsúztatta el a cigányön-
kormányzat és a települési cigányság 
nevében Ajtai Elemérné Nagyhajú 
Mária, a cigányönkormányzat elnöke, 
valamint Dobák Éva a cigányönkor-
mányzat elnökhelyettese, Biczók Mi-
hályt, a község jegyzőjét, nyugdíjba 
vonulása alkalmából. A rendezvényen 
megjelent vendégeket Ajtai Elemérné 
magyar és cigány nyelven köszöntötte. 
A rendezvényen öt Angliából érkező 
vendég is részt vett, akik teljesen el 
voltak ragadtatva, a kiemelkedő jelen-
tőségét és tudását megmutatott Tisza-
virág Cigányhagyományörző Együttes 
és Gyermektánccsoporttól. Minden 
vendég tetszését láthatóan nagymérték-
ben ez az együttes nyerte el. A külföldi 
vendégek kapcsolttartásra ösztönözték 
az együttest és gyermektánccsoportot.

A Tiszavirág Cigányhagyományör-
ző Együttes 2007. március. 15.-én, a 
Gyermektánccsoport 2008. áprilisában 
alakult, amely összességében autenti-
kus együttes, a régi, már feledőben me-
rülő cigánynépdalokat és táncformákat 
gyűjti össze. A Tiszavirág Gyermek-
tánccsoport cigánytánc oktatását Ajtai 
Józsefné Boldizsár Mária tanította be. 
A csoport tagjai: Ajtai Anna, ifj. Aj-
tai Lajos, Ajtai Mária, Ajtai Veronika, 
Horváth Barbara, Horváth Fanni, Hor-
váth Krisztián, Sinkó Renáta.

Az együttes vezetője Ajtai Elemér-
né Nagyhajú Mária és Ajtai Elemér, az 
országot járva, együtt gyűjtik össze kü-
lönböző források alapján az idős embe-
rektől, a már feledőbe merülő cigány-
népdalokat, cigány és magyarnyelven 
egyaránt.

Ezt a rendezvényt valóban a ha-
gyományápolás jellemezte hiszen, a 
cigányzene, cigány tánckultúra, ci-
gánynyelv együttesen jelen voltak. A 
rendezvény célja az integráció, a társa-
dalmi beilleszkedés, hagyományápo-
lás, a kultúra ismertetése minden meg-
jelent vendég számára.

A vacsorát a Dombvendéglő tulaj-
donosa, Kovács Lajos főzte.

Tiszaalpár Nagyközség Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat Képviselőtes-

tülete köszönetet mond Dr. Vancsura 
Istvánnak a maximális segítségnyújtá-
sáért és támogatásáért.

Köszönetet a tombolatárgyak fel-
ajánlásáért: Czinege Anna – Czinege 
Manufaktúra Kft., 51.-es ABC – Integ-
rál Zrt. Kiskunfélegyháza, Bartók Ist-
ván – Iparcikk üzlet, Kínai Áruház, Ma-
tic Kft., Juhász Sándorné – Élelmiszer 
- Vegyesbolt, Juhász Imréné – Élelmi-
szer - Vegyesbolt, Jerkus János – vál-
lalkozó, Kovács Józsefné – 100 Ft-os 
Bt. Bolt, Erki Tibor – Papír - Írószer, 
Molnár Zoltánné – Pici ÁBC, Kopjás 
Andrásné – Élelmiszer - Vegyesbolt, 
Bársony Mária – Virágbolt, Detti Vi-
rágbolt, Domonkos István – Mokka 
Presszó, Fonyó Béláné – Élelmiszer - 
Vegyesbolt, Szabó Anita – Élelmiszer 
- Vegyeskereskedés, Nagyné Nagy Eri-
ka – Horgászbolt.

Köszönetet mondunk azoknak is, 
akik munkájukkal támogatták a ren-
dezvény megvalósítását: Berkes Béla 
– Tiszaalpári Rendőrség, Kiskunfélegy-
házi Rendőrség, Tiszaalpári Polgárőr-
ség, Gyöngyszem együttes, Tiszavirág 
Cigányhagyományőrző együttes és 
Gyermektánccsoport, Zöldág együttes, 
Szigetiné Varga Hajnalka, Szigeti Nóra, 
Tantus Tiborné, Ajtai Józsefné Boldizsár 
Mária, Nagyházi Gáborné, Ajtai Vivien, 
ifj. Ajtai József, Barta Brigitta.

Ezúton mond köszönetet Tiszaal-
pár Nagyközség Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata Ajtai Elemér CKÖ 
képviselőnek a rendezvényért nyújtott 
kiemelkedő munkájáért.

Ajtai Elemérné

HAGYOMÁNYÖRZÕ CIGÁNYKULTURÁLIS RENDEZVÉNY 

Boldog
Névnapot!

A legkisebbek is táncra perdültek.
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Edzõ keresés, játékos keringõ, szurkoló kesergõ
A Tiszaalpári Hirmondóban ed-

dig nem közölt labdarúgó eredmé-
nyek: Ballószögi KSK–Tiszaalpá-
ri Se 6–0! Tiszaalpári SE–Miklósi 
GYFE 1–1. Ezekre a mérkőzések-
re nem lehet azt mondani, hogy 
hab volt a tortán. A Ballószög el-
leni fiaskót követte a hazai Kun-
szentmiklós elleni döntetlen. Ha 
nyertünk volna, a csapat a negye-
dik helyet szerezte volna meg. 
Kilencvenöt percig nyerésre is 
álltunk, a kilencvenhatodik perc-
ben azonban „beszédült” a labda 
a kapuba. Így lett 1–1.

Jelenleg a címben leírtak a 
mérvadóak. Dudás György edző 
munkáját megköszönte a vezető-
ség, a továbbiakban nem vele kí-
vánja megoldani az edzői felada-
tok megoldást. Tárgyalásokban 
vagyunk egy másik edzővel, de 

még erről nem tudok beszámolni. 
A játékos értekezletet elnöksé-
gi ülések követték. A következő 
számban már minden tisztázódik, 
nem csak az edző személye lesz 
biztos, de az is, hogy kik lesznek 
azok a játékosok, akiket leigazo-
lunk. Az őszi bajnoki rajt várható 
eseményeiről is be fogok számol-
ni az olvasóknak. A hétvégeken 
előkészületi mérkőzéseket ját-
szunk. A Pálmonostora csapatával 
kezdünk, majd a bugaciakkal oda-
vissza találkozón mérjük össze 
felkészültségi állapotunkat. Tisza-
uggal és Kisszálással is megmér-
kőzünk.

Jó egészséget és jó szurko-
lást kívánok mindenkinek a rajt 
előtt!

Martus Pál
elnök

Lapzártánkkor érkezett a hír, mely 
szerint nagy valószínűséggel a labda-
rúgó csapat a következő bajnokság-
ban a megyei II. osztályban folytat-
hatja szereplését. A megyei labdarúgó 
szövetségtől azt az információt kap-
tuk, hogy az egyesület a megyei III. 
osztályba nevezett, de amennyiben 
van arra lehetőség, akkor vállalják a 
megyei II. osztályt. Bár a nevezési 
határidő még nem telt le lapzártánkig, 
nagy valószínűséggel mondható az, 
hogy egy év kihagyás után ismét lesz 
megyei II. osztályú labdarúgó csapata 
Tiszaalpárnak. Azok az egyesületek 
ugyanis, akik a tabellán Tiszaalpár 
előtt végeztek, nem vállalják a maga-
sabb osztályt. Így megnyílik a lehető-
ség a labdarúgó csapat előtt. Termé-
szetesen ezt majd a szövetségnek kell 
elfogadnia, és ebben várhatóan július 
20-a után döntenek. Bízunk benne, 
hogy Tiszaalpár számára pozitív dön-
tés fog születni.
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A Kiskunfélegyházi Rendőrkapi-
tányság felhívja a gyermekek és szü-
leik, valamint a közúton közlekedők 
figyelmét az alábbiakra. 

Itt a nyári szünidő, vége a tanítás-
nak, amit már olyan türelmetlenül vár-
tak a gyerekek.  Ezért fokozottan kell 
arra számítani, hogy a gyerekek már 
napközben is váratlan időben és helye-
ken bukkanhatnak fel, veszélyeztetve 
ezzel a saját és közúton közlekedők 
biztonságát. Kérjük a közúton közleke-
dők figyelmét, hogy sokkal körültekin-
tőbben, és figyelmesebben közleked-
jenek, óvatosabban közelítsék meg a 
gyalogátkelőhelyeket, a buszmegállók 
és a játszóterek környékét, mert bár-
mikor felbukkanhat egy figyelmetlen 
gyermek.

Tanácsok, melyeket érdemes meg-
fogadni iskolásoknak: - Mindig őszin-
tén mondd meg a szüleidnek, kivel és 
hol fogod tölteni a szabadidőd. Legyen 
meg a barátod és szüleinek elérhető-
sége. A szüleidnek, hozzátartozóidnak 
tudniuk kell, hogy baj esetén hol keres-
hetnek. Sem az utcán sem otthonodban 
ne állj szóba idegenekkel, ne engedj be 
a lakásba senkit sem, csak akit a szü-
leid megneveznek. Ha csak ismerősöd 
egy felnőtt és különösebben nem tudsz 
róla semmit sem, akkor se szállj be a 
kocsijába, ne kísérd el az otthonába 
semmilyen indokkal sem. Ha baráti 
társaságodban a többiek olyan dologra 
akarnak rávenni, ami bűncselekmény 
vagy szabálysértés, vagy magadnak 
okozol vele kárt,  az egészségedet ve-

szélyezteted,  akkor ezekre a dolgokra 
mondj bátran NEM-et, még akkor is, 
ha kizárnak a csapatból. Ne fogadj el 
kábítószert, cigarettának álcázott indi-
ai kenderből készült „füves cigit”!  A 
diszkó a felhőtlen szórakozás helye 
legyen! Ittas, vagy bódult állapotban 
járművet ne vezess, még kerékpárt se! 
Csak olyan sofőr mellé ülj be, aki sem 
kábítószert, sem alkoholt nem fogyasz-
tott.  Ne engedd át a vezetést olyan sze-
mélynek, aki tudomásod szerint alko-
holt vagy drogot fogyasztott, ezzel a 
járművezetés tiltott átengedése elneve-
zésű bűncselekményt követed el. Ha az 
utcán néhányan megállítanak, és érté-
keid követelik, megfenyegetnek, akkor 
add át azokat, és közben jól figyeld meg 
a támadókat, hogy minél jobb személy-
leírást tudj adni. Sikíts, kiabálj, minél 
nagyobb hangzavart okozz! Ha követ-
nek menj oda egy felnőtthöz, menj be 
egy boltba és kérj segítséget. A táma-
dások miatt ne szégyelld magad, nem 
te vagy a hibás, bátran kérj segítséget 
felnőttől, bármelyik rendőrtől. Ha az 
utcán, közterületen, közösségi térben 
más által elveszített, elhagyott tárgyat 
találsz (pl. mobiltelefont, pénztárcát), 
8 nap áll a rendelkezésedre, hogy leadd 
a legközelebbi rendőrnél, jegyzőnél. 
Egyébként bűncselekményt követsz 
el, ha megtartod.  Ha a strandon vagy 
a barátaiddal, csak az úszástudásod-
nak megfelelő vízmélységet válaszd, 
soha ne virtuskodj. Nem jó buli, ha a 
napon pihenő társadat felhevült testtel 
a hidegvízbe dobjátok, mert akár meg 

is fulladhat, és te nem tudsz segíteni.  
Csak úszásra kijelölt vízparton pihenj, 
de felügyelet nélkül soha ne legyél ott 
sem, egy felnőtt vagy úszni jól tudó 
személy mindig legyen a közeledben. 
Az illegális bányatavakat, ismeretlen 
vizeket kerüld, mert a vízmélység is-
meretlen és olyan szennyezőanyagok 
kerülhettek a vízbe, amelyek súlyos 
bőrgyulladást, fertőzéseket okozhat-
nak és így előfordulhat, hogy a vidá-
man indult szünidőt a bőrgyógyásza-
ton, vagy a kórházban töltöd. Az utca 
nem játszótér! Mindig legyél figyelmes 
és körültekintő, a játék hevében se fe-
ledkezz meg a közlekedési szabályok 
maradéktalan betartásáról. Az alábbi 
esemény sem történt volna meg, ha a 
14 éves kerékpáros fiú jobban figyel. 

2008. június 9-én reggel, az egyik 
község belterületén kerékpárral köz-
lekedő fiatalkorú személy, haladása 
során, egy kereszteződéshez érve, nem 
biztosított elsőbbséget a tőle jobbról 
érkező személygépkocsinak, ezért a 
kereszteződésben a személygépkocsi 
forgalmi sávjában összeütköztek. A 
baleset következtében személyi sérülés 
nem történt. Anyagi kár: a kerékpárban 
5.000 forint, a személygépkocsiban  
80.000 forint.

Ha sérelmedre bűncselekményt elkö-
vettek, vagy akar valaki elkövetni, akkor 
bátran szólj szüleidnek, bármelyik rend-
őrnek, számíthatsz ránk, mi segíteni fo-
gunk! Tel: 76/463-211     63-11 mellék.

Kovács Gizella r. szds. 
Bűnmegelőzési főelőadó

A nyár veszélyei - Rendőrségi felhívás

Benkóczy Péter műveiből lát-
ható kiállítás a művelődési ház 
kamaratermében. Az alkotó au-
todidakta festőnek vallja magát, 
mert mindent, amit a festészetről 
tudni kell, könyvekből olvasta ki. 
Különösen az impresszionisták 
voltak rá jó hatással. A kiállított 
képei tanúskodnak ezekről a hatá-
sokról. Kiváltképpen a tájképeket, 
a falu részleteket kedveli, ezen 
kívül szerelme az erdélyi tájak, 

és a mediterrán témák. A képeik 
között sok olyan táj szerepel, ahol 
korábban megfordult. Éppen ezért 
1999-ben Barangolásaink címmel 
nyílt első kiállítása. Festményei 
megtalálhatók hazai gyűjtőknél, 
Amerikában, Brüsszelben, Bécs-
ben és Erdélyben. A művelődési 
házban megtekinthető kiállítás az 
Erdélyi Hangulatok címet viseli. 
A tárlat augusztus elsejéig tekint-
hető meg.

légi úton permetezik
majd a szúnyogokat

Az elmúlt évben szerencsére nem 
szaporodtak el annyira a szúnyogok, 
hogy irtani kelljen őket. Most azonban 
úgy döntött az önkormányzat, minden 
eshetőségre felkészülve, hogy két légi 
szúnyogirtást tervez. A munkák elvég-
zésére négy cégtől kértek árajánlatot. A 
legkedvezőbbet az RSZ-COOP Kft adta, 
kilencszázötven forintot hektáronként, 
így a testület az ő ajánlatukat fogadta el. 
Korábban is ők végezték ezt a munkát. A 
terület nagysága, amit le kell permetezni 
430 hektár, így az egyszeri permetezés 
közel félmillió forintba kerül.

AutodidAktA festő kiállításA
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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

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

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

2008. augusztus 16-17-én

Repülõnap
lesz Kecskeméten

Kedvezményes jegyek
a Lottózóban kaphatók.

Mi-fA design kft
Szeretnénk felhívni leendő ügyfeleink
figyelmét, hogy egyedi nyílászárók,

bútorok gyártásával és
forgalmazásával foglalkozunk.

Van egy ötlete? – Mi megvalósítjuk!
Bátran keressenek fel!

Bejárati ajtók felületkezelve és beépítve
már 100.000 Ft-tól!

elérHetőségeink:
Mikó imre 06-20/665-3048
nemes zita 06-20/665-3047

e-mail: mifadesignkft@freemail.hu
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Könyvelést
vállalok

Júniustól havonta egy alkalommal
szerdánként 11-14 óráig Tiszaalpáron

a művelődési ház I. emeletén
(a falugazdász szobájában).

Következő időpontok: 08. 06., 09. 03.,
10. 08., 11. 05., 12. 03.  

APEH internetes bejelentkezéssel,
családi gazdák, egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k 

részére. 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

lineA grouP nyelViskolA és 
oktAtási bt.

Minőség, MegbízHAtóság!
Akkreditált nyelvtanfolyamokat indítunk 2008. szeptemberétől az alábbiak szerint:

ANGOL - alap és középfokú szóbeli nyelvvizsga-felkészítő

NÉMET- középfokú szóbeli nyelvvizsga-felkészítő

Helyszín:    Tiszaalpár Művelődési Ház
Óraszám:    heti 1x4 óra összesen: 150 óra
Tanfolyam díja:   600.-Ft/óra (havi részletfizetés lehetséges)
Jelentkezési határidő:  2008. augusztus 24-ig.
Jelentkezni lehet:    30/621-0873 telefonszámon vagy 
BÁRSONY ISTVÁNNÁL  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

Tanúsított
cég

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!

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK HASZNÁLT
NÕI FELSÕK 20 % KEDVEZMÉNNYEL.

Minden héten új akció!

kulCsMásolás!!! kulCsMásolás!!!

nyitva tartás:
hétfőtöl-péntekig: 8-12, 12-17 óra,

szombaton: 8-12 óráig
Sok szeretettel várok mindenkit

Gyurkiné Irén

iso 9001



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

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7-e.

Tiszaalpári Hírmondó megtalálható a 
www.tiszaalpar.hu honlapon.

Készült Nyomtató Kkt. Tiszakécske F. v.: Tóth Géza

b/PHf/909/ba/92

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

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

APrók

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
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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.

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Keleti Natália (anyja 
neve: Mohácsi Annamária), Kullai Petra (Jugovics 
Bernadett), Jerkus Kornél Iván (Kovács Beáta), 
Magyar Róbert (Kerekes Krisztina).
Akiket elveszítettünk: Gáspár István (született: 
1940), Szabó István (1925), Csáki János (1932), 
László Sándor (1919), Almási Géza (1929).

Lakodalmak, családi események fotózását vállalom. Telefon: 
06-30/9687-194.

* * *
Tiszaalpár, IV. Béla u. 21. sz. alatti ház eladó érdeklődni: 30/ 
313 - 8617

* * *
Eladó jó állapotban lévő Hajdú centrifuga: 5000 Ft, Bosch akku-
mulátor: 10.000 Ft, tetőcsomagtartó, gázkazánhoz vízforgató 
szivattyú. Érdeklődni: 76/421-750.

* * *
Fogsorjavítást rövid határidőre vállalok. Bartha Zsolt fogtech-
nikus. Tiszaalpár Bethlen G. u. 6. Telefon: 76/421-697, mobil: 
06-30/300-9996.

* * *
Megbízható, leinformálható nő, magánházaknál takarítást vállal! 
Dózsa Gy. u. 62. Telefon. 76/421-763. Mobil. 06-70/549-3879.

* * *
Marhatrágya elcserélhető szalmára. Érdeklődni: 424-257, vagy 
06-20/253-4679-es telefonon.

* * *
Hat fiókos fagyasztószekrény eladó. Érdeklődni. 06-20/559-
4078.


