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Fogadalmat tettek a bencés nővérek 

Fennállásának 81. évfordulóját 
ünnepelte a Szent Benedek Leányai 
Kolostor. Az ünnepség alkalmával több 
nővér is fogadalmat tett. Zsúfolásig 
megtelt a zárdatemplom az ünnepség 
alkalmából. Dr. Korzenszky Richárd 
a tihanyi apátság elöljárója idézte fel 
a múltat, és celebrálta a misét. A per-
jel elmondta, hogy a Szent Benedek 
Leányainak az a küldetése, hogy szár-
nyaló szívvel járjanak az Úr parancsa-
inak útján. Ne keseredjenek el soha, 
mert a vállalt feladatuk nemes. Nem 
rendkívüli emberek ők, de mégis sokat 
tesznek azért, amit vállaltak, küldeté-
süket pedig mindig teljesítik. A mai 
fiatalok közül nem lehet azt tudni, 

hogy kik lesznek azok, akik a mos-
tani nővérekhez hasonlóan vállalják 
a küldetésüket. A fiataloknak az idő-
sebbeket tisztelni kell, az idősebbek 
pedig szeressék a fiatalokat, mondta 
Korzenszky Richárd. A rendszerváltás 
előtt közvetlen, már érezhető volt az, 
hogy újra tud alakulni a rend, és ez 
be is következett. A jelenleg a zárdába 
élők közül mindenki alkalmas a fel-
adatára vélekedett a tihanyi elöljáró. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy min-
denkiben észre kell venni azt, ami érté-
kelhető, az emberi gyengeséget pedig 
türelemmel kell elviselni. A szerzetesi 
élet nem könnyű, mert komoly felada-
tokat kell teljesíteni. A nővér közös-

ségeknek hivatása, küldetése van. A 
perjel szerint, a templom építéséhez 
pénz kell, de ennél fontosabb az, hogy 
Isten egyházát felépítsék. Ehhez elkö-
telezettségre van szükség. A szent-
mise keretében Szórádi Anita Mária 
nővér, egyszerű fogadalmat, Szabó 
Borbála Eszter nővér örökfogadalmat 
tett. Ebből az alkalomból a tihanyi 
apátság perjele egy gyűrűvel ajándé-
kozta meg. Kreinikker Mária Margit 
nővér huszonöt éves (ezüst), Jáger 
Regina Flóriána nővér pedig hatvan 
éves (gyémánt) fogadalmát ünnepel-
te. Fogadalmát megújította Káposztás 
Éva Márta nővér, és Keserű Hedvig 
Katalin nővér.

Jáger Regina Flóriána nővér gyémánt (hatvan éves) fogadalmát ünnepelte a zárda templomában.

Balint
Bélyegző
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Értékelték az elsõ félévi munkát
A képviselő-testület minden év júli-

usában értékeli az első félévben végzett 
munkát, az elképzelések időarányos 
megvalósítását. Ebben az évben eddig 
tíz ülést tartott az önkormányzat, min-
den ülés határozatképes volt. A munka-
tervben előirányzott napirendi pontokat 
minden esetben megtárgyalták.

A képviselők lehetőségeik szerint 
jelen voltak az üléseken. A hiányzáso-
kat legtöbb esetben előre jelezték. A 
testületi és bizottsági üléseken elhang-
zottakat, az elmúlt félévben 3316 oldal-
nyi jegyzőkönyv tartalmazza. Az ülé-
seken sajnos a mai napig nem szűntek 
meg a parttalan, néha önös érdekektől 
vezérelt viták, a vitapartner személyét 
sértő megjegyzések. (Itt most nem aka-
runk neveket említeni. Aki rendszeresen 
jelen van a testületei üléseken, az tudja, 
hogy az előző megjegyzés kire, kikre 
vonatkozik.) A testületi ülés munkáját 
hatékonyabbá, gördülékenyebbé lehet-
ne tenni, ha mindenki tiszteletben tar-
taná a másik véleményét. Bodor Ferenc 
előterjesztésben az szerepelt, hogy az 
előző ciklusban még egy kicsit bízott 
abban, hogy ez a helyzet változhat, de 
be kellett látnia, hogy ez reménytelen. 
Az elkövetkezendő időben törekedni 
kell arra, hogy az SZMSZ által bizto-
sított felszólalási időkeret szigorúan be 
legyen tartva. Ez azt jelenti, hogy egy 
képviselő egy témához kétszer szólhat 
hozzá. Az első hozzászólása maximum 
öt a második két percig tarthat. A pol-
gármester felkérte az ügyrendi bizottság 
elnökét, Horváth Lászlót, hogy ebben 
legyen a segítségére. A legutóbbi tes-
tületi ülésen Horváth László nem egy 
esetben csengővel jelezte azt, ha valaki 
túl haladta a számára megengedett idő-
határt. Dr. Vancsura István azt kifogá-
solta, hogy a témákhoz csak néhányan 

szólnak hozzá. Azt kérte, hogy a többi-
ek is mondják el véleményüket.

A községi, közösségi rendezvé-
nyeken már nem annyira aktívak a 
képviselők. Vannak olyanok, akik nem 
szoktak ott lenni semmilyen rendezvé-
nyen, pedig az is a képviselői munká-
hoz tartozik, hogy egy-egy ünnepségen, 
megemlékezésen, vagy bármilyen ren-
dezvényen a képviselő jelen legyen. Ez 
elvárható mindenkitől.

Az elmúlt félévben hét rendelet 
és 84 határozat született, a döntések 
száma azonban ennél is sokkal több 
volt. Egyetlen határozathoz sem érke-
zett közigazgatási észrevétel. Elkészült 
a temetőkről, és a temetkezésről szóló 
rendelet, de a Területrendezési Terv 
módosítást, még nem sikerült módosí-
tani.

A testületen belül négy bizottság 
végzi munkáját. 24 ülésen 85 napiren-
det tárgyaltak, 358 határozatot hoztak, 
és 1962 jegyzőkönyvi oldalt „termel-
tek”. Ebből a legtöbbet az Egészségi 
és Szociális Bizottság. Ez az egyetlen 
bizottság, amely önálló döntési joggal 
rendelkezik. A bizottsági üléseken, több 
soron megtárgyalt, kielemzett határo-
zati javaslattal ellátott előterjesztéseket 
a testület minden esetben részletesen, 
néha órákig, újra tárgyalta, megkérdő-
jelezve ezzel a bizottsági munka szük-
ségszerűségét.

Minden intézmény képviselteti 
magát a testületben, vagy a szakbi-
zottságban. A vezetőket, és aktuálisan 
tárgyalt terület szakembereit minden 
esetben meghívták, és meghívják, így 
a véleményük, javaslataik közvetlenül 
jutnak el a döntéshozókhoz.

Az önkormányzati elképzelések 
legfőbb hátráltatója minden esetben, a 
pénzügyi források szűkössége. A tervek 

megvalósításhoz jelenleg egyetlen lehe-
tőség mutatkozik, a pályázati pénzek 
felkutatása. Az első félévben takarékos, 
racionális gazdálkodást folytatott az 
önkormányzat.

A nemzeti ünnepeinket minden 
esetben méltó módon megünnepelte az 
önkormányzat. Ezért köszönet jár az 
általános iskola tanulóinak, nevelőinek, 
a Bársony Mihály Népdalkörnek és a 
civilszervezeteknek. A három kiemelt 
községi rendezvényre (Tiszaalpári 
Napok, Augusztus 20, Tekerőlantos 
Találkozó) az elkövetkezendő időben 
nagyobb összeget kell tervezni, mert a 
rendelkezésre álló forrás nem követte a 
kiadások emelkedését.

A testület a ciklusra kitűzött, és 
elfogadott programot időarányosan tel-
jesítette. A település, az ide látogatók 
szerint szépül, fejlődik. Az elkövetke-
zendő időszak legnagyobb feladata a 
szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű 
megépítése. Az év hátralévő feladata a 
kötelező szervezett szemétszállítás új 
formájának, mindenki számára legel-
fogadhatóbb bevezetése. Remélhetőleg 
az új óvoda építésére beadott pályá-
zatot pozitívan bírálják el, mert egy 
központi óvoda, hosszú távon javítja az 
intézményi ellátottságot. A Bokrosi út 
felújításához tovább kell ostromolni a 
hatóságokat.

Bodor Ferenc reményét fejezte ki, 
hogy a vállalt feladataikat meg tudják 
valósítani. A következő önkormány-
zatnak egy megszépült, a környezet-
védelmi előírásoknak megfelelő, fej-
lődő települést tudnak majd átadni. 
Ehhez azonban a képviselők nagyobb 
összefogása, egymás esetlegesen eltérő 
véleményének tiszteletben tartása, és 
több önálló lobby tevékenységre lesz 
szükség.

TiszaalpáRi Napok 2008. pöRkölTFőző veRseNy
Várjuk azon magánszemélyeket, családokat, csapatokat, baráti társaságokat, akik szeretnék megmutatni 
és megméretni pörköltfőző tudományukat! a verseny időpontja: 2008. augusztus 16. Jelentkezés és 
helybiztosítás 2008. augusztus 12-ig Tiszatáj Vendéglő -  Kecső Ferenc (telefonszám: 06-30-642-0339), 
Árpád Művelődési Ház: Bársony István (telefonszám: 06-30-621-0873). Nevezni bármilyen pörkölttel 
lehet, a pörköltek fajtánként lesznek zsűrizve (marha, birka, vad, hal, stb). A főzéshez szükséges eszkö-
zöket és alapanyagot minden jelentkezőnek magának kell biztosítani. Bográcsonként egy asztalt és négy 
széket a rendezők biztosítanak. Mindenkit szeretettel várunk!
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Idei beruházási és felújítási munkák
Az ez évi beruházási és felújítási 

munkákról tárgyalt a képviselő-tes-
tület a legutóbbi ülésén. Az egyik 
legfontosabb leendő beruházás a 
szennyvíztisztító rendszer kiépíté-
se. Bár a megvalósítás majd csak 
évek múlva lehet, az előkészítő 
munkálatai már folyamatban van-
nak. Az önkormányzat 68 millió 
forint pályázati pénzt nyert, ami-
nek a felhasználásáról szerződést 
fognak kötni a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséggel.

A szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek helyeinek kijelölése a közel-
múltban megvalósult. Kialakításuk 
a regionális hulladéklerakó beru-
házás keretében fog megtörténni. 
A regionális hulladékgyűjtő telep 
beüzemelésének időpontja ősz vé-
gére várható. Az új óvoda építésére 
a pályázatát már az év elején be-
nyújtotta az önkormányzat, de ed-
dig még nem született döntés arról, 
hogy nyert-e a beruházásra pénzt. A 
belterületi utak közül eddig két al-
kalommal nyújtott be pályázatot az 
önkormányzat a Kinizsi és a Zrínyi 
utcák szilárd burkolattal való ellátá-
sára. Sajnos mind két esetben eluta-

sították a pályázatot, forráshiányra 
hivatkozva. Az önerős járdaépítésre 
eddig mindössze tízen jelentkeztek, 
de eddig csak egy szakasz készült 
el. A befejezési határidő, október 
31. A LEADER program keretében 
az önkormányzat szeretné az eddig 
elkészült településközponttól az 
Árpád térig folytatni a közterület 
átépítési munkákat.

A számos felújítási munkát a 
közfoglalkoztatottak végezték el. 
Az utak kátyúzását, padkarende-
zését vállalkozóval készítette el az 
önkormányzat. Több helyen nem 
sikerült elvégezni a kátyúzást, de 
ennek az oka, hogy elfogyott az 
erre szánt pénz. Ezzel kapcsolatban 
Vancsura István megjegyezte, hogy 
nem megfelelően végezték el a ká-
tyúzást, mert több helyen is, nem 
az út szintjével azonos, hanem ki-
emelkedik abból. Most a kátyúk he-
lyett dombok lettek. Javasolta, hogy 
Bokrosi út kátyúzását is oldják meg, 
mert komoly károkat okozhat a gép-
járművekben. A föld utak karbantar-
tása időjárásfüggő. A felújításokat 
akkor kell elvégezni, mikor nincs 
sár, mondta a képviselő. 

A belterületen 32 utcában 67 ton-
na aszfaltot dolgoztak be a kátyúzás 
során 3.3 millió forint költséggel. A 
szilárd útburkolat felületének meg-
óvása érdekében padkarendezés 
történt a Dózsa György utcában. 
Ennek a költsége 240 ezer forint 
volt. Problémát jelent a felújítá-
si munkák elvégzésben, az, hogy 
munkaügyi Központ nem tud szak-
képzett dolgozókat kiközvetíteni, 
és emiatt jelentősebb épület felújí-
tások nem végezhetők el.

Az elmúlt időszakban az alábbi 
felújítási munkálatokat végezték 
el: a polgármesteri hivatal épüle-
tén lábazatjavítás és festés. Hely-
történeti kiállítóhely helyiségei-
nek festése, nyílászárók mázolása. 
Esze Tamás utcai játszótér mellett 
csapadékvíz gyűjtő kialakítása. 
Az alpári temető kerítésnek fel-
újítása, a Zápolya utcai oldalon. 
A Templomdombon védőkorlát, 
köztéri szobrok, padok mázolása. 
Gondozási Központban asztalos és 
javítási munkák elvégzése. Előké-
szítés alatt van az Alkotmány utca 
18. szám alatti bérlakás homlokza-
tának a felújítása.

Jól látja el a vállalkozó a parkgondozói feladatokat
A község közigazgatási terüle-

tén Kézsmárki László vállalkozása 
végzi a parkgondozási, közterü-
let fenntartási feladatokat. A vál-
lalkozó által ellátandó feladat, az 
előző év elején felmérésre, illetve 
átdolgozásra, pontosításra került. 
A területek a korábbiakhoz képest 
bővültek. Az elvégzett munkákról 
a vállalkozó munkanaplót vezet, 
melyet minden hónapban a számla 
mellékleteként csatol. 

Horváth Zoltán településüzemel-
tető Kézsmárki Lászlóval napi kap-
csolatban van. Minden reggel meg-
beszélik a feladatokat, amit eddig 
minden esetben végre is hajtottak.

Az előző évekhez képest, a téli 
síkosság mentesítésben, annyi vál-
tozás történt, hogy az utcasarkokra 
nincs előre kihelyezett kupac, min-
den esetben pótkocsiról szórják a 
homokot. Az előző években nem 
volt szükség télen homokszórásra. 
Az elmúlt télen azonban volt olyan 
nap, amikor többször is kellett ho-
mokot szórni az utakra. A kiszórt 
homok mennyisége hetven köbmé-
ter volt. Kézsmárki László javasol-
ta, hogy ha a homokba útszóró sót 
kevernek, akkor nem kellene olyan 
sok homokot kiszórni, hatékonyabb 
lenne a jég, a hó olvadása is.

A vállalkozó a Rákóczi és az 

Alkotmány utcai telepített fasorok 
metszését is elvégezte. Ennek kö-
vetkeztében szép, arányos formát 
mutatnak, az utca képe sokat ja-
vult.

A feladatokban meghatározott 
területeken a szemétgyűjtés heti 
rendszerességgel történik, de ez 
nem mindene esetben látszik meg. 
Az utak mellett, boltokból kilépve, 
még mindig vannak, akik termé-
szetesnek tartva, eldobják a csoma-
goló papírt, a műanyag flakonokat.

Horváth Zoltán a vállalkozó 
munkáját jónak értékelte. A képvi-
selő-testület elfogadta a település 
üzemeltető értékelését.
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Új plébános szolgálja a tiszaalpári híveket
Augusztus elsejétől nem Gyöngyö-

si József plébános szolgálja már a híve-
ket Tiszaalpáron. Tizenhét évet töltött 
a községben. Bábel Balázs 
érsek most lehetőséget biz-
tosított neki arra, hogy szü-
lőfalujában, Kunszálláson 
folytassa tovább papi tevé-
kenységét, amit Gyöngyösi 
József elfogadott. Helyét 
Kéri Venczel vette át.

Mikor kezdte a pályafu-
tását – kérdeztük az új plé-
bánostól?

Pontosan akkor, amikor 
Amerikában a labdarúgó 
világbajnokság volt, vagy-
is 1994-ben. Három évig 
Jánoshalmán szolgáltam, 
ezt követően négy évig Ti-
szakécskén dolgoztam beosztott káp-
lánként. 2001-ben Kunszentmiklósra 
helyeztek. A város mellé megkaptam 
még Tasst, Kunadacsot, Kunpeszért és 
Kunbábonyt is. Elmondhatom, hogy 
akadt munkám bőven. Az eddigi papi 
életemnek a felét ott töltöttem. Mivel 
az érsek atya József atyát áthelyezte 
Kunszállásra, így megüresedett a hely. 
Úgy gondolta, hogy az elkövetkezen-

dő időben én lássam el Tiszaalpáron a 
papi feladatokat. 

Miért van arra szükség, hogy a pa-

pok váltsák egymást a településeken?
Ez a gyakorlat a katolikus egyhá-

zon belül. Menjetek el sok helyre és 
hirdessétek az evangéliumot, talán így 
is lehetne mondani. Ezzel az áthelye-
zéssel én is jól jártam, mert közelebb 
kerültem szülővárosomhoz, Kiskun-
félegyházához.

Mit tapasztalt a pár nap alatt, 
amióta Tiszaalpáron tartózkodik?

Egyelőre keresem a helyemet. Mind 
a két templomban Alpáron, Újfalun 
és még a nővéreknél is kell misézni. 

A célszerűséget szeretném 
megtalálni. Remélem, sike-
rül majd segítőkre lelnem. 
Bemutatkozó beszélgetést 
már tartottunk az egyház-
tanács tagjaival. Újfalun a 
templom melletti plébánián 
fogok majd lakni. 

Milyen sűrűn kell misét 
tartani az alpári és az újfa-
lui templomban?

Gyakorlatilag minden-
nap tartok valahol misét, 
hétvégén pedig mind a két 
helyen. Először Alpáron, 
utána Újfalun. A nővéreknél 
amennyiben nincs atya, ak-

kor csütörtökön és vasárnap délután kell 
misét tartanom. Nagyon be kell osztani 
az időmet, hogy mindenhova időben 
odaérjek. Az elkövetkezendő időszak-
ban a gyerekek hittan oktatást is folytat-
ni szeretném. Tudomásom szerint ebbe 
a nővérek is besegítenek. Vannak elkép-
zeléseim, amit szeretnék megvalósítani. 
Remélem, hogy ebben partnerre találok 
a tiszaalpári emberekben.

ezüsTéRmes a sakkcsapaT
Az elmúlt években, évtizedek-

ben, a sport tevékenységeken belül, 
csak a labdarúgás dominált Tiszaal-
páron. Évente a falunap keretén be-
lül rendezett sakkverseny szolgálta 
a szellemi sport iránt érdeklődőket. 
A tavalyi év azonban áttörést jelen-
tett a sakkozók számára. Nemcsak 
helyben, egymás közt próbáltuk ki 
egymás képességét, hanem Kiskun-
félegyházán több egyéni versenyen 
is elindultunk. 

Az eredmények láttán, arra az 
elhatározásra jutottunk, hogy in-
dulni fogunk a megyei II. osztály-
ban. Ebben nagy segítséget nyújtott 
Bársony István a művelődési ház 
vezetője, aki a versenyek lebonyo-
lítására, biztosította a helyet. A be-

nevezett csapatok: Rém, Tiszaalpár, 
Kiskunhalasi Sakk Klub, Bugac, 
Logikusak(k) Kalocsa, Kisszállás, 
KÖZSZOLG IV. Kiskunhalas. Az 
első fordulóban, hazai környezetben 
Bugac csapatát fogadtuk, akik az el-
múlt szezonban a harmadik helyen 
végeztek. Győzelemmel rajtoltunk! 
Utána Kisszállásra látogattunk, ahol 
szintén győzelemmel tért haza a 
csapat. A decemberi időjárás nem 
kedvezett a sorozatnak, így 2008-
ra lettek elhalasztva a mérkőzések. 
2008 februárja óta a Tiszaalpári SE 
sakkszakosztályaként szerepeltünk 
a bajnokságban. Február végén fo-
gadtuk a Kiskunhalasi Sakk Klub 
sakkozóit, akik az előző bajnokság 
ezüstérmesei voltak. Kemény csatá-

ban sikerült a győzelem. Ekkor fo-
galmazódott meg a csapat tagjaiban 
a cél: az 1-3. hely megszerzése. Saj-
nálatos, hogy a Kalocsa csapata nem 
jött el, így ezt a mérkőzést a szabá-
lyok szerint megnyerte a csapatunk. 
Következett a Rém elleni rangadó! 
A tavalyi bajnokság győztesének 
otthonában igazságos döntetlen szü-
letett. Az utolsó fordulóra maradt a 
döntés a bajnoki cím elnyeréséről. 
Két lehetőség adódott, Rém vagy 
Tiszaalpár nyeri a bajnokságot. A 
KÖZSZOLG IV. Kiskunhalas ven-
dégeként újabb győzelemmel zár-
tuk a bajnokságot, de ez is kevésnek 
bizonyult az első helyhez, mivel a 
Rém csapata is győzött. Folytatás a 
következő oldalon.
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ismét a megyei ii. osztályban játszik a labdarúgó csapat
2007. őszén lógó orral, hitehagyot-

tan kezdtük el a következő bajnok-
ságot. Csapatunk, mint ismeretes, a 
megyei III. osztályban kezdte el a me-
netelését. Történelmi visszatekinté-
sem során, nem emlékszem arra, hogy 
Alpár, majd később Tiszaalpár egyál-
talán szerepelt volna ebben az osz-
tályban. A bajnokság megnyerése volt 
a célunk, hogy mindjárt a következő 
bajnokságban ott lehessünk a megyei 
II. osztályban, de sajnos ettől messze 
elmaradtunk. A csapatunk a bajnok-
ság végén a hatodik helyet tudta csak 
megszerezni. A lezárt évvel nem kívá-
nok mélyebben foglalkozni, az ered-
ménytelen szereplés okai összetettek. 
Polgári foglalkozásomból eredően 
(állattenyésztő vagyok), ha az állat el-
hullik, azzal nem kell foglalkozni, azt 
el kell temetni, az új jövevényszületé-
sére kell koncentrálni.

A 2008-2009-es bajnokságnak 
nagy hittel, megduplázott erővel, 
felszabadult örömmel fogtunk neki. 
Csapatunk újra, az őt megillető baj-
nokságban, a megyei II. osztályban 
fog szerepelni. Ez köszönhető annak, 
hogy az elmúlt évi megyei II. osztály 
Északi csoportjából a bajnok Ladány-
bene vállalta a megyei I. osztályt. A 

Szabadszállás kiesett, a Kecel a me-
gyei III. osztályba nevezett, míg a He-
tényegyháza nem kívánt indulni a baj-
nokságban. A megyei III. osztályból 
kellett feltölteni a megyei II. osztályt. 
A Városföldön kívül Ballószög és mi 
is vállaltuk azt, hogy ebben az osztály-
ban fogunk játszani.

Rendeztük sorainkat. A felnőtt csa-
pat mellett szerepelünk az ifjúsági, 
serdülő, sőt a női labdarúgó bajnok-
ságban is. A felnőtt csapat irányítását 
Kása Istvánra bíztuk.

Az ifjúsági csapat edzéseit Szekeres 
Károly vezeti. A serdülőkkel Kállai Já-
nos foglalkozik, aki besegít a női csa-
pat felkészülésbe is. A női csapat me-
nedzsere Győző Gyula elnökhelyettes. 
A felnőtt férfi csapatban történtek vál-
tozások. Érkezett a Kiskunfélegyházi 
Vasutastól Kovács József. Leigazoltuk 
Lengyel Tamást, Balla Zoltánt Tisza-
ugról, Varga Csabát Tiszakécskéről. 
Verebélyi Zoltán kapus még gondol-
kozik azon, hogy nálunk folytatja-e a 
játékot. Az ifjúsági csapatból hat saját 
nevelésű játékos: Barcsa Alex, Czímer 
Krisztián, Győri Tibor, Szabó Sándor, 
Nagy Gál Róbert, Kiss Andor készül a 
felnőtt csapattal.

Az ifjúságiak a serdülő csapatból, 

a serdülők pedig a korosztályos után-
pótlásban foglalkoztatottakból töltőd-
nek fel. A női csapatunkat a helyeiken 
kívül, kiskunfélegyházi, lakiteleki, 
pálmonostori, és csongrádi lányok al-
kotják.

A felnőtt férfi csapat eddig három 
edzőmérkőzést játszott. A Bugactól 5–
3-ra kaptunk ki, míg a Helvéciát 5–3-
ra vertük meg. Mind a két mérkőzést 
idegenben játszottuk. Hazai pályán a 
Kisszállás ellen 3–2 arányban győ-
zedelmeskedtünk. Augusztus 8-án a 
Kiskunfélegyházi Vasutassal játszunk 
edzőmérkőzést, hazai pályán, 18 óra-
kor.

A jó szereplés anyagi feltételei 
biztosítottak. Ennek megfelelően re-
ményekkel várjuk az első hazai baj-
noki mérkőzésünket, melyet a Tabdi 
csapatával vívunk, augusztus 16-án 
szombaton 16 órakor. Előtte az ifjú-
sági csapat méri össze tudását a Tabdi 
fiataljaival.

Mindenkit nagy szeretettel várunk 
az előkészületi é a bajnoki mérkőzése-
inkre. Amennyiben idejük engedi, ak-
kor az edzéseinkre is látogassanak ki.

Kellemes időtöltést, jó szurkolást 
kívánok az elnökség nevében.

Martus Pál elnök

A bajnokság végeredménye: megvédte címét a tava-
lyi bajnok, meglepetésre második lett egy újonc csapat, 
a Tiszaalpári SE!

A csapat tagjai: Varga Béla, Dragon János, Palás-
ti József, Gálfi Mihály, Bársony András, Dr. Vancsura 
István, Vakulya János, Farkas László, Bartók István, 

Novák Dávid, ifj. Bársony András, Dömötör Tamás, 
ifj. Gálfi Mihály, Dömötör Péter.

Az okleveleket, az augusztus 16-án rendezendő 
sakkverseny után adjuk át a versenyzőknek. A követke-
ző bajnoki évben is szeretnénk jól szerepelni. A célunk 
nem más, mint a dobogón végezni.           Gálfi Mihály



A globális felmelegedés hatására 
rendkívüli időjárási viszonyokat ta-
pasztalhatunk. A hőség jelentős ter-
helést ró szervezetünkre, sajnos meg-
emelkedik a balesetek és rosszullétek 
száma is. A kánikula káros hatása 
főként három okra vezethető vissza: 
a fokozott UV sugárzásra, a nehezen 
elviselhető hőségre és a levegőben 
megemelkedett szmog és por szintek-
re.

Az alábbiakban néhány tanács kö-
vetkezik, amelyek e három „ellensé-
günkkel” szembeni védekezést szol-
gálja.

 A napfény káros hatásától leg-
inkább úgy védekezhetünk, ha elke-
rüljük. 11 és 15 óra között ne tartóz-
kodjunk a szabadban. A napozással is 
érdemes óvatosnak lenni, és fényvédő 
krémeket használni (felnőtteknél leg-
alább 30, gyerekeknél legalább 50 
védőfaktorosat). A leghatásosabb, ha 
UVB és UVA ellen egyaránt véd és 
víztaszító hatású. Hosszabb, napon 
tartózkodás esetén, jó óránként újra-
kenni a bőrt. Talán kevesen tudják, de 
az UVA sugárzásnak is van káros ha-
tása. Korai öregedésben, fényallergiá-
ban és ekcémában igazolták a kóroki 
szerepét. Az UVA sugárzás áthatol az 
ablaküvegen így autóban utazva fel-
húzott ablak mellett is, okozhat bőr-
gyulladást. UVA sugárzást használnak 
a szoláriumok többségében, túlzás-

ba vitt kezelést ott is káros. Az UVB 
sugárzás a felelős, a napégésért, az 
ablaküvegen nem, de a vízen áthatol, 
ezért víz alatt is le lehet égni.

A bőrrák elleni védekezésben segít-
het, ha az anyajegyeket vastagabban 
kenjük fényvédővel, vagy ragtapas-
szal fedjük. Évente egyszer érdemes 
bőrgyógyásznak megmutatni ezeket.

Gyerekeknél a nyári időszakban 
gyakran lép fel verejték-kiütés, fény-
allergia, és napégés.

 A kánikula által okozott másik 
nagy gond a hőség, gyakori a 25 C fe-
letti napi átlag hőmérséklet. Ilyenkor 
érdemes kerülni a megterhelő fizikai 
munkát és a legmelegebb órákban, 
árnyékban tartózkodni. Az ablakokat 
napközben elsötétíteni, éjszaka szel-
lőztetni. A túlzott légkondicionálás 
nem egészséges, a ventilátor túlzott 
használata pedig kiszáradást okozhat.

Lehetőség szerint többször tussol-
junk le, vagy fürödjünk langyos víz-
ben, időseknél a langyos vízzel törté-
nő lábáztatás vagy vizesborogatás is 
jó hatású lehet.

Kánikulában különösen nagy je-
lentősége van a rendszeres vízivásnak, 
mivel az izzadás során nagymennyisé-
gű sót is vesztünk, ennek pótlása is 
fontos.

Az alkoholos és magas cukortar-
talmú italok vizet vonnak el a szerve-
zetből, így kerülni kell. A koffein és 

erős fekete tea vízhajtó hatású, nagy 
melegben ezek sem jók.

A kiszáradás első tünetei a fejfájás, 
a koncentrálóképesség csökkenése, és 
a szomjúság. A gyermekek játék köz-
ben gyakran megfeledkeznek a szom-
júságról, így a szülők feladata, hogy 
folyamatosan itassák, vagy kínálják 
őket.

Idősebb korban a szervezet hama-
rabb kiszáradhat, éppúgy, mint gyer-
mekkorban. A korral csökken a szom-
júságérzet, így tudatosan kell figyelni 
a megfelelő mennyiségű folyadékbe-
vitelre (kb. óránként egy pohárral).

A gyógyszerek hatását befolyásolja 
a kiszáradás, így akik állandó gyógy-
szereket kapnak, különösen figyelje-
nek erre.

Ha a szoba hőmérséklete 25°C fe-
letti, a gyógyszereket hűtőben kell tar-
tani, még ha ezt a dobozra külön nem 
írták is rá.

A szmog és por éppúgy, mint télen, 
kánikulában is nagy problémát okoz-
hat.

Védekezésként, lehetőség szerint 
kerülni kell a forgalmasabb közleke-
dési helyeket. Az ablakokat zárni ér-
demes, a szellőztetés éjjel ill. a hajnali 
órákban a legjobb, amikor az autók, 
okozta szennyeződés nem olyan nagy-
fokú.

Dr. Martus Mónika
gyermek háziorvos
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ORVOSI TANÁCSOK KÁNIKULÁBAN

A verseny célja: Tiszaalpáron és 
vonzáskörzetében élők baráti-kapcso-
latainak ápolása a sakk-sporton ke-
resztül, Tiszaalpár sakk hagyománya-
ink megőrzése. A verseny helyszíne: 
Tiszaalpár, Árpád Művelődési Ház. 
A verseny ideje: 2008. augusztus 16. 
9 óra. Nevezés: a helyszínen 8.30 és 
9 óra között. Előzetesen: Bársony Ist-
vánnál (művelődési ház, 30/621-0873, 
e-mail: muvhaz@tiszaalpar.hu) és Gál-
fi Mihálynál (20/528-4255, galfim@
externet.hu) A verseny rendezője: Ti-
szaalpár Önkormányzata. A versenyen 
kora-, nemre-, minőségre (stb.) való 

tekintet nélkül bárki indulhat. Költsé-
gek: a rendezés költségeit a rendezők 
viselik. A részvétel (utazás, étkezés, 
egyéb) a versenyzőket terheli. Neve-
zési- (regisztrációs) díj: NINCS. Ver-
senybíróság: Kemény Csaba verseny-
bíró +3 fő a versenyzőkből választva. 
A verseny lebonyolítása: 7 fordulós 
svájci rendszerben, számítógépes sor-
solással. A játékidő 2*15 perc, RAPID 
szabályok szerint. A nevezők létszá-
mától függően az ifjúságiak külön 
csoportban versenyez(het)nek. A for-
dulókra néhány perces párosítási- és 
ültetési szünetekkel folyamatosan ke-

rül sor, hosszabb pl. ebéd-szünet nincs 
tervezve!

A helyezések megállapítása:  - 
Győz ill., előbb végez a (leg)több 
pontot szerzett játékos. Holtverseny 
esetén: -(1 )Bucholz-, (2) Berger-Son-
neborg számítás, (3) Progresszív érték, 
(4) Egymás elleni eredmény -a fentiek 
teljes egyezősége esetén a díjazott he-
lyezéseket villám-parti(k)ban kell el-
dönteni. Díjazás: oklevél és tárgyjuta-
lom. Egyéb: a versenyen az általános 
írott- és íratlan sakk-szabályok érvé-
nyesek. Vitás kérdés felmerülésekor a 
zsűri döntése a mérvadó.

Tiszaalpári Sakkverseny 2008.
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TiszaalpáRi Napok 2008.
- 2008. auguszTus 15. péNTek
17:00  Újvári Sándor fotókiállításának a megnyitója a művelődési házban

- 2008. auguszTus 16. szombaT 
Horgászverseny az alpári Tisza-holtágon, gyülekező: 6.30 a Zuhogónál
9:00 Sakkverseny a művelődési házban

14:00-16:00 Motoros bemutató a járáson (Petőfi Sándor utca külterületi része)
Gyerek quad gyorsasági bemutató, felnőtt quad gyorsasági bemutató, motoros gyorsasági bemu-
tató. Ügyességi versenyek az előbbi kategóriákban. Cross motorral, quaddal érkezők ajándékot 
kapnak! Arcfestés, kukoricaevő verseny.
Programok a sportpályán:
- 14:00 Bajnoki serdülő labdarúgó mérkőzés  - Tiszaalpár-Tabdi
- 16:00 Bajnoki felnőtt labdarúgó mérkőzés - Tiszaalpár-Tabdi
- 14:00-18:00 Pörköltfőző verseny (Részletes felhívást a 2. oldalon olvashatják).
- 14:00-18:00 a Tormási Autóház Chevrolet autó-bemutatója
- 16:00 Kézműves foglalkozások, természetismereti játszóház a KNP munkatársainak közreműkö-
désével
- 16:00 A Tiszaalpári Mozgássérült Csoport humoros ügyességi versenye:
Kerekes szék szét- összeszerelés időre, görbebot hajító verseny, „kétkerekezés” kerekes székkel, 
kerekes székes ügyességi vetélkedők információ: Hanó Mihály 20/2288-449
- 17:00 Majoros Ági Bábszínháza bemutatja: a Százszorszép Bóbiska c. mesejátékot a művelődési 
házban
- 18:00 Tiszavirág Cigány Hagyományőrző Zenekar (Tiszaalpár) koncertje
- 19:00 Mad-Roll zenekar (Tiszakécske) koncertje
Főzőverseny eredményhirdetése
- 20:00 Inzultus Háztartási Félkemény Rockzenekar (Kecskemét) koncertje
- 20:45 Tűzijáték
Utcabál, helyszín: a Tiszatáj vendéglő előtti útszakasz

- 2008. auguszTus 17. vasáRNap
- 9:00 Női labdarúgó torna: Nagykőrös, Kiskunhalas, Városföld, Szolnok és Tiszaalpár csapataival

- 2008. auguszTus 20. szeRda
- 8:30 Ünnepi szentmise (Jótanács Anyja Római Katolikus plébániatemplom)
- 9:30 Ünnepi műsor, helyszín: a Templomdomb 
- 17:00 Tiszaalpár-Lakitelek Öregfiúk mérkőzés

informácó: www.tiszaalpar.hu, e-mail: muvhaz@tiszaalpar.hu
Árpád Művelődési Ház tel: 76/424-106

a programok ingyenesek!
a műsorváltozás jogát fenntartjuk!

a rendezvény kiemelt támogatója: bács-kiskun megye önkormányzata
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A NYÁR VESZÉLYEI - RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS 
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 közle-
kedők figyelmét, hogy sokkal körül-
tekintőbben, és figyelmesebben közle-
kedjenek, óvatosabban közelítsék meg 
a gyalogátkelőhelyeket, a buszmeg-
állók és a játszóterek környékét, mert 
bármikor felbukkanhat egy figyelmet-
len 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 
elérhetősége. A szüleidnek, hozzá-
tartozóidnak tudniuk kell, hogy baj 
esetén hol kereshetnek. Sem az utcán 
sem otthonodban ne állj szóba idege-
nekkel, ne engedj be a lakásba senkit 
sem, csak akit a szüleid megnevez-
nek. Ha csak ismerősöd egy felnőtt és 
különösebben nem tudsz róla semmit 
sem, akkor se szállj be a kocsijába, ne 
kísérd el az otthonába semmilyen in-
dokkal sem. Ha baráti társaságodban a 
többiek olyan dologra akarnak ráven-
ni, ami bűncselekmény vagy szabály-
sértés, vagy magadnak okozol vele 
kárt,  az egészségedet veszélyezteted,  

akkor ezekre a dolgokra mondj bátran 
NEM-et, még akkor is, ha kizárnak a 
csapatból. Ne fogadj el kábítószert, 
cigarettának álcázott indiai kenderből 
készült „füves cigit”!  A diszkó a fel-
hőtlen 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 fogyasztott.  Ne en-
gedd át a vezetést olyan személynek, 
aki tudomásod szerint alkoholt vagy 
drogot fogyasztott, ezzel a járműveze-
tés tiltott átengedése elnevezésű bűn-
cselekményt követed el. Ha az utcán 
néhányan megállítanak, és értékeid 
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 vi-
dáman indult szünidőt a bőrgyógyá-
szaton, vagy a kórházban töltöd. Az 
utca nem játszótér! Mindig legyél 
figyelmes és körültekintő, a játék he-
vében se feledkezz meg a közlekedési 
szabályok maradéktalan betartásáról. 
Az alábbi esemény sem történt volna 
meg, ha a 14 éves kerékpáros fiú job-
ban 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 sérü-
lés nem történt. Anyagi kár: a kerék-
párban 5.000 forint, a személygépko-
csiban  80.000 forint.

Ha sérelmedre bűncselekményt el-
követtek, vagy akar valaki elkövetni, 
akkor bátran szólj szüleidnek, bárme-
lyik rendőrnek, számíthatsz ránk, mi 
segíteni fogunk! Tel: 76/463-211     63-
11 mellék.

Kovács Gizella r. szds. 
Bűnmegelőzési főelőadó

Ebből az alkalomból szeretnék kö-
szönetet mondani a jelenlegi tagoknak 
és remélem, hogy új tagokkal is fog 
bővülni csoportunk. Mint tudjuk, min-
den kezdet nagyon nehéz, főleg azok-
nak, akik egyébként is egészségükben, 
mozgásukban akadályozva vannak. 
Ezt a nehéz élet szeretném vidámabbá, 
könnyebbé tenni, az önök segítségé-
vel. 2008. augusztus 16-án rendezett 
falunapok keretében szeretnénk jelen 

lenni a sportpályán, ahol egy humoros 
vetélkedőre (kerekesszék ügyességi 
és görbebot hajító verseny, kerekes-
szék szét és összeszerelés időre, vala-
mint két keréken ki meddig tud menni 
ügyességi verseny) hívjuk egészséges 
és mozgássérült társainkat. Természe-
tesen értékes díjakkal jutalmazzuk a 
sikeres versenyzőket.

Szeretnénk, ha a későbbiekben 
ez természetes lenne, és hogy lássák, 

mi is ugyan olyan emberek vagyunk, 
mint mások, csak mozgásunkban kor-
látozottak. Mi is vágyunk társaságra, 
kikapcsolódásra, és bennünk is van 
versenyszellem. Ezt alátámasztásul 
bejelentjük, hogy indulunk mi is a fő-
zőversenyen.

Kérem, aki ehhez kedvet érez, je-
lentkezzen új tagnak, és várjuk segítők 
jelentkezését is!

Hanó Mihály

Újra alakult a tiszaalpári mozgássérült csoport
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A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek“ 
Országos Szövetségének Egészségügyi Bizottsága a 
Richterrel együttműködve idén indította el egészség-
ügyi felvilágosító programját, amelynek célja a lakos-
ság egészségügyi ismereteinek bővítése és a prevenci-

ós gondolkodás népszerűsítése. Ennek jegyében sok szeretettel hívjuk 
meg Klubjuk tagjait a következő rendezvényre.

időpont: 2008. szeptember 8. 10.00-tól
Helyszín: árpád művelődési Ház Tiszaalpár, dózsa györgy u. 2.

pRogRam
- 10.00-10.15 köszöntő beszédek, bársony mihály Népdalkör elő-
adása
- 10.15 – 11.00 szív és érrendszeri betegségek kockázati tényezői, 
dr. Taricska Tibor háziorvos Tiszaalpár   
- 11.00 - 11.30 Férfi egészség 40 év felett az urológus szemével, dr. 
Javad - moussavi - Szolnok, Hetényi Géza Kórház, Urológia, uroló-
gus szakorvos
- 11.30-12.00 a csontritkulás, a néma járvány: dr. zsiska beáta, 
reumatológus szakorvos, Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet
- 12.00- gyógytorna: Faragó istvánné, gyógytor-
nász, Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet.
- árpád Fejedelem Nyugdíjasklub előadása

FelHívás
Tiszaalpár Nagyközség ön-

kormányzatának képviselő-
testülete és a tiszaalpári Római 
katolikus egyház nyilvános, 
egyfordulós pályázatot hirdet 
az egyház és az önkormány-
zat között létrejött „kegyeleti 
együttműködési megállapodás” 
alapján megosztott fenntartású, 
településen működő temetők /
egyházi és köztemető/ – jogsza-
bályokban foglalt - üzemeltetési 
feladatai részleges ellátására.

A tevékenységet 15 év időtar-
tamban „Üzemeltetési Szerződés” 
keretében kell ellátni. A részletes 
pályázati feltételeket a pályázók 
Tiszaalpár Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatalánál 2008 augusz-
tus 7-től 2008. augusztus 18-ig 
munkaidőben vehetik át.

A pályázatokat a részletes pá-
lyázati feltételeket átvevő ajánlat-
tevők – az abban meghatározott 
módon és formában -  2008. szept-
ember 18. 16 órai beérkezéssel a 
Polgármesteri Hivatalhoz nyújt-
hatják be. A pályázati feltételek 
anyagával, a helyszíni megtekin-
téssel és a pályázat benyújtásával 
kapcsolatosan érdeklődni lehet a 
Polgármesteri Hivatalnál.

Tel: 76/424-133

elismeRTék
muNkáJukaT

Ebben az évben is ad át elismeré-
seket az önkormányzat azoknak, akik 
több éves, évtizedes munkájukkal ki-
érdemelték. A hagyományokhoz híven 
ezúttal is az augusztus 20-i ünnepség 
keretén belül adja át Bodor Ferenc pol-
gármester a díjakat.

A legutóbbi testületi ülésen, zárt 
ülésen, döntöttek arról a képviselők, 
hogy kik lesznek azok, akik átvehetik 
a kitüntetést. A képviselők úgy hatá-
roztak, hogy ebben az évben senki sem 
kap díszpolgári elismerést. Tiszaalpár 
Szolgálatáért kitüntetést Szederkényi 
Zoltánné veheti majd át, míg a Tiszaal-
pár Nagyközségért díjat Vajda Márta. 
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Szezonváltás
SISSY DIVATBAN!

Augusztus hónapban minden
termék 50 %-kal olcsóbban

megvásárolható!
ősztől új színes, divatos olasz árúkkal

várom kedves vásárlóimat!
Nyitva tartás: H–P 8.00-12.00 
14.00 17.00 Szo 8.00-12.00

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

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

köszöNeT
köszönetet mondok Rada

sándornénak, aki az elveszett
pénztárcámat megtalálta, és a benne 
lévő pénzzel hiánytalanul visszaadta.

köszönettel: barta lajos
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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:
Másod kézbõl elsõ rangút! Angol, német 
ruhák, sport és katonai ruházat, új márkás 
(Explorer, Espirit, Mills) ruházatok, női, 
férfi ingek, nadrágok (34-66 méretig)

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS:
HASZNÁLT 50 %, ÚJ RUHA 30 % -OS

KEDVEZMÉNNYEL,
BINDER BIZSU ÁRUSÍTÁS. 

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: Kovács Olívia (anyja 
neve: Fekete Gabriella), Berkes Lili (Meskó Irén), 
Kispataki István (Kispataki Melinda).

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.

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

* * *
Simson Schwalbe KE-51 típusú 1971-es kiadású motor, közepes álla-
potban eladó. Érdeklődni. 06-70/575-4979. Ár megállapodás szerint.

* * *
Zöldség, sárgarépa, hagyma eladó. Érdeklődni: 424-542-es tele-
fonszámom lehet.

* * *
Tiszaalpáron a Dózsa György utcában 400-as telken, három szobás 
felújításra szoruló családi ház eladó. Érdeklődni: 06-1/295-3097.

* * *
Szegeden a Plázánál teljesen felújított 52 m2-es lakás eladó. Tel: 
20/2379727


