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Templomdombi emlékezés a nagy királyra

A hagyományokhoz híven, a 
Templomdombon emlékeztünk meg 
augusztus 20-ról, államalapításunk-
ról. Az ünnepi beszédet ezúttal is 
Bodor Ferenc polgármester mondta. 
Beszédéből idézünk.

2008-ban, Tiszaalpáron újra együtt 
ünnepelünk, köszöntjük Szent Istvánt és 
az államalapítás ünnepét. Ez a hely ahol 
állunk, a magyarság Kárpát-medencei 
történelmének kezdeteit juttatja eszünk-
be, mely történelem éppen István csele-
kedeteinek hatására – a jóslatok ellené-
re– még mindig a magyarságról szólhat.

Őseink, amikor 1100 éve ide érkez-
tek, hazát, azaz otthont kerestek. Nem 
mintha addig nem lett volna nekik. 
Hazájuk, nemzetségük, otthonuk saját 
családjuk volt. Esténként, amikor a 
nagycsalád körben ülte a sátor köze-
pén lobogó tüzet, mindenki tudta, hogy 

hová tartozik. Összetartoztak családjuk-
ban, mert együtt élték az életüket. 

Szent István művét időtálló, örök 
emberi értékekre épített fel. Népünk 
a kereszténység felvételével egyenjo-
gú tagja lett az európai népek akkori-
ban formálódó családjának. Gondosan 
ügyelt arra, hogy a magyarság érdekei 
ne sérüljenek. A Szent Király művének 
legnagyobb eredménye az, hogy hazánk 
számára kijelölte az új, európai életet, 
s ezzel véget vetett a hosszú vándorlás 
létbizonytalanságának. Szilárd, tervez-
hető jövőt teremtett meg nemzetünk 
számára. 

I. László elrendelte 1090-ben, hogy 
„Szent István napja mint szent ünnep 
megtartasson”, és rögzítette az augusz-
tus 20-i dátumot is. A magyar királyság 
első évszázadaitól napjainkig húzódik 
ennek az örökségnek az érvényessége, 

talán nem árt elgondolkodnunk, hogy 
ma jó sáfárai vagyunk-e a hagyatéknak. 
Hisz Szent István királyunk művének 
máig érezhető életünket befolyásoló 
hatása. Augusztus 20-a minden magyar 
embert figyelmeztet arra is, hogy őriz-
zük meg a múltunkat, jelenünkben 
pedig mindent tegyünk meg a hazán-
kért. A világ magyarságának is együtt 
kell lennie Szent István napján lélekben 
és valóságban egyaránt. Szent István 
szellemisége közel ezer év távlatából is 
időszerű, hisz a hirdetett erkölcsösség, 
hit, hazaszeretet, függetlenség, békesze-
retet, törvénytisztelet mind-mind olyan 
érték, amelyek által országunk oly sok 
viszály, vérzivataros évszázadok után is 
talpon tudott maradni itt Kelet-Nyugat 
kapujában, a Kárpát-medencében. 
Őrizze meg mindezt nemzeti tudatunk. 
Európai hittel.

Az új kenyeret Kéri Vencel plébános áldotta meg.

Balint
Bélyegző
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Sikeres pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) kere-
tén belül. A szennyvízelvezetésről és 
tisztításról szóló projektre 68 millió 
forintot nyert. Maga a program két 
szakaszból ál, az egyik az előkészítési, 
a másik a megvalósítási. Az előbbire 
nyerte a pénzt a település. Ennek a 
szakasznak a költségvetése nyolcvan-
millió forint. A megmaradó tizenkét 
milliót az önkormányzatnak kell hoz-
zátenni. Az előkészítési szakaszban 
több tevékenységet is el kell végezni. 
Ez a feladat most az ősz folyamán 

fog elkezdődni. Ilyen többek között: a 
közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, 
projekt menedzser, pályázatíró, enge-
délyezett tervek készítőjének, vala-
mint a PR tevékenységet végzőknek 
a kiválasztása. A második fordulóra, 
vagyis a megvalósítási szakaszra el 
kell készíteni az engedélyes terveket, 
a részletes megvalósítási tanulmányt, 
környezeti hatásvizsgálatot, örökség-
védelmi, talajmechanikai vizsgálatokat 
és különböző mellékleteket.

Az előkészítő szakasz 2008. szept-
ember 1-től 2010. augusztus 1-ig tart. 
Ez alatt az idő alatt kell elvégezni a 

nem csekély feladatot. Természetesen 
a megvalósulási szakaszra újabb pályá-
zatot kell benyújtani, ugyanis az első 
megnyerése egyáltalán nem garancia 
arra, hogy, a második is nyerni fog. 
A gyakorlat viszont azt mutatja, nagy 
a valószínűsége annak, hogy aki az 
első szakaszban már nyert pályáza-
ton, az a másodikból sem marad ki. 
Amennyiben minden feltétel adott, 
vagyis a második pályázat is nyerni 
fog, akkor leghamarabb 2013-14-ben 
kezdődhet el Tiszaalpár eddigi legna-
gyobb beruházása, a szennyvízelveze-
tésének a megépítése.

Megkezdődött az iskola, a műve-
lődési ház, valamint a hivatal fűté-
sének a korszerűsítése. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a régi 
elavult kazánokat újakra cserélik, 
amelyek nagyobb teljesítménnyel 
és kisebb energia felvétellel működ-
nek. Ez azt is jelenti, hogy energiát 
fognak megtakarítani. A radiátorok 
cseréjére egyelőre nem kerül sor. 
Korábban a községháza és a műve-
lődési ház fűtését egy kazán látta el. 
Most mind a két épületben külön 
kazán szolgálja majd a fűtést. A 
kazánok cseréjének a finanszírozá-
sa bérleti konstrukcióban működik. 
A költségeket (39 millió forint) az 
önkormányzatnak tíz év alatt kell 
majd visszafizetni. A korszerűsítésre 
azonban tizenöt százalékos támoga-
tást lehetett kapni a Szemünkfénye 
program keretén belül. A bontási 
munkák már elkezdődtek. A fűtési 
szezon (október 15.) megkezdése 
előtt mindenképpen szeretnék befe-
jezni a munkálatokat. Amennyiben 
nem sikerül, az iskola elsőbbséget 
fog élvezni, és ott mindenképpen be 
fogják fejezni a kazáncserét.

Megvalósulhat az
öt csoportos óvoda Újfalun

Jövő-Esély Program a tiszaal-
pári gyermekekért programmal az 
önkormányzat 200 millió forintot 
nyert a Dél-Alföldi Operatív Prog-
ram keretén belül. Az épület átalakí-
tásának és felújításának költségve-
tése 225 millió forint. A pályázatot 
a HBF Hungaricum Kft. készítette. 
A Jövő-Esély Program célja egész-
séges nevelési környezet és megfe-
lelő színvonalú nevelési feltételek 
biztosítása gyermekek számára oly 
módon, hogy az óvodai nevelést a 
hátrányos helyzetű és a településen 
élő etnikai csoportok, valamint sa-
játos nevelési igényű gyermekek 
és szüleik bizalommal, megfelelő 
módon, egyenlő eséllyel igénybe 
tudják venni. A projekt keretében 
a szükséges infrastruktúra megte-
remtése az eszközök beszerzése 
és a szakemberek képzése valósul 
meg.

Régóta szerette volna az önkor-
mányzat azt a tervét megvalósíta-
ni, hogy az óvodás korú gyerekeket 
egy, esetleg két épületben helyezze 
el, a jelenlegi hárommal szemben. 
Az Alkotmány utcai óvoda állapo-
ta sajnos évről évre romlik, a nagy 

átmenő gépjármű forgalom miatt. 
Több esetben is kellett javítási mun-
kálatokat végezni, mert repedések 
voltak a falakon és a mennyezeten. 
A Munkácsy utcai óvoda sem felel 
már meg a mai követelményeknek. 
Ott két csoport működik jelenleg. 
A tiszaujfalui iskola átépítésével 
az Alkotmány és a Munkácsy utcai 
óvoda lakói oda költöznének. A te-
rület kiválóan alkalmas arra, hogy 
óvodás gyerekeket ott neveljenek. 
Viszonylag csendes, tiszta a leve-
gő, nagy az udvar. Minden adott 
ahhoz, hogy az átépítés után a gye-
rekek jól érezzék magukat. A ké-
sőbbiek folyamán még arra is van 
lehetőség, hogy az önkormányzat, 
további három csoportszobával 
bővítse majd az épületet. Ehhez 
azonban újabb anyagi forrásra lesz 
majd szükséges. Az átalakítása 
munkálatok minden valószínűség 
szerint, amint lehet, elkezdődnek. 
A beruházást két éven belül kell 
elvégezni. Ez azt is jelenti, hogy 
nagy valószínűséggel az óvodá-
sok leghamarabb 2010-ben vehetik 
majd birtokba az új csoportszobá-
kat.

Balint
Szövegdoboz
                  Az előkészítő szakaszra meg van a pénz

Balint
Öntapadó jegyzet
MigrationConfirmed Balint által beállítva

Balint
Bélyegző
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Változik a hulladékszállítási rendszer
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-

kosságot, hogy a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Projekt keretében 2008. október 
1-jétől a hulladékszállítást végző 
közszolgáltató megváltozik. Az 
új közszolgáltató a Városi Víz- és 
Kommunális Kft. 6640. Csongrád, 
Erzsébet u. 25. A Kft. minden la-
kos számára eljuttatja az új szol-
gáltatásra vonatkozó tájékoztató 
anyagot és szerződést,  amelyet 8 

napon belül kitöltve és aláírva ké-
rünk visszajuttatni a tájékoztató 
anyagban megjelölt helyekre.

Továbbá az új rendszerrel kap-
csolatosan lakossági tájékoztatót 
tartunk. 

Időpont: 2008. szeptember 22. 
(hétfő) 17.00. óra.

Helyszín: Tiszaalpár, Művelő-
dési Ház.

Köszönettel: Városi Víz- és 
Kommunális Kft.

Kitüntetéssel
ismerték el 

munkájukat
A civil szervezetek, egyesületek, 

tisztségviselők javaslata alapján, Tisza-
alpár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az idén is meghozta 
döntését. A Tiszaalpár szépítéséért vég-
zett áldozatos, fáradhatatlan munkájáért 
a „Tiszaalpár Nagyközségért” díjat Vajda 
Márta kertész mérnöknek, a Faluvédő - és 
Szépítő Egyesület elnökének ítélte oda.

Vajda Mártát Alpáron született. A 
budapesti Kertészeti Egyetemen diplo-
mázott 1980-ban. 1986-ban kapta meg 
Táj és Tájrendezési szakmérnöki diplo-
máját. 1992-ben Novák Lajos polgár-
mester felkérte az Árpád-téri emlék-
park terület rendezésére, munkájával 
meg voltak elégedve így a következő 
években tavasztól fásítási feladatokkal 
bízták meg. 2006. nyarától a tiszaalpá-
ri polgármesteri hivatalnál megbízásos 
szerződéssel dolgozott. A nyugdíj mel-
lett tavasztól őszig a község zöldfelület 
ápolásának irányítását szervezi. 1999-
ben megalakította a Faluvédő- és Szé-
pítő Egyesületet. Az ő vezetésével mű-
ködik, művelődési ház keretein belül a 
Teleház és a Civil Információs Pont is. 
A többi civil szervezetekkel összefogva 
fáradhatatlanul segíti Tiszaalpár fejlő-
dését, szépülését. 

A „Tiszaalpár Nagyközség Szolgá-
latáért” díjat a képviselő-testület több 
évtizedes pedagógiai munkásságáért 
és a település közéletében kifejtett te-
vékenységéért, Szederkényi Zoltánné 
nyugalmazott tanítónak adományozta. 
Szederkényi Zoltánnét, mindenki Ceni-
ke nénijét jól ismeri a falu apraja-nagyja, 
hiszen generációkat tanított írásra, olva-
sásra, számolásra, emberségre. Alpáron 
született, itt járt iskolába és a gyakor-
ló tanítói évet is beleszámítva 39 évig 
dolgozott ugyanebben az iskolában. 25 
évig volt az alsó tagozatos munkaközös-
ség vezetője, a tanítóképzős főiskolások 
gyakorlati mentora. Mindig aktívan részt 
vett a közéletben. 1994-ben vonult nyug-
díjba, de még két évig tanított. A képvi-
selő-testület a köz szolgálatában eltöltött 
több  évtizedes munkásságáért, Tiszaal-
pár gyermekeinek, generációinak taní-
tásában, nevelésében  végzett áldozatos 
munkájáért ítélte oda a díjat.

Folytatódik a járdaépítési akció
Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-

mányzata az alábbi tájékoztatást teszi 
közzé az önerős járdaépítési lehetősé-
gekről. A járdaépítési kérelmek folya-
matosan nyújthatók be Barton András 
műszaki ügyintézőnél a polgármesteri 
hivatalban. A kérelmek elbírálására 
a költségvetési rendelet elfogadása 
után, április hónapban kerül sor. A ké-
relmek elbírálásánál előnyt élveznek 
azok, akiknek az ingatlanuk előtt még 
nincs kiépített járda, illetve a járdaépí-
tés folyamatos közlekedést biztosít a 
gyalogosok részére. 

Képviselő-testületi döntést kö-
vetően a járdaépítési támogatásban 
részesülő ingatlan tulajdonosokkal 
megállapodás köttetik, amelyben 
rögzítésre kerülnek a feltételek és 
a járdaépítéshez szükséges anyagok 
megvásárlására megítélt támoga-
tási összeg. A kivitelezési munkák 
elvégzése után kerül sor az önkor-
mányzat részére készült anyag-
számla összegének kifizetésére, 
amennyiben a helyszíni ellenőrzést 
végző a munka minősége ellen nem 
emel kifogást.

FelhíVás
Tiszaalpár Nagykö-

zségi Önkormányzata 
évente jelentős összeget 
fordít a réti utak kar-
bantartására. Kérjük a 
mezőgazdasági géppel 
rendelkezőket, hogy eső 
után a felázott réti utak-
ra ne hajtsanak rá, mivel 
tönkreteszik az elvégzett 
munkát.

Köszönettel:
Polgármesteri Hivatal

Bursa
ösztöndíjpályázat

Tiszaalpár Nagyközség Kép-
viselő-testülete ebben az évben 
is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat-
hoz. A pályázat a felsőoktatásban 
már tanuló vagy a továbbiakban 
tanulni kívánó fiataloknak nyújt 
anyagi támogatást. 

Pályázati adatlap igényelhető 
a polgármesteri hivatalban ügy-
félfogadási időben, 2008. októ-
ber 01-től. Benyújtási határidő: 
2008. október 31.

(Az ösztöndíjról a www.bursa.
hu Internet címen olvasható to-
vábbi információ.)
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Tiszaalpári diákok a Zemplénben
Izgalmasan kezdődött 33 diák számá-

ra július 7-e. Reggel nyolckor indultak 
ugyanis a Zemplén megyei Pálházára, az 
egyhetes nyári táborba. Immár nyolcadik 
alkalommal szerveztük meg tanulóinknak 
ezt a programot. Külön örömünkre szol-
gált, hogy idén több volt tanítványunk is 
úgy döntött, visszalátogat régi iskolájának 
táborába.

Az első nap legnagyobb izgalmát 
a szállás elfoglalása jelentette. Mielőtt 
azonban megérkeztünk volna, megnéztük 
Miskolcon az Avas-he-
gyi kilátót. A szállás el-
foglalása után megindult 
az egész hetet fémjelző 
ping-pong mérkőzések, 
tollaslabda-partik, foci-
meccsek sora. 

Kedden reggel Fü-
zér várába túráztunk. Az 
előző éjszakai hatalmas 
vihar ellenére is könnye-
dén másztunk fel a szik-
lacsúcson lévő várba. 
Örömmel láttuk, hogy 
három évvel ezelőtti 
látogatásunk óta sokat 
haladt a vár felújítása. 
Füzérradványon a szép 
Károlyi-kastélyt és a 
hozzá tartozó parkot néztünk meg, ahol a 
hatalmas öreg hárs- és gesztenyefák vará-
zsoltak el minket. Izgalmas volt megnézni 
azt az asztalt is, ahol aláírták a szatmári 
békét. Délután szabadprogram keretében 
Tóth Laci bácsi túráján vehettünk részt, 
vagy ellátogathattunk Pálházára.

Szerdán egész napra magára hagytuk 
a szállásunkat. Először Sárospatakra, a 
Rákóczi-várba látogattunk. A nagyobb di-
ákok számára nagy élményt nyújtott, hogy 
megtekinthették azt a szobát (Sub Rosa-
terem), ahol a Wesselényi Miklós vezette 
felkelők, tanácskoztak. Érdekes és tartal-
mas kiállítást láttunk Rákóczi- koráról is. 
Idegenvezető segítségével ismertük meg a 
vár történetét.

Ebédünket a tokaji tv-torony tövében 
fogyasztottuk el, gyönyörködve a fantasz-
tikus kilátásban. Délután felmásztunk a 
Tengerszemhez. 

Csütörtökön délelőtt birtokba vettük 
Sátoraljaújhely Libegőjét, ahol mindenki 
–leküzdve tériszonyát – a város és a Zemp-
lén tájképében gyönyörködhetett. Haza-
felé menetben megálltunk Széphalmon, 
tisztelegtünk Kazinczy emléke előtt.

Délután ellátogattunk a pálházi kisvas-

úthoz és gyönyörű vonatozásban volt ré-
szünk a hegyek között, majd hosszú gya-
logtúrával tértünk vissza szállásunkra. De 
ez nem szegte kedvünket, este mindenki 
egy vidám hangulatú szalonna, illetve 
virslisütésen vett részt. Jókat énekeltünk a 
tábortűz lángjánál.

Pénteken egy újabb vár meghódítására 
indultunk. Regécre másztunk, a várromok-
hoz, ahonnan semmivel nem összehason-
lítható, fenséges kilátás nyílt a Zemplénre 
és a szlovák hegyekre is.

Délután sportprogramok voltak, illet-
ve a patakban rendeztünk egy vízicsatát. 
A már hagyománnyá vált éjszakai túra 
sem maradt el. A szürkületben elindulva 
gyalog sétáltunk át az erdőn keresztül a 
szomszédos faluba, zseblámpa helyett a 
szemünket használva túráztunk, mialatt 
megcsodáltuk az erdő hangjait, állatait, 
különösen sok szentjánosbogarat láttunk.

Szombaton reggel nagy izgalommal 
ültünk fel a buszra, hiszen Telkibányán 
várt bennünket Bartók Józsi bácsi, akivel 
hegyi kristályt mentünk keresni. Fantasz-
tikus élmény volt, hiszen saját kezünkkel 
szebbnél szebb kristályokat sikerült fel-
színre hoznunk. Senki sem távozott üres 
kézzel. Délután a patakban csatáztunk, 
illetve felidézve a húsvéti népszokást, 
locsolkodtunk vödörből, tanárt és diákot 
sem kímélve. Este sajnos elkövetkezett a 
táborzáró. Vidámabbak lettünk azonban a 
kapott oklevelektől, a tábori címektől, és 
az emblémás pólóktól. Éjfélig diszkóval 
búcsúztattuk az idei tábort. Ekkor rendez-
tük meg az éjszakai záró focimeccsünket 
is.

Vasárnap reggel fél hatkor ébredtünk, 
hiszen a tábor kis csapata csengő hangján 

szerenáddal keltette a táborszervező peda-
gógusokat. Sajnos reggeli után érzékeny 
búcsút kellett vennünk a Hanyi Istók Tu-
ristaháztól. De hazafelé sem unatkoztunk, 
hiszen Vizsolyban megnéztük az első ma-
gyar Bibliát, felmásztunk a boldogkői vár-
ba, Mezőkövesden, a Gépmúzeumban pe-
dig rengeteg régi gépet próbálhattunk ki. 
Este 8 óra körül ölelhettük át izguló szüle-
inket, de a buszról leszállva már sokan azt 
tervezték, jövőre is részesei szeretnének 
lenni a kilencedik nyári tábornak is.

Felejthetetlen egy 
hét állt mögöttük: ka-
landokkal és sok tudás-
sal gyarapodva tértünk 
haza. Az élményekért 
köszönettel tartozunk 
a turistaház tulajdono-
sának és dolgozóinak, 
akik rugalmasságukkal, 
kedvességükkel és fi-
nom ételeikkel biztosí-
tották a nyári táborunk 
sikerét.

Külön köszöne-
tünket fejezzük ki az 
iskolai SZMK-nak, 
DÖK-nek, a Pejtsik 
Alapítványnak, hogy 
anyagilag támogatták 

programunkat. Köszönjük a paprika fel-
ajánlást Dr. Vancsura Istvánnénak és Ko-
vácsné Kővágó Mónikának. A desszertnek 
elfogyasztott dinnyét és kalácsot Pásztor 
Tamásnénak köszönjük. Nem utolsó sor-
ban pedig köszönjük, hogy a kedves szü-
lők egy hétig ránk bízták gyermekeiket.

A magam és a diákok nevében hálás 
vagyok a segítségért kollégáimnak.

Álljon itt a táborozók névsora, akik 
erejüket nem kímélve meghódították a 
Zemplént: Ballabás  Alexandra, Ballabás 
Zoltán, Balogh Henriett, Bartók Péter, 
Cseri Nikolett, Dömötör Tamás, Gyurki 
Natasa, Hatvanyi Ferenc, Horváth Ferenc, 
Hunyadi Ádám, Ivicz Ditta, Kis Dávid, 
Kovács Nóra, Márton Gáspár, Medek 
Zoltán, Mészáros Miklós, Molnár Domi-
nika, Palásti Adrienn, Palócz Bianka, Pa-
lócz Dániel, Palócz Gábor, Pásztor Ádám, 
Pásztor Dávid, Patai Rita, Polacsek Han-
na, Polyák Adrienn, Rácz Gergő, Szabó 
Gabriella, Samicskov Lili, Tóth Bence, 
Varga Lídia, Vetter Fanni, Vetter Jen-
ny. A kísérők: Besszerné Almási-Szabó 
Zsuzsanna, Besszer Péter, Tóthné Mátyus 
Mónika, Tóth László, Bondár Enikő.

Bondár Enikő



5. oldal

Tiszavirág tábor hátrányos helyzetű gyerekeknek
Hagyományainkhoz híven már 

harmadik alkalommal került meg-
rendezésre iskolánk által oly nagy 
várakozással és érdeklődéssel foga-
dott Tiszavirág táborunk, mely ötven 

hátrányos helyzetű gyermek számá-
ra nyújtott felejthetetlen emlékeket a 
nyári szünidő alatt.

A támogatóinknak köszönhetően 
az adományaikból és pályázati ös-
szegekből tudtuk megvalósítani az 
öt napos napközis táborunkat, ame-
lyet ezúton szeretnénk megköszönni 
mindazoknak, akik közreműködtek és 
adományaikkal segítettek a tábor még 
felejthetetlenebb lebonyolítását.

A tábor programjai közül néhányat 
szeretnék megemlíteni, melyet annyi-
ra vártak a kis táborosaink: Tisza-túra, 
a tiszakürti Arborétum megtekintése, 
íjászat, lovaglás, kecskeméti kirán-
dulás, mozizás, Vadaspark látogatása, 
Planetárium, strandolás, palacsintaevő 
verseny, kézműves foglalkozások.

Támogatóink voltak: Pejtsik Lász-
ló Alapítvány, Árpád Fejedelem Ál-
talános Iskola, az iskolánk SZMK és 
Diák Önkormányzata, Pintér Francis-
ka, Kádár Lajos Nyugdíjas Klub.

A tábor programjainak megvalósí-
tásában segítettek:

Bártol István, Kecső József – lo-
vaival, Kecső Péter, Simonyiné Pol-
ner Anita, Bartók Margitka, Palásti 
Józsefné - Erika óvónéni, Novákné 
Lovas Erzsébet, Győriné Novák Olga, 
Győri Istvánné, Maróti Pálné, Deák 
Lajosné, Kanálné Rozika, Palásti Fe-
rencné Pannika néni, Kalmárné Pa-
lásti Mónika, Sósné Czinege Edina és 
Vedres Balázs.

Külön szeretném megköszönni Gi-
bárszki Sándorné támogatását és ön-
zetlen segítségnyújtását, amivel meg-
erősített terveimben és tetteimben, 
mely a tanulóinkért jött létre!

 Köszönünk mindent!- a táborozók
Barcsik Edit Mária táborszervező

KösZönjüK A segíTségeT
Június 29-től július 6-ig gyermeke-

ink néptánctáborban voltak Mátraszen-
timrén. Ezúton szeretnénk a szülők és 
a gyerekek nevében megköszönni tá-
mogatóinknak az önzetlen segítséget, 
hogy gyermekeinknek felejthetetlen 
pillanatokat okoztak támogatásukkal. 
Külön köszönet Gibárszki Sándor-
né iskolaigazgatónak és a néptáncos 
gyerekek szüleinek, a pozitív hozzá-

állásukért. Támogatóink: Tiszaalpár 
Önkormányzata, tiszaalpári Fidesz 
szervezete, Song Shuang Liang (Kí-
nai Áruház), Dr. Taricska Tibor, Lólé 
Istvánné Erzsike (Sissy butik), Ko-
vács József (100 forintos bolt), SZMK 
általános iskola, Diák Önkormány-
zat, Gyurki Gábor (X Favorit Kft.), 
Gyurki Gáborné Irénke (Böngészde), 
Zsaklin Duó Kft., Domokos István 

(Mokka Presszó), Dr. Vancsura Ist-
ván, Juhász Imréné (élelmiszer bolt), 
Kallai Zoltánné, PAX Otthon, Pejtsik 
László Alapítvány, Fókusz Takarék-
szövetkezet. Köszönet még Baloghné 
Varga Gabikának, és Farkas Csabának 
a zöldségekért, Martus Pálnak a lab-
dákért.

Tisztelettel a szülők nevében
Győri Tiborné és Juhász Ferencné

Ismeretterjesztő könyvek: 
- Világpolitikai lexikon (helyben 
használható), - Művek lexikona 
(helyben használható), - Romsics 
Ignác: A 20. század rövid történe-
te, - Moretti Magdolna: „Figyelj 
rám, mintha jel volnék” (pszicho-
lógia szülőknek) - Allen, Robert: 
Hogyan győzzünk a vitákban?, 
- Hubbard, L. Ron: Szcientológia, 
- Müller Péter: Örömkönyv.

Szépirodalom: Szép versek 
2008., - Baldacci, David: Tizedmá-
sodperc (krimi), - Roberts, Nora: 
Korallzátony (krimi), - Ördögh 
Ottó: Világirodalmi paródiák, - 
Bradford, Barbara Taylor: A Ra-
venscar dinasztia (családregény).

Fiataloknak ajánljuk: - Stil-
ton, Geronimo: Vakáció a Las 
Egeras Hotelben (vidám mese), 
- Stilton, Geronimo: Egy bajusz-
meresztő hétvége (vidám mese), 
- Desarthe, Ágnes: Kit érdekel 
a szerelem? (ifjúsági regény), 
- Katona Gabriella: Jobb leszek 
nyelvtanból (5., 6. és 7. osztályo-
soknak), - Foster, Juliana: Lányok 
könyve.

Érdeklődni lehet: a 76/598-
816-os telefonszámon

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.

Ajánló a könyvtár 
legújabb könyveibõl



Több éves hagyománya van az augusztus közepén meg-
rendezésre kerülő sakkversenynek községünkben. A most 
rendezett versenyre Szegedről, 

Szentesről, Kiskunhalasról, Kiskunfélegyházáról is 
érkeztek, és természetesen a helyi sakkbarátok is asztal-
hoz ültek. A felnőtt mezőnyben 14 fő próbálta ki szellemi 
erejét. A 7 fordulós svájci rendszerben lebonyolított ver-
seny igen izgalmas csatákat hozott, az utolsó forduló előtt 
még négyen voltak versenyben az első helyért. Ez végül 
Ábrahám Lajosnak sikerült a legjobban. A felnőttek vég-
eredménye: 1. Ábrahám Lajos (Szeged) 6 pont. 2. Sipos 
Kálmán (Szeged) 6 p., 3. Bársony András (Tiszaalpár) 5 
p., 4. Gálfi Mihály (Tiszaalpár) 4,5 pont. 5. Samu Richárd 

(Kiskunfélegyháza) 4 p., 6. Vakulya János (Tiszaalpár) 4 
p. , 7. Kovács Sándor (Kiskunfélegyháza) 3,5 p., 8. Lantos 
István (Szentes) 3,5 p., 9.Varga Béla (Tiszaalpár) 3,5 pont. 
10. Novák Dávid István Tiszaalpár 3 p., 11. Bartók István 
(Tiszaalpár) 3 p., 12. ifj. Gálfi Mihály (Tiszaalpár) 1 p., 13. 
Dömötör Tamás (Tiszaalpár 1 p. Dömötör Péter (Tiszaal-
pár) 1 p. Fiataljainknak még egy kicsit erős volt a mezőny, 
de így szereznek több tapasztalatot.

A gyermek (14 év alatti) kategóriában 7 fő nevezett, 
itt körmérkőzést játszottak. Sajnos a helyi gyerekek közül 
csak egy résztvevő volt. Végeredmény: 1. Fekete Martin 
(Kiskunhalas) 5,5 p., 2. Márta Dominik (Kikunhalas) 5 
p., 3. Fekete Alex (Kiskunhalas) 3,5 p., 4. Nagy Dominik 
Noel (Kisknhalas) 3 p., 5.Lantos Alexandra (Szentes) 3 
p., 6. Balogh Judit Dóra (Kiskunhalas) 1 p., 7. Molnár 
Döme (Tiszaalpár) 0 p. Az igazsághoz tartozik, hogy a 
halasiak rendszeres oktatásban részesülnek. Jó volna, ha 
a helyi fiatalokat is jobban érdekelné a sakk, és akkor töb-
ben lennénk, sőt az eredmények is fényesebbek lennének. 
Ez persze kritika ránk, idősebbekre nézve, hogy nem tud-
juk megszerettetni a gyerekekkel a királyos játékot. Ami 
nagy előny lenne a gyerekeknek az iskolai tanulásban is, 
mint például.: gondolkodás, logika, memória, fegyelem 
fejlesztésében. Most már ezen kell dolgozni, és akkor sok 
szép sikert érhetünk el.

Gálfi Mihály

6. oldal

Falunapi rendezvények

Először mutatkoztak be a nagyközönség előtt a helyi mo-
torosok és quadosok. Eredmények, gyermek ügyességi ve-
télkedő: 1. Szatmári Mariann, 2. Herczeg Koppány, 3. Papp 
Dóra, 4. Popper  Ádám, 5. Andó Dominik, 6. Herédi Dominik. 
Gyermek quad gyorsasági vetélkedő: 1. Herédi Róbert, 2. 
Papp József, 3. Szatmári Mariann, 4. Herczeg Bálint, 5. 
Andó Dominik, 6. Popper Ádám. Felnőtt ügyességi ve-
télkedő: 1. Novák Gábor, 2. Kiss Ferenc, 3. Bali Szabina. 

Felnőtt quad gyorsasági vetélkedő: 1. Novák Gábor, 2. Bali 
Szabina, 3. Kiss Ferenc, 4. Kutasi János, 5. Konfár Norbert. 
Cross gyorsasági vetélkedő (kis cm3): 1. Bársony Gábor, 2. 
Kálmán Róbert, 3. Feketéné Bagi Tünde, 4. Bartók Péter, 
5. Rokolya Krisztián, 6. Bálint Ádám.

Cross gyorsasági vetélkedő (nagy cm3): 1. Herczeg Ta-
más, 2. Kecső József, 3. Kacziba Sándor, 4. Juhász Gábor. 
(Folytatás a következő oldalon)

KeTTő ÉS NÉgy KerÉKeN verSeNyezTeK

Meg Kell SzereTTeTNI a gyereKeKKel a KIrályoS jáTÉKoT

Nyolcvanöt horgász, köztük tizennyolc gyerek és 
nyolc ifjúsági versenyző vett részt a falunapi hor-
gászversenyen. A felnőtteknél első lett Kővágő And-
rás 2990 grammal, 2. Baranyi József 2070 gr., 3. Ko-
vács Lajos 1690 gr. Ifjúságiaknál 1. Varga Zsolt 660 
gr., 2. Hatvanyi Ferenc 590 gr, 3. Végh Bálint 400 gr. 
A szenioroknál Szűcs Gyula bizonyult a legjobbnak 
630 grammal, 2. Bodor Mihály 600 gr, 3. Bíró Imre 
280 gr. A gyerekeknél László Péter lett az első 1380 
grammal, 2. Groheczki Tímea 1050 gr. 3. Novák Dá-
niel 910 gr. A legnagyobb halat egy 2,30 kg-os pon-
tyot, Kővágó András fogta, így a vándorserleget is ő 
nyerte.

SoK apróhal aKadT a horogra KuKorIcaevÉSbeN verSeNyezTeK

Újfalun a motokross pályán rendezték meg a kukorica-
evő versenyt. A versenynek az volt az érdekessége, hogy 
míg a gyerekek a kukoricát ették a szülőnek süteményt 
kellett legyűrnie. A 4-6 éveseknél 1. Szatmári Kristóf, 2. 
Dósa Ágnes, 3. Kelemen Patrik, 4. Gálfi Mihály, 5. Kele-
men Krisztofer, 6. Netik Krisztián. Az apukák közül Szat-
mári András győzött. 7-11 évesek: 1. Kelemen Áron, 2. 
Vincze Tamás, 3. Kása Norbert. 4. Szabó György, 5. Bekő 
Dzsenifer, 6. Hódi Mihály. Süteményevésben Polner Béla 
győzött. 12-13 évesek: 1. Kanalas Kitti, 2. Kecső Bence, 3. 
Cseri Róbert, 4. Fekete Ádám. A leggyorsabb sütemény-
evő apuka pedig Kecső József.

A díjakat a Fogjunk össze a gyermekekért, a jövőnkért 
alapítvány ajánlotta fel.



                            7. oldal

A gyerekeknél nagy tetszést váltott ki az arcfestés.Kicsik és nagyok egyaránt pecabotot fogtak.

a Tiszavirág cigány hagyományörző zenekar
táncosai is felléptek a színpadon.

A mozgáskorlátozottak által szervezett versenybe Bo-
dor Ferenc polgármester is benevezett.

Mad-roll zenekar Tiszakécskéről érkezett. a főzőversenyre ezúttal is sokan neveztek be.



8. oldal

A LÁNYOKNAK JOBBAN MENT A FOCI
A Tiszaalpári napok keretében, női 

labdarugó tornát rendeztünk közsé-
günkben. A torna négy csapat részvé-
telével zajlott, körmérkőzések formá-
jában.

A torna végeredménye: 1. Tiszaal-
pár, 2. Kiskunhalas, 3. Kecskemét, 4. 
Városföld. A torna legjobb mezőjáté-
kosa: - Rátkai Orsolya – Tiszaalpár. A 
torna legjobb kapusa: - Ficsór Móni-
ka – Tiszaalpár (kapott gól nélkül). A 
legjobb Tiszaalpári játékos különdíját: 
Győző Tamara kapta. A torna gólki-
rálynő címet nem osztottuk ki, mivel 
minden gólszerző csak 1-1 találatot ért 
el. A résztvevő csapatok legjobbjai díj: 
Tóth Kitti – Tiszaalpár, Darányi Andrea 
– Kiskunhalas, Csík Eliza – Kecskemét, 
Farkas Erzsébet – Városföld.

Megköszönjük támogatóinknak, 
hogy ajándékaikkal hozzájárultak a tor-
na sikeres lebonyolításához.

Köszönetet mondunk a Tiszaalpári 
Önkormányzatnak, a Czinege  Manu-
faktúrának, a TÉSZ helyi kirendelt-
ségének, Papp József húsboltosnak, a 
Boros szóda tulajdonosainak.

Hazai környezetben játszottuk az 
utolsó előkészületi mérkőzésünket Bu-
gac ellen. 2:0- ra nyert a csapat könnye-
dén jó játékkal visszavágtunk a bugaci 
fiaskóért. Az ifisták is hozták a kötele-
zőt és 3:2-re verték a bugaci fiatalokat.

Az első őszi bajnoki mérkőzésünket 
a Tabdi ellen játszották, amit a fiúk si-
mán nyertek meg 3:1 arányban. Az sem 
szegte különösebben a játékkedvüket, 
hogy ifjúsági csapatunk 4:2-re alulma-
radt.

A csapat első idegenbeli mérkőzésé-
re a tisztes helytállás reményében utaz-
tunk Orgoványra. Az eredmény 8:2 lett. 
Azt gondoltuk, hogy a bajnokságra törő 
Orgovány, kecskeméti játékosokkal 
megerősítve nagy falat lesz, de hogy 
ennyire. Ezen úgy tettük túl magunkat, 
hogy nem a bajnokesélyest kell legyőz-
nünk, pláne otthonában, hanem majd a 
többi csapatot. (Orgovány- Tiszaalpár 
ifjúsági 7:2)

Így a hozzánk látogató eddig még 
pontot sem szerző Csólyospálos jó el-
lenfélnek mutatkozott.

Az eredmény Tiszaalpár – Csólyos-

pálos 0:2, ifi 1:4. Gyorsan felejtsük el 
ezt is. A csólyosiak annyira örültek a 
nem várt sikernek, hogy késő este is 
még itt dekkolt a buszuk a „búfelejtő” 
előtt, így adva nyomatékot az ölükbe 
hullott eredménynek. Mi pedig szép 
csendben hazaballagtunk.

Következett a Helvécia, ez mérkő-
zés is a volt jobb kategóriába tartozott. 
Helvécia – Tiszaalpár felnőtt 2:0, ifi 
3:1. Megkezdte szereplését a serdülő és 
a női csapatunk is. A serdülők Lajosmi-
zsétől szenvedtek súlyos 9:2 arányú ve-
reséget, míg a lányok a tavalyi bajnok 
otthonában kaptak ki 5:1 arányban.

Elmondhatom, hogy nem vagyunk 
egy rózsás helyzetben az itt leírtak 
alapján.

Én azért bízom a játékosokban, hogy 
van tartásuk és bennünk van az „Alpári 
virtus”. Megmutatják, hogy többre ké-
pesek ennél, mind a lányok mind pedig 
a fiúk.

Kellemes időtöltést jó szurkolást 
kívánok mindenkinek a hátralévő mér-
kőzésekben.

Martus Pál elnök

Augusztus 16-án a falunapok ke-
retében mutatkozott be a tiszaalpári 
mozgássérült csoport. Nem csak a moz-
gássérülteket, de az ép embereket is si-
került a játékos vetélkedőkbe bevonni. 
A legnagyobb érdeklődés a görbebot ha-
jító verseny aratta, ahol több mint húsz 
jelentkező volt. Két fordulóban lehetett 
csak eldönteni, hogy ki a legügyesebb. 
Ebben a versenyszámban első lett Bo-
dor Ferenc polgármester, 2. Varga Ká-
roly, 3. Piskozub József. A tolószék szét 
és összeszerelése szintén sok vállalkozó 
szellemű játékostársat érdekelt. Itt a leg-
nagyobb ellenfél a stopperóra volt. Az 
első, Czímer Imréné Marika 50 másod-
perc alatt oldotta meg a feladatot. Máso-
dik Szabó Erzsébet 53 mp., 3. Bársony 
István 1 perc 9 mp. Az ügyességi ver-
senyen, egy akadálypályán kellett végig 
„rodeózni” közben nehezítésképpen a 
földről két teniszlabdát kellett felvenni, 
egy pohár vizet egyik helyről a másikra 
vinni, és a végén egy fa küszöbön át-

ugratni. Ez némely versenyzőnek meg-
oldhatatlan feladatnak bizonyult. Pol-
gármesterünk is kipróbálta és sikeresen 
vette az akadályokat. Örömmel nyug-
tázta, hogy milyen ügyesen kerekezünk, 
és a legnagyobb küszöbön is áthajtunk. 
Ennek ellenére megígérte ő nem gördít 
akadályt elébünk és segíti munkánkat. 
Az ügyességi verseny eredménye: 1. 
Horváth László, 2. Tarjányi László, 3. 
Bodor Ferenc. Volt egy külön díjazot-
tunk is, az alig hét éves Palásti Róbert.

Ne kelljen használni soha senkinek 
tolószéket, ezt kívánjuk. Aki verseny-
zett, az biztos, határozott mozdulat-
tal nyúl hozzá, és örül, hogy segíthet. 
A mostani versenynek a legnagyobb 
nyertesei mégis mi, mozgássérültek 
vagyunk, mert kaptunk segítséget, és 
figyeltek ránk.

A főzőversenyen, ahogyan ígértük, 
indultunk egy bográcsos marhalábszár 
pörkölttel. A főszakácsunk Kerepesi 
András volt. Semmi sem bizonyítja si-

kerét, hogy az étel, amit főzött, mind 
elfogyott. Tudományát különdíjjal jutal-
mazták.

Szépen zárult a bemutatkozásunk, 
amiért köszönet a sok-sok felajánlónak, 
akiket név szerint fel, sem tudnánk so-
rolni, mert olyan sokan voltak. Bízom 
benne, hogy mindenki látta, hogy jó 
helyre adta az adományát. Köszönet a 
részt vevőknek, az önkormányzatnak és 
az aktívan részt vevő, fáradságot nem 
ismerő, mozgássérült csoport tagjainak 
és hozzátartozóiknak.

Estére minden program lezajlott, 
mi meg úsztunk a boldogságban, hogy 
milyen jól sikerült. A tűzijátéknál úgy 
érzetük, hogy az egy kicsit nekünk is 
szól. Amikor az utolsó rakéta is kialudt, 
rádöbbentünk arra, hogy holnaptól új-
ból szürke hétköznapok következnek 
és meg kell dolgoznunk mindennapja-
inkért, minden elismerés és tűzijáték 
nélkül.

Hanó Mihály

jól sikerült a mozgássérültek bemutatkozása
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KedveS TőSgyöKereS
alpárIaK ÉS ÚjFaluSIaK
A Tiszaalpári Faluvédő és Szé-

pítő Egyesület egy kiadvány meg-
jelentetését tervezi, ami falunk 
egykori Tisza-menti életét szeretné 
bemutatni. Nemcsak a halászatról 
akarunk szót ejteni, hanem a folyó, 
az ártér mindenféle hasznosításá-
ról: állattartásról, növénytermesz-
tésről, gyűjtögetésről, méhészke-
désről, stb. Arra gondoltunk, hogy 
a kiadvány akkor lenne igazán tar-
talmas, ha minél több olyan fény-
képet, dokumentumot tartalmazna, 
ami a szöveget szemlélteti.

Kérünk mindenkit, hogy amen-
nyiben a családi gyűjteményében 
tartogat olyan régi fotókat, ami 
bármilyen módon kapcsolatos a 
Tiszával, a halászattal, a réttel, a 

fenti témákkal, és szívesen látná 
viszont a kiadványban, bocsássa 
azt rendelkezésünkre. A fotót digi-
talizálás után, néhány napon belül 
– természetesen sértetlenül, eredeti 
állapotában – visszaadjuk tulajdo-
nosának.

Várjuk továbbá azok jelentke-
zését, akik szívesen elmondanák 
régi emlékeiket, hogyan nézett ki 
régen a Tisza és a Tisza-mente, ho-
gyan használták elődeink a rétet, a 
Tisza árterét.

A fotókat személyesen Bársony 
Istvánnál, az Árpád Művelődési 
Házban lehet leadni, vagy Bártol 
Rékánál a 06-30-475-9655 telefon-
számon jelezhetik, ha van fotójuk, 
illetve mesélnivalójuk.

Hajdúszoboszlón
nyaraltak a nyugdíjasok

Az Árpád Fejedelem Nyugdí-
jasklub vezetője Kiss Jánosné és 
tizenketten a klubtagokból, az el-
múlt hónapban egy csodálatos he-
tet tölthettünk Hajdúszoboszlón. 
Az időskor fáradalmait gyógyke-
zelésekkel és fürdőzéssel próbál-
tuk kipihenni. Esténként a közös 
vacsora után a szép virágos utcá-
kon sétálgattunk, vagy közösen 
beszélgettünk, a búcsúestét pedig 
közös énekléssel zártuk. Felejthe-
tetlen pillanatokat éltünk át, min-
den nagyon jól sikerült, ezekért a 
pillanatokért érdemes összefog-
nunk nekünk klubtársak!

Egy résztvevő
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vII. bárSoNy MIhály TeKerőlaNToS TalálKozó
2008. SzepTeMber 27-28., TISzaalpár

2008. szeptember 27. szombat
11.00-13.00 Lovaskocsis zenés felvonulás
14.00-18.00 Kézműves foglalkozások, kosárfonó bemutatók, gyermekprogramok
14.00-14.40 Megnyitó –Közreműködik: a Bársony Mihály Népdalkör, az Árpád Fejedelem Nyugdíjas 
Klub Tánccsoportja, a Tiszavirág Cigány Hagyományőrző tánccsoport
14:40-15:00 Tiszaalpári óvodások műsora
15:00-15:10 Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Énekkarának népdalcsokra
15:10-15:35 A tordai Petőfi Művelődési Egyesület néptáncosai
15:35-15:50 Balla Tibor és tanítványai tekerőznek
15.50-16.20 Jövőnkért Néptánccsoport Tiszaalpár – (Jövőnkért Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény)
16.20-17.00 Táncház Zombori Györgyi vezetésével
17.00-17.40 „Pásztordalok Bársony Mihály gyűjtéséből” - a Bársony Mihály Népdalkör műsora
17.40-18.30 Tisza ’83 citerazenekar koncertje
18.30-19.30 Szerényi Quintet „Csillagok, csillagok” című koncertje (Istvánfi Balázs duda,  Lipták Péter 
klarinét, Zombori Györgyi ének, Kóta Judit ének, Szerényi Béla tekerő)
19.30-20.00 Kukoricafosztás tekerőmuzsikával
20.00-21.00 Vacsora
21.00-  Tekerős Fosztó bál
2008. szeptember 28. vasárnap
9.00 Tekerős mise a Jótanács Anyja templomban
10.00 Tekerős mise a Szent István templomban
A miséken közreműködnek: Micsik Béla törökbecsei kántor citera, Istvánfi Ba-
lázs duda, Szerényi Béla tekerő.
a rendezvény helyszíne a Kádár lajos Közösségi ház, Tiszaalpár, rákó-
czi út 12.

Információ: Tel.: 76/424-106, 76/424-133,
e-mail: muvhaz@tiszaalpar.hu, www.tiszaalpar.hu

Tisztelt lakosság!
cSoNTSűrűSÉg-  vIzSgálaToT

szervezünk 2008. október 1- jén (szerdán) 8-12 óráig
Tiszaalpár, Szent Imre tér 18. sz.  alatti rendelőnkben!

A szűrés önkéntes és ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel: Dr. Taricska Tibor háziorvos

Tisztelt lakosság!
KoleSzTerINSzINT-MÉrÉST

szervezünk 2008. szeptember 24-én (szerdán) 8-12 óráig
Tiszaalpár, Szent Imre tér 18. sz. alatti rendelőnkben!

A szűrés önkéntes és ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel: Dr. Taricska Tibor háziorvos

1-3. osztályos tanulók 
ANGOL NYELV

tanítását vállalom 
szeptember közepétõl.

Kis csoportokban,
modern eszközökkel,

felszereléssel.
Szeretettel várom

a szülõk érdeklõdését!
TELEFON:

421-545 és 424-254. 
Víglási Edit
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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:
10. 08., 11. 05., 12. 03.  

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

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

Figyelem!
Szeptember közepétől 

SISSy dIvaT
a szuperinfóból ismert 

poNT 500-as termékekkel bővül.
Minden héten új, friss árú érkezik!

Ne feledje: poNT 500!
ahol kedvező áron vásárolhat!

Szeretettel várok minden régi és új érdeklődőt!
 lóléné erzsike

KösZöneT
Köszönetet mondok roza

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

Köszönettel: barta lajos



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: Patai Amanda (anyja neve Rácz 
Tímea), Gera Vivien (Tímár Mónika), Kiss Laura (Sípos 
Erika), Simonyi Lili (Polner Anita), Domokos Attila Levente 
(Kulmann Brigitta), Harti Virág (Hajós Erika).
akiket elveszítettünk: Marsa Ferencné Barácsi Katalin 
(1925), Gálig Imre (1947), Magyar Julianna (1930), Ajtai 
Tibor (1950), Kerepesi Jánosné Palásti Erzsébet (1922), 
Behány Árpádné Bodor Mária (1930).

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

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

* 200x120-as 3 szárnyas spalettás ablak, 1 db nagy rekamié, 1 
db kétkaros szőlőprés, és hordók eladók. Hunyadi u. 37. 424-994

* Eladó jó állapotban lévő Simson NH segédmotoros 
kerékpár. Ár: megállapodás szerint. Érdeklődni: Koncz Mihály 
76/424-514-es telefonszámon.

* Szolnoki repülőrajt Futófesztivál 2008. szeptember 27. 
www.sz hse hu Sok értékes díj, különböző korosztály.

DÉMÁSZ Zrt. telefonszámai
D-Vonal (központi szám): 06-40-822282,
Mérõállásközlés vezetékes számról: 06-80-828180 
Mérõállásközlés mobiltelefonról: 06-40-828180
Mûszaki hibabejelentés: 06-40-822000




