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Ezúttal is jól sikerült a Márton napi bál

November 15-én, szombaton rendezte 
meg az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
és Könyvtár Szülői Munkaközössége és 
tantestülete a hagyományos Márton-napi 
bálját. Már hetek óta folytak az előkészü-
letek. Tanárok és diákok időt és energiát 
nem kímélve együtt készítették a torna-
terem díszítését, próbálták a táncokat, 
mosogattak, terítettek, tálaltak. A szü-
lői munkaközösség, az előkészületekben 
való részvétellel, sütemények sütésével 
és a büfé működtetésével, valamint tom-
bolatárgyak felajánlásával segítette, a bál 
sikeres megvalósulását. Ezúton köszön-
jük meg az iskola vezetősége, dolgozói és 
az SZMK nevében mindazon személyek 
és intézmények felajánlásait, akik támo-
gatták a Márton-napi bálunkat. Az idei 

bál különleges volt, hiszen több osztály 
is most tartotta találkozóját. Egy 20 éve 
végzett osztály, Dr. Hegedűs Andrásné 
vezetésével, valamint egy 25 éve végzett 
egész évfolyam, akiknek Szőke Antalné, 
Fehér Istvánné és Maróti Pál voltak az 
osztályfőnökeik. Az este folyamán fel-
idéződtek számukra az itt töltött diákévek 
kedves emlékei. A báli műsorban első-
ként Schulcz Henrik zenetanár, zene-
és énekművész, zeneszerző, szövegíró 
játszott szaxofonon. Különböző stílusú 
zenedarabokat adott elő. A Jövőnkért 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
néptánc tanszakának tiszaalpári és szen-
tesi tanulói mutatták be közös produk-
ciójukat, a széki táncokat ill. a Tyukodi 
táncot. Felkészítőjük: Bagi Ferenc tanár 

úr. A Tiszaalpár Nagyközség Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Tiszavirág 
Cigány Hagyományőrző Együttese 
zenélt és Gyemektánccsoportja táncolt. 
Vezetőik: Ajtai Elemér és Ajtai Elemérné. 
Műsorblokkunk zárásaként és a bál meg-
nyitásaként a már hagyománynak számító 
palotást mutatták be a 7. és 8. osztá-
lyos tanulók.  A finom vacsorát Kelemen 
József, Kelemen Norbert, Szóráth János 
és Szabó Tibor készítette. Köszönjük 
munkájukat! A tánchoz a zenét hajnalig 
a nyárlőrinci Nomád zenekar szolgáltatta. 
Éjfélkor tombolahúzás várta a vendége-
ket, ahol értékes ajándékok találtak gaz-
dára. Reméljük, hogy mindenki jól érezte 
magát, és kellemes élményekkel távozott. 
Mindenkit szeretettel várunk jövőre is!

Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag új évet kívánunk!

Balint
Bélyegző
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Bizakodnak az új óvoda megvalósulásában
Évek óta foglalkoztatja az önkor-

mányzatot egy új óvoda létesítése. Úgy 
tűnik, hogy erre hamarosan sor kerülhet. 
Az önkormányzat ugyanis korábban 
beadta a pályázatát, és remény van arra, 
hogy kétszázmillió forint támogatást 
fog kapni. Természetesen, önrésszel is 
hozzá kell járulni, a megvalósuláshoz.

Korábban már írtunk arról, hogy új 
óvodát szeretne megvalósítani az önkor-
mányzat, mivel a jelenlegi három óvoda 
nem tudja teljes egészében biztosítani 
azokat a feltételeket, amelyek szüksé-
gesek lennének egy korszerű óvodá-
nál. Tiszaalpár jelenlegi három óvodája, 
még a múlt század elején épült, és nem 
óvodai célra. Az Alkotmány utcai a 
legrosszabb állapo-
tú, nem felel meg az 
előírásoknak. A nagy 
forgalom miatt az 
épület falai megre-
pedeztek, a kijavítá-
sa már nagyon sokba 
kerülne, és csak 
felesleges pénz kido-
bás lenne, mert előbb 
vagy utóbb úgy is le 
kellene bontani. Úgy 
tűnik, hogy hama-
rosan sor kerülhet 
erre. Előbb azonban 
meg kell építeni az 
új öt csoportos óvo-
dát. A képviselők 
sokat vitatkoztak 
azon, hogy hol legyen az új óvoda, és 
hány csoport valósuljon meg. A legjobb 
megoldás, természetesen az lenne, ha 
egy hét csoportos, teljesen új épületet 
lehetne építeni, de az nem kevés pénz-
be kerülne. A számítások szerint több 
százmillió forintot tett volna ki a meg-
valósítás és talán a félmilliárd forintot is 
elérte volna. Az önkormányzat, a szen-
nyvíz beruházás mellett, az óvoda meg-
valósítást tartotta a másik legfontosabb 
feladatának. Ekkora összegből azonban 
még pályázati pénz mellett sem lehetett 
vállalni a megvalósítást. Ezért az a 
döntés született, hogy nem egy teljesen 
új óvodát fognak megépíteni, hanem az 
újfalui iskolát fogják átalakítani óvodá-
nak. Ott már bizonyos feltételek adot-
tak. Két csoportot a volt tantermekből 
ki lehet alakítani, és egy nagy torna-

szoba is rendelkezésre áll. Az sem mel-
lékes szempont, hogy nagy az udvar, 
tiszta a levegő és szép a környezet. A 
gyerekeket itt nem éri olyan zaj, mint az 
Alkotmány utcai óvodában. Az óvoda 
megvalósítására kétszázmillió forintot 
lehet nyerni. A pályázat kétfordulós. 
Az elsődleges véleményezés alapján 
remény van arra, hogy a kétszázmillió 
forintot megnyeri az önkormányzat a 
megvalósításra. Ehhez természetesen 
az önrészt is hozzá kell majd tenni. 
Bodor Ferenc polgármester reményét 
fejezte ki, hogy az új öt csoportos óvo-
dát meg tudják valósítani. A későbbiek 
folyamán egyébként lehetőség nyílhat 
arra is, ha lesz további pályázati kiírás, 

hogy az óvodát további két csoporttal 
bővítsék. Ennyire azonban nem kell 
még előre menni. Egyelőre csak való-
suljon meg az újfalui iskolánál az öt 
csoport. A pályázat első fordulóján 
már túljutottak, most folynak a terve-
ző, bonyolító, közbeszerzési eljárások. 
Az elképzelések szerint, az uniós sza-
bályoknak teljesen megfelelő lesz az 
óvoda. A csoportszobák mellett külön-
böző fejlesztő szobák is lesznek majd 
az épületben, ahol speciális pedagógu-
sok tudnak majd foglalkozni azokkal a 
gyerekekkel, akiknek erre szükségük 
van. Amennyiben minden a terveknek 
megfelelően alakul, akkor 2010-ben 
már ott játszhatnak az Alkotmány és 
a Munkácsy utcai óvodások. Bodor 
Ferenc azt is elárulta, hogy szeretné-
nek valami frappáns nevet adni az új 

óvodának. Akinek tehát valamilyen 
ötlete van, az keresse fel az intézmény 
vezetőjét, Szabó Gabriellát, vagy az 
önkormányzatot.

Az olvasó joggal kérdezheti azt, 
hogy mi lesz a két alpári óvoda sorsa? 
Mivel az Alkotmány utcai óvoda álla-
pota valóban nem felel meg a kívánal-
maknak, azt elbontatná az önkormány-
zat. Helyére, a szökőkút mellett, par-
kot alakítanának ki. Ez minden képen 
szerencsés lenne, már csak azért is, 
mert a kereszteződést jobban láthatóvá 
tenné. A parkon kívül parkolókat is 
kialakítanának. Így az iskola előtt nem 
kellene az autóknak megállni, hanem 
tágas parkolóban lehetne ott hagyni a 

gépjárműveket. Ennek 
főleg különböző isko-
lai rendezvények alkal-
mából lenne jelentősé-
ge, mivel akkor szinte 
lehetetlen parkolni az 
intézmény közelében. 
A település központ-
ja, az épület lebontása 
után sokkal szebb is 
lenne. 

A Munkácsy utcai 
óvodával kapcsolatban 
is meg van az önkor-
mányzat elképzelé-
se. Mivel a települé-
sen nincs bölcsőde, 
a három évesnél fia-
talabb gyerekeket ott 

lehetne elhelyezni. Így gyakorlatilag 
az óvodai és a bölcsődei elhelyezés is 
megoldódna. Igény ugyanis volna rá.

Szabó Gabriella intézményvezetőtől 
még megtudtuk, hogy az Alkotmány 
utcai óvoda épülete és az eszközei már 
hosszabb ideje nem felelnek meg a mai 
követelményeknek. A csoportszobák 
kicsik, nincs meg a szükséges négy-
zetméter, a létszámhoz képest. Ebbe 
az óvodába jelenleg nyolcvan gyerek 
jár. Összesen pedig 175 óvodás van, 
a három óvodában, ami az év végéig 
tizenhárom kisgyerekkel fog bővülni. 
Szerencsére nincs probléma az utánpót-
lással, mert az elkövetkezendő évben is 
ilyen létszámra számítanak. Az óvónők 
is nagyon bíznak abban, hogy hama-
rosan már az új helyen fogják várni a 
gyerekeket.

Remélhetőleg nem sokáig kell már járni az Alkotmány utcai óvodába a 
gyerekeknek.
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Reménykednek a városi rang elnyerésében
Keményfába vágta fejszéjét az ön-

kormányzat. Amint arról már előző 
számunkban beszámoltunk, az ön-
kormányzat azt szeretné elérni, ha az 
elkövetkezendő évben városi rangot 
kapna Tiszaalpár. Ennek érdekében 
lázas munka folyik. Most készítik a 
városi cím elnyerésére szükséges pá-
lyázatot. 

Amint azt Bodor Ferenc elmondta, 
december végéig kell összeállítani azt 
az anyagot, amit majd be fog nyújta-
ni az önkormányzat, a városi cím el-
nyeréséhez. Januárban a közigazgatá-
si hivatal fogja átnézi, hogy minden 
szakmai szempontnak megfelel-e. Ezt 
követően a hónap végén lehet benyúj-
tani a pályázatot. Minden valószínű-
ség szerint májusban születik majd 

arról döntés, hogy 2009-ben melyek 
lesznek azok a települések, amelyek 
városi rangot kapnak. (Bács-Kiskun 
megyéből Tiszaalpáron kívül Mélykút 
pályázik.) A polgármester szerint már 
eddig is nagyon sok támogató nyilat-
kozatot kaptak a környező települé-
sektől, a megyei önkormányzattól, 
országgyűlési képviselőktől, és neves 
személyektől. 

Arra a kérdésre, hogy kiben és mi-
kor merült fel az, hogy Tiszaalpár vá-
rosi címre pályázzon Bodor Ferenc azt 
válaszolta, hogy már évekkel ezelőtt 
szó volt róla, hogy próbálják meg a cí-
met elnyerni. Most a pécsi tudomány-
egyetem urbanisztikai tanszékétől 
keresték meg a nagyközség előljáróit. 
Ők készítettek egy tanulmányt, hogy 

melyek azok a települések, amelyek 
esetleg pályázhatnak a városi rangra. 
Ebben Tiszaalpár is szerepelt. A mos-
tani törvény szerint már nincsenek 
olyan komoly elvárások, mint ami-
lyenek korábban voltak, hogy meg-
felelő létszámmal kell rendelkezni e 
a településnek, vagy középiskolával, 
esetleg csatornázással. Egyetlen ki-
tétel van csupán, csak nagyközségek 
nyújthatnak be pályázatot. Tiszaalpár 
történelmi múltja, nagysága, fejlődési 
iránya miatt, úgy értékelték a pécsiek, 
hogy jó eséllyel pályázhatnak. Termé-
szetesen megfelelő lobbi is szükséges 
ahhoz, hogy el lehessen azt mondani 
néhány hónap múlva, hogy Tiszaalpár 
nem nagyközség, hanem város.

Sz. T.

Január elsejétől a tiszakécskei 
orvosi ügyeleti rendszerhez fog 
tartozni Tiszaalpár. Erről legutóbbi 
ülésükön döntöttek a képviselők. 
Az ügyelet kérdése már nem első 
alkalommal volt napirenden. Több 
alkalommal is hosszasan vitatkoztak 
róla a képviselők, eredmény azon-
ban csak most született. Amint az is-
meretes két évvel ezelőtt népszava-
zást is kezdeményeztek az ügyben, 
de akkor a település lakói mintha 
nem akartak volna ebben véleményt 
nyilvánítani. Kevesen mentek el 
szavazni, így eredménytelen lett a 
kezdeményezés. Több mint egy évig 
a Tiszamenti Orvosi Ügyeleti Társu-
lásban vett részt a település. Ebből 
azonban később a gesztor Lakitelek 
kilépett és a tiszakécskei társuláshoz 
csatlakozott. Akkor merült fel újra a 
kérdés, hogyan tovább? Természete-
sen a legjobb megoldás az lett volna, 
ha helyben sikerül megvalósítani az 
orvosi ügyelet. Ezt azonban a mai 
viszonyok mellett nem olyan egy-
szerű megoldani. Megfelelő orvosi 
és ápoló személyzetre is szükség lett 

volna. Ennek próbálta is a lehető-
ségét megtalálni az önkormányzat, 
de nem jelentkeztek elegendően. Az 
ÁNTSZ előírásai és az orvosokra 
vonatkozó munkaügyi előírások na-
gyon szigorúak. Nekik is be kell tar-
tani a követelményeket. Az önkor-
mányzatnak azt kellett megnéznie, 
hogy milyen lehetőségek közül vá-
laszthat. Természetesen a lehetséges 
változatoknak a pénzügyi vonzatát is 
tanulmányozták. Bodor Ferenc pol-
gármester szerint, sajnálatos módon, 
a helyi megoldás került volna leg-
többe az önkormányzatnak, évente 
több mint tizenhatmillió forintba. A 
Kiskunfélegyházához való csatlako-
zás, több mint ötmillió forintba, míg 
a tiszakécskei ötszázezer forintba. 
Ez a nagy anyagi különbség is köz-
rejátszott abban, hogy a képviselő-
testület végül is úgy döntött, hogy az 
utóbbi megoldást választja. Néhány 
hónap óta egyébként Tiszakécskéről 
érkezik ügyeletes orvos, ha beteghez 
hívják. Nem kötelező, de a helyi or-
vosok is részt vehetnek, ha akarnak 
az ügyeletben. 

A TiszAkécskéhez vAló
TáRsulásT válAszToTTák

Tisztelt
Tiszaalpári lakosok!

Az elmúlt időszakban elharapó-
zott az illegális szemétlerakás. Mind-
annyiunk közös érdeke, hogy tiszta 
rendezett környezetben éljünk. Ezért 
megkérjük azokat a lakosokat, akik 
szemetüket az út szélén vagy a teme-
tőben helyezik el legyenek tekintet-
tel más emberek munkájára és azok 
igényére akik egy tiszta településen 
szeretnének élni. Különösen azokat 
kérjük akik, építési törmeléket, szer-
ves trágyát és nyesedéket pótkocsi 
számra, rendszeresen a nagy temető-
ben helyezik el, hagyjanak fel kegye-
letsértő magatartásukkal.

építési törmelék
elhelyezése!

Remondisz kft. Szelevény. Tel: 
06/56/707-208

TáJékozTATó: 1.) Kérésükre 
3-4-5-7: m3-es konténert helyeznek 
ki, bruttó 4020 Ft/m3-es áron, melyet 
a helyszínre kiszállítás időpontjában a 
névleges térfogatra ki kell fizetni. Ezt 
követően egy hét áll rendelkezésükre, 
a megrakására. 2.) Saját gépjárművel is 
egyeztetett időpontban elviheti, bruttó 
2440 Ft/tonna lerakási díj ellenében.

 Dr. Menyhárt Anett sk. jegyző
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eredményes és virágzó az együttműködés
A Tiszaalpári Hírmondó elmúlt 

számban lehetett olvasni, hogy isko-
lánkat nagy megtiszteltetés érte a Fa-
luvédő és Szépítő Egyesülettel való 
együttműködés révén.

Évek óta sok közös programunk 
van, együtt munkálkodunk a község 
tisztaságáért, szebbé tételéért, értéke-
inek védelméért. Nem utolsósorban 
kell megemlíteni a természet – és 
környezetvédelem érdekében végzett 
tevékenységet, mely elsősorban a fia-
talok körében ért el jelentős sikert.

Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium oklevéllel jutalmazta az Árpád 
Fejedelem Általános Iskolát a 2008. 

évi Virágos Magyarországért Orszá-
gos Környezetszépítő Versenyben 
való részvételéért. Az Értékőrző tábo-
rok sem lettek volna olyan sikeresek 
az egyesület segítsége nélkül, hiszen 
a Bács-Kiskun Megye Közoktatásá-
ért Közalapítványtól pályázaton nyert 
összeg mellett minden évben kaptunk 
támogatást kirándulásra vagy jutalom-
ra. 

Ebben az évben a fentiek mellett 
a nagyközségi önkormányzat is tá-
mogatta a 35 szorgos gyerek tábori 
életét, és így ősszel - november 24-
én, az őszi szünet első napján - ki-
rándulhatott 45 gyerek a kecskeméti 

Nyíri- erdőbe, a Vackor Várba és az 
arborétumba. Az erdőben megcsodál-
hattuk a tanösvényt, ültettünk fát a 
kirándulás emlékére, és természetesen 
hozhatott minden gyerek haza is egy-
egy csemetét. Az őszi fák csodálatos 
látványt nyújtottak az arborétumban, a 
kilátóról pedig egész Kecskemétet lát-
hattuk. Sajnos a kápolnát belülről nem 
tekinthettük meg, de a történetét Győri 
Krisztiántól megtudhattuk.

Szeretnénk ezt a jó viszonyt to-
vábbra is fenntartani a Faluvédő és 
Szépítő Egyesülettel, hogy együttmű-
ködhessünk a falunkért!

Dr. halász Mátyásné

Mikulás járt az iskolában
Az Árpád Fejedelem Általános Is-

kola tanulóiról idén sem feledkezett 
meg a Mikulás. December 06-án meg-
látogatott bennünket. Az alsó tagoza-
tosok, a tiszteletére, gyönyörű szép 
dalokat énekeltek, majd megmutatták 
milyen ügyesek a sportban. Mikulás 
bácsi csak ámult- bámult a sok érde-
kes és játékos feladaton, amit Kissné 
Kócsó Andrea tanító néni vezetésével 
játszottak a gyerekek. A sorversenyt 
ajándékosztás követte. A Télapót hét 
krampusz segítette, hiszen egyedül 
nem tudta volna szétosztani a sok-sok 
érdekes és finomságokkal teli csoma-
gokat.

A meglepetések sora nem ért vé-
get, hiszen a felső tagozatos osztályok 

a patronált alsós testvérosztályaikat 
műsorral és ajándékkal lepték meg. A 
kicsik is készültek apró emlékekkel, 
ill. műsorral a nagyoknak.

Délután sem ért véget a mulatság. 
A Diákönkormányzat az idén, hagyo-
mány teremtő szándékkal, alsó tago-
zatosoknak szervezett diszkót, ahol a 
tanulók önfeledten táncolhattak, éne-
kelhettek. A zenét Donka Viktor és Ja-
nik János szolgáltatta. Immár második 
alkalommal teremtettek nagyon jó és 
bulizós hangulatot a diszkónkhoz. Kö-
szönjük!

Reméljük, hogy jövőre se felejt el 
bennünket a Mikulás, és ismét elláto-
gat hozzánk. 

Diákönkormányzat

Köszönet a
Márton napi bál
támogatóinak
Az Árpád Fejedelem Általá-

nos Iskola és Könyvtár nevében 
köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik a 2008. évi Márton 
napi jótékonysági bál előkészí-
tésében, lebonyolításában részt 
vettek, és a bál megrendezéséhez 
anyagi támogatást nyújtottak

Az iskola dolgozói nevében 
mindenkinek boldog, békés ka-
rácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben, sikerekben gazdag új-
esztendőt kívánunk!

MeseMonDó veRseny
Az idén november 24-én rendeztük 

meg a mesemondó versenyt az általá-
nos iskolában. A résztvevők Mátyás 
királyról szóló mesékkel szórakoztat-
ták a hallgatókat. 

Az 1-2. osztályosok versenyében 1. 
Kővágó Karina (2.b), 2. Vedres Balázs 
(1.b), 3. Palatinus Liliána (1.b) lett.

A 3-4. osztályosok közül 1. helye-
zést Kása István Márk (4.a). 2. helye-
zést Sebők Barbara (3.a), 3. helyezést 
Ballabás Viktória (3.b) ért el. Külön-

díjban részesült Fekete Ádám (4.a) és 
Forgó Nándor (3.c).

Az 5-6. osztályos korosztályban az 
1. helyre Ivicz Netta (6.a ), a zsűri má-
sodik helyet nem osztott ki, a 3. helyre 
Almási Attila (5.a) került. 

Felkészítő tanárok: Novák Lász-
lóné, Ivicz Lázárné, Novákné Lucza 
Regina, Ürmösné Csányi Éva, Tóthné 
Mátyus Mónika, Győri Istvánné, Dö-
mötörné Tar Margit, Suba Jánosné. 
Gratulálunk!

Felhívás
karatéra!

Ingyenes Kyokushin karate 
oktatás a tiszaalpári általá-
nos iskolában. Az edzések  
időpontja: kedd és csütörtök 
16.30-17.30-ig. Az edzést 
tartja: Molnár Zoltán. Tele-
fon: 06-20/252-0594.
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korán érkezett a Télapó

A helyi óvodásoknak és az első 
osztályosoknak már december 4-
én délelőtt megérkezett a Télapó, 
legalább is a művelődési házba. 
Interaktív, zenés műsor résztvevői 
lehettek a gyerekek, ahol természete-
sen karácsonyi dalokat is énekelhet-
tek a műsor szereplőivel. A Mikulás 
megérkezése mindig nagy érdeklő-

dést vált ki a gyerekek között. Nem 
volt ez másképpen most sem, és 
akik énekeltek, vagy verset mondtak, 
azokat megajándékozott a nagy sza-
kállú. Persze a többiek sem maradtak 
le az édességről, mert a műsor végén 
minden gyerek kapott szaloncukrot a 
Télapótól. A műsor anyagi támogatá-
sában szülők is részt vettek.

Ajánló a könyvtár
új könyveibõl

Felnőtteknek:
Békés halaink horgászata
Müller Péter: Varázskő
Robert Kiyosaki: Gazdag papa, sze-
gény papa
Kuhn Gabriella: A beszédészlelés fej-
lesztése az óvodában
Csernus Imre: A nő
Bokor Pál: Barack Obama szupersztár
Joanne Harris: Bársony és keserű man-
dula
Nicholas Sparks: Válaszúton
Gyerekeknek:
Geronimo Stilton: Macskanagy rette-
gés
Eberhard-Metzger: Orvoslás (Mi mi-
csoda sorozat)
Buggisch: Ősmaradványok (Mi mi-
csoda sorozat)
Trevor Romain: Kötekedők: Hogyan 
bánj velük?
Nógrádi Gábor: Hogyan neveljünk?
Érdeklődni lehet telefonon: az  598-
816-os számon és nyitva tartási időben 
a könyvtárban.

Köszönet az önzetlen segítségért
„Egyedül a legnagyobb erő sem 

tehet mindent, mondhatnám, nem te-
het sokat: egyesített erőknek pedig a 
lehetetlennek látszó is gyakran lehet-
séges.”            Kölcsey Ferenc

Kölcsey szavai máig érvényesek. 
Mondjuk ezt azért, mert megtapasz-
taltuk. Óvodánk falain belül gyakran 
elhangzik egy-egy megvalósítandó 
feladat kapcsán: „Ha a szülők segíte-
nének, biztosan meg tudnánk valósí-
tani.”

Így volt ez most is. Őszi munka-
tervünkben célul tűzték ki, hogy épí-
tünk egy olyan sziklakertet, melybe 
gyógy- illetve fűszernövényeket tele-
pítünk, hogy a gyerekek megismer-
hessék ízükről, külső megjelenésükről 
őket, és ezáltal gyarapítsuk tudásukat, 
tapasztalataikat, figyelmüket pedig 
az egészséges életmód felé tereljük. 
A sziklakert kialakításakor azonban 
egyéb munkálatok is szükségessé vál-

tak: tereprendezés, termőföldszállítás, 
építőanyag beszerzése, tuskókiemelés, 
kerítésjavítás. A nehéz fizikai mun-
kákban segítségünkre voltak a szülők, 
hozzátartozók: Haticza Imre, Herczeg 
Tamás, Kiss Ferenc, Herédi Sz. Ró-
bert, Gálfi Mihály, Szatmári András, 
Czinegéné Kiss Andrea, Finta József, 
Bársony Mátyás, Tóth Zsolt László, 
Tapodi Tamás. A kerítés anyagát, vala-
mint a sziklakert köveit Haticza Imre 
vállalkozó rendkívül alacsony áron 
biztosította, az óvoda részére. Önzet-
len segítségüket, a közösségért fel-
ajánlott munkájukat ezúton szeretnénk 
megköszönni. Az őszi nagytakarítás-
ba, levélgereblyézésbe az anyukák is 
bekapcsolódtak. Fáradságukat nekik 
is köszönjük. Számunkra felbecsülhe-
tetlen érték a jó szándék, az odaadás, s 
tettrekészség és nem utolsó sorban az 
erő, mely a szívben lakozik.

novák imréné

ADVENTI
HANGULAT

A Bársony Mihály Népdalkör 
2008. december 20-án,

szombaton délelõtt
10 és 11 óra között

karácsonyi dalokkal és
forró teával teremt
ünnepi hangulatot

az ABC-vel szemközti
parkolóban, ahová

mindenkit szeretettel várunk.



Hónapok óta rebesgették már azt, 
hogy amikor átadják a felgyői regi-
onális szilárdhulladék tárolót, akkor 
megváltozik Tiszaalpáron is a sze-
métszállítás. Tényleg történtek válto-
zások, mert a helyi szeméttelepet be 
kellett zárni. Október óta, már nem 
lehet a saját szeméttelepre szállíta-
ni a szilárd hulladékot Tiszaalpáron. 
Mikor a felgyői regionális hulladék-
lerakót ünnepélyes keretek között át-
adták, attól kezdve a helyi szeméttelep 
már nem működhetett, és szerződést 
kellett kötni a nyertes pályázóval. A 
meghirdetett közbeszerzési eljárást, a 
szemét szállítására, a Csongrádi Víz 
és Kommunális Szolgáltató Kft. nyer-

te el. Sajnos a felgyői telep azóta sem 
fogad hulladékot, mert hiányoznak 
különböző engedélyek. 

Az új rendszerben a szolgáltatás 
jobb lett, tudtuk meg Bodor Ferenctől, 
mert a szelektív és a zöld hulladékot is 
elszállítják, de az ingatlanok után több 
pénzt kell fizetni, mivel az ártalmatla-
nítás összegét is meg kell téríteni az 
ingatlan tulajdonosoknak. A konzorci-
um, és nem a helyi önkormányzat, úgy 
döntött, hogy január elsejétől további, 
több mint öt százalékkal fog emelked-
ni a szemétszállítási díj a nagyközség-
ben. A polgármester szerint a mostani 
rendszerben problémát jelent az, hogy 
a magyar törvények minimálisan het-

ven literes edényt határoznak meg 
a szemét szállítására. Tiszaalpáron 
viszont korábban, hatvan litereseket 
használtak, ami elegendő volt több 
háznál is a heti szemét tárolásához. Ezt 
a helyi szemét szállítással foglalkozó 
vállalkozó el is szállította. A mostani 
törvények szerint, aki meghagyja a 
hatvan literes kukáját, annak is het-
ven literesre kell szerződést kötnie a 
szolgáltatóval. Amennyiben ki akarja 
cserélni, akkor viszont csak nyolcvan 
litereset tud vásárolni, hetven literest 
ugyanis nem lehet kapni. Így minden 
bizonnyal többen vannak olyanok, 
akik megtartják a régi hatvan literes 
kukájukat. 
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Hatvan literes kuka helyett hetven literesre lehet szerződni

eGyesüleTeT AlApíToTTAk A lovAkAT szeReTő eMbeRek
Községünkben is egyre növek-

szik azoknak a száma, akik hobby, 
vagy már ennél is komolyabb szin-
ten foglalkoznak a lovas sport va-
lamely ágával, lovat tartanak, vagy 
csak szeretnének megtanulni lova-
golni, szabadidejüket lovak közelé-
ben eltölteni.

Ezért jelentkezett is igény egy 
helybeli egyesületi szintű szervezet 
megalakítására. A szándékot többen 
is megerősítették, hogy legyen szer-
vezett formába öntve a lovasok, lo-
vat szerető emberek kikapcsolódása. 
Az elképzeléseket tettek követték. 
Megkezdődött a szervezés, az alap-
szabály elkészítése, a tagok toborzá-
sa.

December 4-én mintegy huszon-
öten vettek részt az alakuló ülésen, 
melyen el kellett dönteni, hogy mi 

legyen az egyesület neve. A javaslat 
az volt, hogy Tiszaalpári Fogathajtó 
és Lovas Egyesület. A jelen lévők 
azonban úgy döntöttek, hogy egy-
szerűsítik és rövidebbé teszik, így 
Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület 
nevet adtak az új egyesületnek. El 
kellet azt is dönteni, hogy ki legyen 
az elnök és a titkár. Mivel az egye-
sület megalakítását Bodor Ferenc 
és Bíbok Károly szorgalmazták, az 
előző lett az elnök, az utóbbi pedig 
a titkár. Az egyesület célként azt ha-
tározta meg, hogy a szabadidősport, 
a versenysport, tehetséggondozás, 
és az utánpótlás nevelés helyi bázisa 
legyen. Tagjai segítségével próbál-
ja meg feléleszteni a régi lovas ha-
gyományokat, népszerűsítse minden 
korosztályban a lovak szeretetét a 
lovas kultúrát.

Örvendetes dolog, hogy nem 
csak helyi lovat szerető emberek 
vettek részt az alakuló ülésen, de 
Csongrádról is érkeztek néhányan, 
hogy ők is Tiszaalpáron szeretné-
nek tagok lenni. Az egyesület ter-
mészetesen nem zárkózott el ezelől. 
Csak remélni lehet, hogy azt a ne-
mes célt, amit kitűztek maguk elő a 
lovat szerető barátok, meg is tudják 
valósítani. Ezzel viszont nem csak 
ők, de a település is sokat nyerhet. 
Fellendülhet a lovas turizmus, ami 
még vonzóbbá teheti Tiszaalpárt. 
Az itt élők még jobban megismer-
kedhetnek a különböző lovas ver-
senyekkel. Bízunk benne, hogy 
erőfeszítésüket siker koronázza. Az 
eredményeikről természetesen a Ti-
szaalpári Hírmondó hasábjain is be 
fogunk számolni.

köszönet a rendőrségnek és az ügyben közreműködő polgárőrségnek
Október 24-ről 25-re virradóra betörték a virágüzletem ajtaját. Bejelentésemre a körzeti megbízott Török 
Roland jött a helyszínre. Megkezdték a gyors nyomozást, és a figyelmes polgárőrök segítségével megta-
lálták a tettest, így ezúttal a károm megtérült, amit köszönettel vettem.
Kívánok még sok eredményes munkát mindkét szervezetnek. Békés boldog karácsonyt és eredményekben 
gazdag újévet kívánok!

Detti Virágüzlet
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AKIK KÖZTÜNK ÉLNEK
A nyugdíjas tanítónő

A képviselő-testület döntése alapján 
minden évben, az arra érdemes szemé-
lyek elismerésben részesülnek. A díjakat 
a hagyományokhoz híven az augusztus 
20-i ünnepségen adja át a polgármester. 
2008-ban a Tiszaalpár Nagyközség Szol-
gálatáért díjat Szederkényi Zoltánné nyu-
galmazott tanítónő vehette át.

- Tősgyökeres tiszaalpári vagyok, itt 
születtem, meséli Szederkényi Zoltánné 
akit mindenki Ceni néninek ismer. Kis-
kunfélegyházán jártam középiskolába. A 
tanítóképző elvégzése után azonnal Al-
párra kerültem dolgozni. Szerettem volna 
tovább tanulni földrajz-rajz szakon, de az 
akkori igazgató nem javasolt, azt mondta, 
hogy nagyobb szüksége van rám az alsó 
tagozatban, mint a felsőben. Nem bántam 
meg, hogy maradtam. Mindig is a köz-
ponti iskolában tanítottam, de csak első 
és második osztályosokat. 

- Összesen hány évig tanított?
- 1956-ban kezdtem a tanítást, és 

1996-ban mentem nyugdíjba. Ez ponto-
san negyven év, de két évet még ráhúz-
tam. Sokáig Lakitelekről, pontosabban 
Tőserdőből jártam át Alpárra, mert akkor 
ott laktunk. Mindössze egy alkalommal 
késtem le a tanítást.

- Nem csak gyerekekkel foglalkozott, 
de a közéletben is jelentős szerepet vállalt.

- Öt cikluson keresztül voltam az el-
múlt rendszerben tanácstag, a rendszer-
váltás után pedig három ciklusban ön-
kormányzati képviselő. Most 2006-ban 
is rábeszéltek, hogy induljak, pedig nem 
akartam. Előtte halt meg édesanyám, és 
kicsit idegileg kikészültem. Azt mond-
ták a családtagjaim, hogy jobban eltereli 
majd a figyelmemet, ha továbbra is kép-
viselő leszek. Az időmbe úgy is belefér. A 
település lakói közül is szinte mindennap 
jön valaki, hogy segítsek neki kérelmet 
írni, iratokat kitölteni, az önkormányzat-
nál különböző dolgokat elintézni. Attól 
függetlenül, hogy nem választottak meg 
képviselőnek, ugyan úgy segítek az em-
bereknek. Most is sokan bíznak benne, és 
vannak olyanok, akik nem mennek be az 
önkormányzathoz, szívesebben mondják 
el nekem a problémájukat. Ami tőlem te-
lik azt megteszem. 

- Akkor ezek szerint továbbra is köz-
életi életet él.

- Úgy gondolom, hogy igen. A Nyug-
díjas Baráti Körben is tevékenykedem. 

Segítek szervezni kirándulásokat. Annak 
idején, mikor még tanítottam, a gyere-
kekkel nagyon sok magyarországi telepü-
lést és tájat megnéztünk. Most azokat a 
tapasztalataimat szeretném átadni nyug-
díjas társaimnak. Sokszor felkészülök 
azokból a városokból, ahova megyünk, 
hogy el tudjam mondani, mit érdemes 
megnézni. Kiss Imre a Baráti Kör ve-
zetője mindig megkérdezi, hogy van-e 
javaslatunk, hova menjünk kirándulni. 
Olyankor elmondjuk a véleményünket, 
hogy mit szeretnénk megnézni. Nem 
csak egy, de két napos kirándulásokat is 
szoktunk szervezni, amihez egy-két ezer 
forinttal hozzájárul a klubunk, a többit mi 
fizetjük. Évente két alkalommal szoktunk 
elmenni, de a Faluszépítő Egyesület ál-
tal szervezett kirándulásokra is eljárunk 
a férjemmel, ugyanis az egyesületnek is 
tagja vagyok.

- Szabadidejében mivel szeret foglal-
kozni?

- Legszívesebben rejtvényt fejtek. Ez 
azért is jó, mert az embernek az agyát 
megmozgatja, nem hagyja eltunyulni. 
Három unokám van, velük is öröm együtt 
lenni. Nem szeretek tétlenkedni, az a jó, 
ha mindig történik körülöttem valami.

- A közéleti életet meddig szeretné 
folytatni?

- Mit lehet erre mondani? Ameddig 
bírom. Nekem is szükségem van arra, 
hogy emberekkel találkozzam, beszélges-
sek. Kölcsönösen megtaláljuk azt, amire 
nekem is, meg nekik is igényük van. Ettől 
függetlenül nem vagyok vezető beosztás-
ban sehol sem, de úgy érzem, hogy amit 
tudok, azt megteszem azokért az embere-
kért, akik megkérnek erre. Most decem-
ber 15-én leszek hetvenegy éves. Még 
viszonylag jól bírom magam, néha akad 
egy kis problémám, mint minden idősödő 

embernek, de ezeket a betegségeket nem 
veszem úgy fel mint egyesek, akik állan-
dóan orvoshoz rohangálnak. Gyógyszert 
csak vérnyomáscsökkentőt szedek és egy 
fél szemet szívritmus szabályzás miatt, 
mert korábban volt ezzel egy kis gondom. 
Ameddig a szervezetem, az immunrend-
szerem ki tudja váltani a gyógyszereket, 
addig nem fogom szedni. Azt sem mon-
dom, hogy nem iszom alkoholt. Amikor 
baráti társaságban vagyunk, akkor jól 
esik meginni egy-két pohárral, de mindig 
tudni kell azt, hogy hol a határ. Az orvo-
sok szerint is egy-két pohár bor jó hatás-
sal van a szervezetre.

- A Tiszaalpári Hírmondó olvasói ne-
vében is gratulálunk a kitüntetéséhez. Ez 
minden bizonnyal a több évtizedes mun-
kájának az elismerése.

- Köszönöm szépen. Úgy gondolom, 
hogy amit tudtam, azt mindent megtet-
tem. A mostani világban hiányolom azt, 
hogy nincs olyan szervezet, ami a fiatalo-
kat összefogja. A rendszerváltás előtt na-
gyon jól működött a kisdobos és az úttörő 
mozgalom. Hiányolom a költőktől, ze-
neszerzőktől azokat a műveket, amelyek 
hatással tudnának lenni az emberekre. 
A mai fiatalok sajnos már italt és drogot 
fogyasztanak, hogy jól érezzék magukat, 
pedig valamilyen hasznos elfoglaltságot 
kellene nekik találni. Az sem igaz, hogy 
minden fiatal rossz, és deviáns. Régebben 
is voltak problémás gyerekek. Abban az 
időben a tanítás után nem csuktuk be ma-
gunk után az ajtót, hanem délutánonként is 
több munka vár ránk. Tudom, hogy most 
más világban élünk, de azért a vandaliz-
must nem tudom megérteni. A pedagógia 
munkámat még aktív koromban elismer-
ték több kitüntetéssel. A mostani azonban 
nagyon jól esett. Nem tudom, hogy ki 
javasolt, de mikor meghallottam sírva fa-
kadtam. Úgy érzem, hogy nagy dolgokat 
nem vittem véghez, de mindig elvégeztem 
azt a munkát, amit elvállaltam, amivel 
megbíztak. Jó érzés volt az, amikor egy 
családon belül a kisebb gyerekeket is hoz-
zám hozták a nagyobbak után. Ez a mai 
napig is, ha visszagondolok rá, boldogság-
gal tölt el. A községben nem egy családban 
tanítottam a szülőket és azok gyermekeit 
is. Több tanítványom köszönt ilyenkor az 
ünnepek előtt, ami szintén jó érzéssel tölt 
el. Apró dolgok ezek, de mégis jól esnek. 
Ha újra kezdhetném, akkor is ezt a szak-
mát választanám.

Sz. T.
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Ötödik helyről várják a sakkozók a folytatást
A bajnokság második fordulójában a 

TÁKISZ II.-Széchenyi (Kecskemét) 
csapatát fogadtuk, október 12-én. Az 

ellenfelünk első csapata a nemzeti baj-
nokság második osztályában szerepel. 
Tiszaalpárra hat olyan játékos érkezett, 
akik az első csapatban is játszanak (kettő 
közülük FIDE mester). Így számunkra a 
tisztes helytállás volt a cél, ami sajnos 
nem sikerült. Tiszaalpári SE-TÁKISZ 
II:-Széchenyi (Kecskemét) 0,5-7,5.

 VIII. Szintézis+Köztársaság Kupa 
és Testvérvárosi Bajnokság, Nemzet-
közi Sakk Egyéni verseny volt október 
18-án Kiskunfélegyházán. A harminc 
résztvevő között volt román és szerb 
játékos is. Hét fordulós svájci rendszer-
ben mérték össze tudásukat a verseny-
ző. Egyesületünkből Gálfi Mihály 3,5 
pontot gyűjtött és ezzel a tizenhatodik 
helyen végzett.

November 16-án a harmadik fordu-
lóban Kecskeméten a TÁKISZ III.-Szé-
chenyi vendégei voltunk. Ez a csapat a 
tavalyi megye I. osztályban Kerekegy-
háza néven játszott. Ellenük reális esé-

lyünk volt a győzelemre, amit sikerült 
elérni. TÁKISZ III.-Széchenyi (Kecs-
kemét)-Tiszaalpári SE 2,5-5,5.

A bajnokság állása három forduló 
után: 1. TÁKISZ II.-Széchenyi (Kecs-
kemét) 19 pont,  2. Tóth László SE II. 
(Kecskemét) 17 pont, 3. Lajosmizse SK 
11,5 pont, 4. Tóth László SE III. (Kecs-
kemét) 11 pont, 5. Tiszaalpári SE 8,5 
pont, 6. TÁKISZ III.-Széchenyi (Kecs-
kemét) 5 pont.

A bajnokság 2009. március 29-
én folytatódik a negyedik fordulóval. 
Kecskemétre utazunk a Tóth László SE 
III. csapatához.

November 29-én Kiskunfélegyhá-
zán részt vettünk a III. Kiskun-Kupa 
egyéni versenyen, ahol húszan indultak. 
Hét fordulós svájci rendszerben került 
megrendezésre. Eredményeink: 15.Gál-
fi M. 3 pont, 17. Vakulya J. 2,5 pont, 18. 
Sebők J. 2,5 pont. Ezzel a versennyel 
befejeztük a 2008-as esztendőt.

Kellemes ünnepeket kívánok min-
denkinek!

Gálfi Mihály

Faluvédő- és
szépítő egyesület 

hírei
A Tiszaalpári Faluvédő- és Szépítő 

Egyesület köszönetet mond mindazok-
nak, akik személyi jövedelemadójának 
1%-át az egyesület javára felajánlotta. 
Összesen 359.568 forint gyűlt össze.

Az előző évben felajánlott 1%-val 
támogattuk: - A Tiszaalpári Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola Örökségvé-
dő Tábort, ami már 5. éve működik 
nyáron egy hétig, szakmai kirándulás 
költségét is támogattuk. - Egynyári, 
kétnyári, évelő palántákkal segítet-
tük az intézményeket: óvodák, iskola, 
PAX Otthon, zárda, újfalui nyugdíjas 
klub, Templomkert.

A továbbiakban a készülő Madár-
barát-kert növényanyagához járulunk 
hozzá, pihenő parkban játszóeszközö-
ket szeretnénk vásárolni. Az elkövet-
kezendő évben egy halászatról szóló 
kiadványt szeretnénk kiadni.

2009-ben szeretnénk több szakmai 
előadást tartani, vásárlással egybeköt-
ve. Tavasszal tovább folytatjuk a kerté-
szeti kirándulásokat, amit a Tiszaalpári 
Hírmondóban időben közlünk. (Tavas-
szal a budapesti nagy virágkiállítás, 
nyáron a szőregi rózsafesztivál, ősszel 
szigetszentmiklós virágkiállítás).

Köszönjük mindenkinek, aki segí-
tette munkánkat, kedves tagjainknak 
aktív munkájukat.

Kellemes Ünnepeket kívánunk!!
vezetőség

Meghívó karácsonyi
ünnepségre

 Az Árpád Fejedelem Általános Is-
kola és Könyvtár 2008. december 20-
án 12 órakor tartja hagyományos kará-
csonyi ünnepségét. Az alsó tagozatosok 
ünnepi műsora mellett az énekkar és a 
HA-HO szakkör tagjai pásztorjátékot 
mutatnak be. Az ünnepségre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

A Bács-Kiskun Megye Köz-
oktatásáért Közalapítvány iskolai 
könyvtárak számára kiírt pályáza-
tán 40.000 forint támogatást nyert 
könyvtárunk. Az önerővel (10.000 

forint) növelt támogatást, főként 
az idei tanévben bevezetett angol 
nyelvi oktatást, illetve a pedagógu-
sok szakmai munkáját segítő doku-
mentumok beszerzésére fordítjuk.

pályázaton nyert pénzt a könyvtár

Dunszt istván grafikus, festő „Tiszaalpári hangulatok” című kiállítása
december 30-ig tekinthető meg az árpád Fejedelem Művelődési ház kamara termében.

szeReTnél eGy JóT szóRAkozni?
Akkor gyere el 2008. december 16-án 17.30-kor

A művelődési házban tartandó
kARácsonyi konceRTünkRe
ahová minden gyermeket és érdeklődőt

sok szeretettel várunk!!!
Fellépnek:

baby Gabi és a kozMiX -lányi lala és hozsó-
A koncertre a belépés díjtalan.
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vagyonvédelmi kft. telephelyek,
létesítmények őrzését, felügyeletét

számlaképesen vállalja
(magánszemélyeknek is),

akár mobil riasztóberendezés
időszakos telepítésével is.
Telefon: 06-70/458-3727

Minden kedves régi, és új ügyfelemnek
boldog karácsonyi ünnepeket és

eredményekben gazdag
boldog új évet kívánok:

Kovács István villanyszerelõ 06-30/3588-013

Nagyon boldog békés karácsonyt
és sikeres újesztendõt kívánok,

minden régi és jövendõbeli
ügyfelemnek: Balla Zsolt 

szobafestõ és mázoló mester
06-30/362-4971

Felhívás!
TiszAAlpáR nAGykÖzséG ÖnkoR-

MányzATA értékesítésre meghirdeti a tulajdoná-
ban lévő alábbi ingatlanokat:

1. Tiszaalpár, Petőfi u. 38. (hrsz: 1981) Kivett: La-
kóház, udvar, gazdasági épület, 809 m2 telekkel 1/1 tu-
lajdoni rész.

2. Tiszaalpár, Csokonai u. 52. (hrsz: 1263) Kivett: 
Lakóház, udvar, gazdasági épület, 708 m2 telekkel 1/2 
tulajdoni rész.

3. Tiszaalpár, Alkotmány u. 3. (hrsz: 499) Kivett: 
Régebben orvosi rendelő funkciójú ingatlan, az önkor-
mányzat által értékesíteni szándékozott ingatlanrész 
tényleges funkciója lakás, udvar, gazdasági épület 560 
m2 telekkel 4/6 tulajdoni rész.

4. Tiszaalpár, Esze T. u. 11. (hrsz: 1007) Kivett: La-
kóház, udvar, gazdasági épület 715 m2 telekkel 1/2 tu-
lajdoni rész.

5. Tiszaalpár (hrsz: 635/2) Kivett: Beépítetlen terü-
let 2799 m2 (volt „Gyakorlókert”) 1/1 tulajdoni rész.

6. Tiszaalpár (hrsz: 0152/3) Kivett: Volt általános 
iskola funkciójú épület, lakással 7264 m2 telekkel 1/1 
tulajdoni rész. Kapcsolódó ingatlan (hrsz: 0152/2) 5726 
m2 szántó 1/1 tulajdoni rész. A két ingatlan csak együt-
tesen értékesíthető!

 
Az ingatlanok értékesítése árverés útján történik, 

amely 2009. január 22-én 15 órakor az Önkormányzat 
tanácstermében (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) kerül 
megrendezésre.

Az árverezés feltételeiről, az értékesíteni szándéko-
zott ingatlanokról előzetesen információ kérhető mun-
kaidőben a Polgármesteri Hivatal 16. számú irodájában, 
vagy a 76/424133-as telefonszám 115-ös mellékén.

nagyközségi Önkormányzat Tiszaalpár

FenyőFA elADó!
lucFenyő: 1500 Ft/db-tól.
ezüsTFenyő: 3000 Ft/db-tól.
koloRáDó:   5000Ft/db-tól.

A Fák MeGTekinTheTők,
kiválAszThATók Tiszaalpár

petőfi s. u. 3. melletti telken.
GyÖkeResTől is elviheTők!

érdeklődhet boris Ferenctől telefonon a
06-20/342-0268-as számon.

Tiszaalpár
Nagyközségi

Önkormányzat 
Képviselõ-testülete 
sok szeretettel meghívja

Önt az idõseK
KarácsoNyi üNNepségére

2008. december 16-án 15 órára 
az árpád Mûvelõdési Ház nagytermébe.

Meghívó Tiszaalpár
Nagyközségi Önkormányzat

Képviselõ-testülete
sok szeretettel meghív 

a gyermekek karácsonyi ünnepségére
2008. december 18-án

16 órára az
Árpád Mûvelõdési Ház

nagytermébe.
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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: 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

Figyelem!
Ruházati bolt nyílt
Tiszaalpár-Tiszaújfalu

Kádár Lajos u. 2.
(Rákóczi utca és a Kádár Lajos u. sarok)

hihetetlenül olcsó ár!!
Férfi, női, gyermek szezonális divatos ruhák,
nadrágok, pólók, gyerek együttesek, cipők.

Minden egységes 500 Ft-os és
1000 Ft-os darab áron.

Széles áruválasztékkal várunk minden
kedves vevőt! Díszdobozos hímzett törölközők,

gobleinek, fonalak kaphatók.
Érdemes eljönni!

kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog Új évet kívánunk:

polónyiné katona erzsébet és Törökné baby
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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
Török Roland: 06-20/539-6658
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.

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.

Nyitvatartásunk 2009. január 1-től
megváltozik 12-13 óráig
ebédszünet miatt zárva.

KELLEMES KARÁCSONYT ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG
ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Anyakönyvi hírek
Akik házasságot kötöttek: Gudricza László és Faragó 
Erzsébet.
Akiket nagyon vártunk: Réczicza Viktória Laura (anyja 
neve: Lantos Angéla), Lovas Anetta (Miklós Zsuzsanna), 
Taricska Sára, (Zsótér Andrea), Dömötör István (Kocsis 
Gabriella).
Akiket elveszítettünk: Demeter Mária (született: 1912-
ben), Zsadányi Józsefné Pádár Erzsébet (1928), Katona 
József (PAX 1949), Csató József (1919).

* Létra eladó (padlásfeljáróhoz, masszív, új állapotú, 13 
fokos). Tiszaalpár, Arany János u. 5.

 * Nyolc hetes keverék kiskutyák ingyen elvihetők. 
Tiszaalpár, Arany János u. 5. Telefon: 424-397.

 * Eladó két szobás ház Tiszaalpáron a Bánk bán u. 1 
szám alatt. Érdeklődni: 06-20/932-0340.

* Szőlő területet, erdőt, földet keresek megvételre. 
Telefon: 06-30/3239-037.

* Tiszaalpáron a Táncsics M. u. 31. szám alatti ház eladó. 
Három szoba, sok melléképület, nagy telek, ipari áram. 
Érdeklődni: 06-70/452-3951.

* Utánfutó 3 mázsa teherbírású, magasítóval, két év 
műszakival eladó. Érdeklődni: 06-30/464-8205.

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


