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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Bodor Ferenc
Tiszaalpár nagyközség polgármestere életének 49. évében

2009. szeptember 12-én tragikus körülmények között elhunyt.

A polgármester urat Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete saját halottjának tekinti.

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG LAPJA

„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész 
kővé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.“

Kosztolányi Dezső:
Halotti beszéd (részlet)

TISZAALPÁRI
HÍRMONDÓ
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Búcsúzunk Bodor Ferenctől, 
az Édesapától, a Fiútól, a Társtól, a Baráttól

Ősz húrja zsong,
Jajong, busong
A tájon,
S ont monoton
Bút konokon
És fájón.  

 (Paul Verlaine)

A gyász lelkiismeret-furdalás. Kár, hogy 
mindig kései. Ezer kérdés tolul ajkunkra: mi 
mindent kérdeznénk még meg Tőle. Vajon 
abban az egy hétben, amíg két világ között 
lebegett, amíg el nem döntött kérdés volt 
számára: menjek vagy maradjak - milyen 
végkövetkeztetéssel zárta sorsát? Több örö-
met vagy több sebet kapott?

Egy nekrológ senkit sem cselekedtet, de 
megtorpanunk a hajszában, magunkba szál-
lunk és egy ember, egy kortársunk emlékét 
magunkba örökítjük. Ha búcsúznunk kell, 
összegeznünk kell.

Ha tudhatnánk, mint ahogy nem tudjuk, 
mit érzett, amikor fölfedezte magának a 
levegő, a víz, a hajnalok, az évszakok ter-
mészetét, ha tudhatnánk, hány embert látott 
életében, hánynak a hangját tudta megkülön-
böztetni, ha érthetnénk azt, ahogyan rájött: 
a fa úszik a vízen, a jég, ha sokáig tartja a 
kezében, éget… De nem tudjuk.

Ismerjük viszont tényszerűen életének 
sarokköveit.

1960. május 29-én született Tóth Etel-
ka és id. Bodor Ferenc gyermekeként. Az 
általános iskolát Tiszaalpáron végezte, majd 
1974-78. között Kiskunhalason a Mező-
gazdasági Szakközépiskolában tanult. Fel-
sőfokú végzettséget Hódmezővásárhelyen 
szerzett, az Állategészségügyi Főiskolán, 
majd ugyanitt takarmányozási szakmérnök 
lett. Később elvégezte a szegedi Tanárképző 
Főiskola művelődésszervezői szakát.

Első munkahelye a tiszaalpári Búzaka-
lász MGTSZ volt. Innen vonult be kato-
nai szolgálatra. Ezt követően a tiszaalpári 
Tiszatáj MGTSZ telepvezetője lett, majd a 
kiskunfélegyházi  Mezőgazdasági Szakmun-
kásképzőben tanított. Ezután lett az Árpád 
Művelődési Ház vezetője. A polgármesteri 
tisztség 2. ciklusát töltötte. 

Valamint ismerünk apró villanásokat, 
történéseket tragikusan rövidre zárt földi éle-
téből. Valamennyien, kik sírját körbeálljuk, 
őrzünk ezekből néhány tucattal. Egy embert 
gondolatai, cselekedetei, az őt körülvevő tár-
gyi világ jellemzi. S mindez akár beszédes 
is lehet.

Kitől búcsúzunk?
Nem tisztem a közéleti személyiséget 

bemutatni, megteszik azok, akik azt a Bodor 
Ferencet ismerték. Tisztem viszont - nem 
több és nem kevesebb - az EMBERtől, a 
valamikori baráttól való búcsú.

Feri!
Ha csupán néhány szó lenne lehetséges, 

hogyan írhatnálak le, hogyan jellemezhet-
nélek?

Természetszerető művészlélek, akiben 
sokféle hajlandóság volt a környezetének 
megismerésére, alakítására, a művészet 
különféle eszközeivel történő megfogalma-
zására, interpretálására.

Szeretted a zenét, a népzenét, a magyar 
zenét. A színházat. Ki hitte, hogy búcsúként 
idézünk egy régi, kedves dalodat.

 
„Itt ül az idő a nyakamon,
Kifogy az út a lábam alól.
Akkor is megyek, ha nem akarok,
Ha nem kísér senki utamon.
Arcom mossa eső és szárítja a szél,
Az ember mindig jobbat remél.
Porból lettem, porrá leszek,
Félek, hogy a ködbe veszek.“

(Bikini)

Fafaragásaid, festményeid sok-sok tisza-
alpári otthont díszítenek. 3 nappal ezelőtt 
magam is álltam egy olyan kép előtt: fehér 
téli táj, az alföldi tanyák világa. Aláírás: 
Bodor, 1988.

Büszkén vállaltad, ami kezed közül kike-
rült. Az Alkotótábor is ilyen szellemi gyer-
meked volt.

Természetszeretetedre mi sem jellem-
zőbb, hogy közéleti éveid alatt megszépült a 
falu: virág, fa, köztéri szobrok, játszóterek, 
gondozott parkok, Várdomb.

De én ennél régebbről tudom: a Tisza 
a szíved csücske volt mindig. Ismerted kör-
nyezeted növényeit, állatait, örültél egy pil-
langónak, megnevezted a madarakat. Ádám 
fiadat is így nevelted. Sokan emlékezünk 
a „tanya-hangulatra“, amiben a nevetés, a 
jókedv, a társaság, a hit, hogy meg tudom 
valósítani - mind-mind benne volt.

Milyen lenyomatot hagytál magadról 
röpke 49 éved alatt? Fel-felvillanó emlékké-
peket igyekeztem csokorba gyűjteni Rólad.

14 évesen a gyermeki lélek tisztaságá-
val, üdeségével beszéltél a buszon egy lány-
ról, akihez plátói szerelem fűzött. A szót - 
plátói - Te mondtad ki. Ezt csak egy művelt, 

olvasott, széplelkű fiatal veszi a szájára.
Emlékezünk, hogy milyen önfeledten, 

őszintén tudtál a színpad szélén tapsolni 
egy-egy sikeres produkciónak, amit a hely-
béliek adtak elő.

Nálatok egy-egy szüret sohasem csak 
a munkáról szólt. Fontos volt, hogy akár 
szembemenve a gyakorlatiassággal, ésszerű-
séggel is, megadd a tevékenységnek kijáró 
tiszteletet. Hogy a szürethez a puttony is 
hozzátartozik, a szőlő lovas kocsival való 
elszállítása kisebb gyereksereggel együtt. 
Hogy énekelni is jó a munka után, hogy… 
és a sort folytathatnánk, de minek. 

Tudjuk, ha összegezni kell, sosem lehet 
teljes. Arra viszont törekedjünk, hogy jel-
lemző legyen. Hogy képesek legyünk meg-
fogalmazni: kitől búcsúzunk ma.

Egy gyengéd, érzékeny, szeretetre min-
dig is vágyó, tisztalelkű embertől, aki az 
élet nagy ellentmondásai között,- vagyis a 
dolgok mögött az embert is meglátni képes 
vezető, valamint a közélet, politikai élet 
farkastörvénye közötti igen keskeny mezs-
gyén- igyekezett egyensúlyt tartani. 

Döbbent felismeréssel vettem tudomá-
sul, hogy halálodnak tragédiáját hosszú 
idővel ezelőtt megfogalmaztad: "Rosszul 
viselem a kiszolgáltatottságot, a rosszindu-
latú gonoszkodásokat." (Bodor Ferenc) Az 
elmúlt 12 nap fényében legyen mindannyi-
ónknak üzenet e néhány szó!

     Annak ellenére, hogy tudjuk: Ham-
vas Béla gondolatai, életérzése, útmutatásai 
álltak leginkább közel Hozzád, én mégis 
megpróbálom a lehetetlent: Bodor Ferenc 
életútjával parányi optimizmust belopni 
kiábrándult, hitevesztett társadalmunk min-
den egyes tagjába. Hisz bármennyire is az 
embert, a régi barátot igyekeztem búcsúztat-
ni, mégiscsak egy közéleti személyiség az, 
aki távozott, aki életével és halálával példát 
mutat az itt maradóknak.

„Utolsó leheletemmel is köszönöm a 
sorsnak, hogy ember voltam és az értelem 
egy szikrája világított az én homályos lel-
kemben is. Láttam a földet, az eget, az évsza-
kokat. Megismertem a szerelmet, a valóság 
töredékeit, a vágyakat és csalódásokat. A föl-
dön éltem és lassan felderültem. Egy napon 
meghalok, ez is milyen csodálatos, rendjén 
való és egyszerű! Megéltem a legtöbbet és 
a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot. Más 
és jobb nem is történhetett velem.“  (Márai 
Sándor)  

Károly Anna
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- Szeptember 7-én hétfői nappal meg-
kezdődött a hitoktatás. A 2009/10. tanév 
jelmondata: „Több telik tőlem.“  (Tóth Tiha-
mér püspök)

Törekedjünk erre gondolni, végezni e 
szellemben feladatainkat. Lelki útmutatásul 
szolgáljon még Mécs László költő verse is: 

Fényt hagyni magunk után
Az élet örök búcsúzás.
Ó bár csak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás,
belészeretni a szívekbe,
apostolokba, mártírokba,
hogy átadják a századoknak,
a századok az ezredeknek!
Fényt hagyni, mint a Messiás!

Vagy legalább is mint a Nap,
melyet elnyelt az alkonyat,
de a legbúsabb éjben is
világít még a gyöngyvirágban,
a liliomban, mécsvirágban.
Az életünk olyan tünékeny.
Ó szent fényt hagyni volna jó!

(részlet)
- Fontosabb ünnepek:
Szept. 8. - Szűz Mária születése
Szept. 14. - a Szent kereszt felmagasztalása
Szept. 21. - Szent Máté apostol és evangélista
Szept. 24. - Szent Gellért püspök és vértanú
Szept. 27. - a Szentírás vasárnapja.
- Szeptember 1-jétől hétköznapokon este a 
szentmisék 18,00 - kor kezdődnek.

Kéri Vencel
plébános

Egyházi sorok Részvétnyilvánítás
Megrendülten búcsúzunk a tragikus körülmények között elhunyt Bodor Ferenc 

polgármestertől. A Tiszaalpári Hírmondó szerkesztősége - mindazok nevében is, akik 
ismerték és szerették őt - részvétét és együttérzését fejezi ki a polgármester úr édesapjá-
nak, fiának és özvegyének pótolhatatlan veszteségük miatt.

Értesítés
Ezúton értesítjük a falu lakosságát, hogy a

tekerőlantos találkozó az idén elmarad.

Zsigmond László vagyok az Egri 
Szimfonikus Zenekar hegedűse.

Szeretném megköszönni azt a for-
ró szeretet, amivel nagyközségükben 
fogadtak, illetve amit Almási Szabó 
Tiborral közös koncertünkön megta-
pasztaltam a Tiszaalpári Napok rendez-
vénysorozaton. Őszinte és lelkes tapsuk 
igazán nagy örömmel töltött el és való-
ban zavarba is hoztak.

Lenyűgözött a Holt-Tisza gazdag 

és gyönyörű madárvilága és természe-
ti gazdagsága. Ezt mindenkinek látnia 
kell!

Hadd köszönjem meg ezúton is még 
egyszer vendéglátóimnak - az Almási 
családnak, Vencel Atyának, a Polgár-
mester Úrnak és az egész községnek - a 
kedves és szíves vendéglátást.

További jó munkát és sok sikert kívá-
nok mindannyiuknak!

Zsigmond László

Tisztelt Szerkesztőség!

- Köszönetet mondunk azoknak a 
tisztelt polgároknak, akik a tiszaalpári 
Faluvédő- és Szépítő Egyesület részére 
ajánlották fel 2008. évi adójuk 1 %-át. A 
befolyt összeg felhasználásáról a követke-
ző számban számolunk be.

- Virágárusítás lesz a művelődési ház 
előtt szeptember 25-től minden pénteken 
7-12 óráig. Évelők és kétnyári növények 
(árvácska, százszorszép, nefelejcs) vásá-
rolhatók termelői áron.

- A virágos Tiszaalpárért és szép kör-
nyezetünkért kezdeményezés jegyében 
fotókiállítást szervezünk 2009. október 
16-án pénteken a művelődési ház kamara-
termében. A kiállításhoz képeket várunk 
szép előkertekről, udvarokról. Akinek 
nincs lehetősége fotózásra, bejelentés 
alapján vállaljuk a fényképek elkészíté-
sét. Információ, fotók leadása és bejelen-
tés a Teleházban: hétfő, szerda, péntek 
14-17 óra között. 

Vajda Márta az FVSZE elnöke

Faluvédő hírek

A csongrádi Városi Víz- és Kommu-
nális Kft. Értesíti a lakosságot, hogy min-
den páros hét hétfőjén 15-17 óra között a 
művelődési házban ügyfélfogadást tart. 
A hulladékszállítással kapcsolatban a 
63/483-956-os, a matricákkal kapcsolat-
ban pedig a 63/570-092-es telefonszámon 
is lehet érdeklődni, bejelentést tenni.

2009. szeptember 1-től az ügyintézés 
az alábbi módon történik:

Elhalálozással kapcsolatos ügyintézés-
hez szükséges csatolni a halotti anyaköny-
vi kivonat fénymásolatát. Lakás eladása, 
cseréje esetében az ügyintézéshez szüksé-
ges csatolni fénymásolatban az adásvételi 
szerződés azon részét, amely tartalmazza 

a szerződés dátumát és a szerződő felek 
adatait. Minden jellegű szüneteltetési 
kérelmet csak a hozzácsatolt vagy rára-
gasztott hulladékszállítást igazoló matri-
cával fogadnak el.

Amennyiben a felsorolt, szükséges 
dokumentumokat az ügyfelek nem viszik 
magukkal, úgy az ügyintézés nem vehető 
igénybe.

Az ügyfélszolgálaton csak az utolsó 
időszaki számlázással kapcsolatos prob-
lémákat tudják intézni. Ha régebbi szám-
lával kapcsolatban van kifogás, úgy azt 
levélben kell jelezni a Városi Víz- és 
Kommunális Kft. részére.

Ügyfélszolgálat
Csatornázás

Megkezdődött a felmérés a lakosság 
körében a szennyvízcsatornára való rákö-
tési hajlandóságról.

A Balassa utca vasúton túli részén 9 
ingatlan tulajdonosát, Árpádtelepen 38 
ingatlan tulajdonosát kérdezték meg az 
önkormányzat dolgozói.

Az első körben ezeken a területeken 
16 család (32 fő) vállalná a bekötést. 
Három család (7 fő) csak a fenntartási 
időszak végére vállalná a bekötést, de 
a beruházás megvalósulását támogatja. 
Csak kötelezés esetén kötne rá 15 család 
(26 fő).  13 család (25 fő) pedig teljesen 
elzárkózott a szennyvízcsatornára való 
rákötéstől.

A felmérést folytatják a település töb-
bi utcájában is.
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Iskolai élet

Izgalmas nyaralás áll amögött a 30 kis-
diák mögött, akik részt vettek az általános 
iskola kilencedik nyári táborában. Július 
13-án reggel indultunk el buszunkkal 
Parádfürdő irányába, hogy az idei nyáron 
a Mátra szépségeit ismerjük meg.

Első állomásunk Gyöngyös városa 
volt, majd kisvasúttal Mátrafüredre men-
tünk át. Felmásztunk a Kozmáry-kilátóba 
és szemügyre vettük a meghódítandó cél-
jainkat. Délután birtokba vettük szobáin-
kat a Muskátli Vendégfogadóban, majd 
jót játszottunk a patakban vagy hegyet 
mászhattunk. 

A következő napok is bővelkedtek 
programban. Látogatást tettünk Sirok várá-
ba, illetve felmásztunk az ott lévő sámán-
kövekhez. Gyalogtúráztunk Fallóskútra, 
ahol Magyarország egyetlen remetéjével 
találkoztunk. Jártunk a Világörökség 
részét képező Hollókőn. Megtekintet-
tük a várat, az Ófalu templomát, majd 
ismét gyalogtúrát tettünk, Galyatetőről 
Mátraszentimrére mentünk át az árnyas 
hegyi ösvényeken, hogy megnézzük a 
Három Falu templomát. Ellátogattunk 
Salgó várába is, mely híres mondákat 
őriz, és gyönyörű kilátás nyílik róla Szlo-
vákia hegyeire. Délután Somoskőre men-
tünk, ahol két nagy költőről emlékeztünk 
meg: Petőfiről és Balassiról, akik itt írták 
szerelmes verseik egy részét. Szájtátva 
csodáltuk az Európában egyedülálló föld-
rajzi képződményeket, a bazaltorgonákat, 
melyek vulkáni lávából szilárdultak meg 
orgonasípszerűen. 

Ipolytarnócon a moziban négydimenzi-
ós filmen nézhettük meg a több ezer évvel 
ezelőtti állat- és növényvilágot, vulkánki-
törést. A hazafelé vezető úton Mátraszelén 
Moni néni gyermekkorának a helyszíneit 

néztük meg: a házu-
kat, ahol gyermek-
korában laktak, az 
óvodát, az iskolát. 

Történelmi és 
földrajzi tanulmá-
nyainkat bővítendő 
ellátogattunk a recs-
ki Emlékparkba és 
egy ásványkiállítást 
néztünk meg. Este 
vízi csatát rendez-
tünk a megduzzadt 
patakban. 

A teljesítmény-
túránk utolsó, 
ámde legnehezebb próbatétele volt az  
a 10,5 km-es út, amelyet a Kékesről 
Parádfürdőre tettünk meg a Mátra vadre-
gényes erdeiben. 

A táborzáró tábortüzet sajnos elmosta 
az eső, de ez nem szegte kedvünket. Vidá-
man, sokat és nagyokat nevetve vettük át 
a személyre szóló címekkel ellátott okle-
veleket, emblémás pólóinkat, és a „Mát-
rai templomok lovagja“ kitűzőt, mely a 
gyalogtúrák teljesítéséért járt.

A legfiatalabb táborozók és az újon-
nan velünk levő két pedagógus, Kati néni 
és Pali bácsi kötötte fel vándorbotunkra  a 
kilencedik szalagot. 

Az idei táborunk is sikeresen zárult. 
A programok mellett maradandó élmé-
nyeket jelentettek a gyerekeknek a póker 
partik, a téramőba versenyek, a Twister, 
a szobákban zajló „filozofikus“ beszélge-
tések, esti séták, a gombaszámláló- és a 
gátépítő verseny és még sorolhatnám.

Köszönet a támogatásért a Bács-Kis-
kun megyei Közoktatásért Közalapítvány-
nak, a Pejtsik László Alapítványnak, a 

Szülői Munkaközösségnek, a Diákönkor-
mányzatnak és minden szülőnek, aki ránk 
bízta gyermekét.

Köszönet a felajánlást tevő szülőknek: 
Faragó Viktor szüleinek a finom papriká-
ért, Kálmán Csilla szüleinek a dinnyéért, 
Kalmár Gréta szüleinek a szilváért és az 
almáért, Czinege Gréta szüleinek a barac-
kért és a paprikáért, Bánfi Ádám szülei-
nek az uborkáért és a süteményért,  Pász-
tor Dávid anyukájának a finom bejgliért.

Köszönet a szervező teamnek a mun-
kájáért: Tóthné Mátyus Monikának, 
Maróti Pálnénak, Maróti Pálnak és Tóth 
Lászlónak, akik nyári szabadságuk alatt 
is vállalták a szervezést, a pályázatírást, 
az elszámolást, az utómunkálatokat és 
az egy heti - egyáltalán nem könnyű, 
nagy felelősséget, igénylő - táboroztatást! 
Remélem, jövő nyáron, a jubileumi, tize-
dik táborban még több vidám és boldog 
gyermekarcot látva vesszük birtokba a 
Balatont és annak környékét. Szeretettel 
várunk akkor is minden érdeklődő és tábo-
rozni vágyó diákot!

Bondár Enikő táborvezető

A „Mátrai templomok lovagjai“

Fecsketábor
Augusztus 26-tól Bársony Andrásné, 

Borbélyné Megyeri Marianna és Ivicz 
Lázárné tanító nénik szárnyai alatt 55 
"kisfecske" ismerkedett az iskolával. 
A kötetlen formában zajló, oldott han-
gulatú foglalkozások segítettek a gyere-
keknek ráhangolódni az iskolai életre, a 
tanító nénik pedig a tábor három napja 
alatt jobban megismerhették az új kisdi-
ákokat.

Összefogás a szebb tanteremért
A 2. a osztály tanterme a nyári szünetben sem volt csendes, ugyanis rövid időre 
a szülők vették birtokba. Néhány lelkes anyuka és apuka összefogott, hogy gyer-
mekeik szeptembertől tiszta esztétikus környezetben tanulhassanak. Példaértékű 
segítségüket a magam és az osztály SZMK-ja nevében köszönöm.
A munkában részt vettek: Gyovai-Bodák Irén, Tóth Anikó, Sántáné Boros Edit, 
Benyák Zsoltné, Nagyné Berze Katalin, Dósa Istvánné, Novákné Lőrincz Ildikó, 
Kalmárné Palásti Mónika napközis tanító néni és Ivicz Ivett osztályfőnök.
A szép berendezési tárgyakat Deák Ferenc, Deákné Valkovics Beáta és Csernákné 
Csányi Krisztina készítették.

Ivicz Ivett
osztályfőnök
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Köztünk élnek
Az ügyvezető igazgató

„Tiszaalpár Nagyközségért Díj“-at 
vehetett át a nemzeti ünnep alkalmából 
Pásztor Gyula, a MATIC Kft. ügyvezető 
igazgatója. Az évente adományozható 
elismerést azok a személyek (közösségek, 
szervezetek) kaphatják meg, akik valami-
lyen területen tartósan és eredményesen 
szolgálták a település közösségének érde-
keit és javát, sokat tettek a fejlődéséért, 
kapcsolatainak erősítéséért.

Az elismerés kapcsán a díjazottal az 
irodájában beszélgettünk életéről, mun-
kájáról, terveiről.

- Úgy tudom, nem tősgyöke-
res tiszaalpári. Hogyan és mikor 
került Alpárra?

- 1980. január 1-jén költöz-
tünk a községbe. Az előző év 
őszén az akkori MMG vállalat 
telephelyet nyitott Tiszaalpáron, 
oda kerestek vezetőt. Én akkor 
az MMG kecskeméti gyáregysé-
gében dolgoztam, felajánlották 
a lehetőséget, én pedig itt ragad-
tam. Érdekes visszaemlékezni az 
akkori állapotokra. Az ún. Feke-
te-házban működött akkor az 
üzem, mindössze tízegynéhány 
alkalmazottal. Szinte kizárólag 
autók műszerfalához szereltünk 
részegységeket.

- A MATIC Kft. meghatározó 
a település életében. Elég hánya-
tott sors jutott neki, többször állt 
a bezárás szélén, most mégis 
működik, méghozzá stabilan.

- Az 1980-tól kezdődő évti-
zedben az üzem útja felfelé 
vezetett. 1983-ban költöztünk a 
malomépület helyén kialakított 
telephelyünkre. A dolgozók létszáma is 
folyamatosan nőtt, 1990-re már közel 
250 fő volt, főleg aszszonyokból állt, 
akik szerelési betanított munkát végez-
tek. A fő profil a Lada, Polski és Zastava 
gépkocsik műszerfalának gyártása volt. 
A rendszerváltást követően folyamato-
san csökkent az igény a termékeinkre 
és a privatizáció keretében az MMG 
1993-ban eladta az akkor Matic Kft-vé 
alakított gyáregységét. Az új tulajdo-
nosi csoport irányítása alatt a dolgozói 
létszám 40 fő alá csökkent és a csőd 
határára került a cég. Ezután 1994-ben 
visszakerült az MMG tulajdonába a Kft. 
Innentől kezdve ismét fejlődés jellemzi 

a céget. 1998-ban a Horváth Rt. vásá-
rolta meg és azóta is működteti önálló 
Kft-ként. A profil terültén lényeges vál-
tás következett be, a kecskeméti telep-
helytől átvettük a lemezmegmunkálást, 
és mostanra már 140 embernek tudunk 
munkát biztosítani.

- Mi mindent gyárt most az üzem?
- A fő profil a lemezmegmunkálás, 

pénztárgépfiókokat, kazettákat, trezoro-
kat, különböző műszerdobozokat, műszer-
szekrényeket és egyéb lemezalkatrésze-
ket gyártunk acél, rozsdamentes acél, 
alumínium és horganyzott lemezekből. A 

lemezmegmunkálás mellett gyártunk sor-
kapcsokat, valamint toroid transzformáto-
rokat, és végzünk szerelési bérmunkát.

- Úgy tűnik, a gazdasági válság elke-
rülte a MATIC Kft-t, hiszen látványosan 
megszépült az utóbbi időben.

- Az elmúlt tíz évben több mint 
500 millió forintos beruházás történt az 
üzemben, elsősorban pályázatok révén. 
A beruházásoknak köszönhetően létre-
jött az ország egyik legkorszerűbb tel-
jes technológia sorral, CNC vezérlésű 
gépekkel rendelkező lemezmegmunkáló 
üzeme. A gépbeszerzéseket követően 
került sor az épületek és az üzem környe-
zetének rendbetételére.

- Környezetszennyezéssel nem jár az 
üzem működése?

- Nem, az itteni munkák nem szeny-
nyezik a környezetet. Korábban a lakos-
ság zajszennyezésre panaszkodott. Az 
elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhető-
en ezek a problémák megszűntek.

- Milyen távlatokban gondolkodik az 
üzemmel kapcsolatban?

- Jelenleg három telephelyünk van: 
az Alkotmány utcában, a Deák Ferenc 
utcában és a volt ÉPSZER-telepen. Ez 
megnehezíti a gazdaságos működést. 
Mindenképpen szeretnénk, ha a gyár-

tás egy telephelyen történne. Az 
önkormányzattól megvásároltunk 
a község határában egy 3 hektá-
ros iparterületet, itt épülne 6000 
m2 termelőterület kiszolgáló épü-
letekkel. Az építési engedélyünk 
megvan, de a jelenlegi gazdasági 
viszonyok közt nem tudjuk elindí-
tani az építkezést.

- Eddig csak a munkáról beszél-
tünk. Van valami hobbija is?

- Minden, ami sport. De a legked-
vesebb az úszás, a lábtenisz és termé-
szetesen a foci. Amikor Tiszaalpárra 
kerültem, nagyon sokat segített a beil-
leszkedésben, hogy a helyi futballcsa-
patban játszhattam. Egészen 33 éves 
koromig aktívan fociztam, majd fel-
kértek az egyesület elnökének. Húsz 
éven át töltöttem be ezt a posztot, 
majd 2007-ben átadtam a stafétát. De 
a focitól továbbra sem szakadtam el. 
A magam módján a cégen keresztül 
továbbra is támogatom a csapatot. Ha 
kell anyagilag, ha kell munkával.

- Mire a legbüszkébb az éle-
tében? 

- Arra, hogy sikerült egy olyan ütőké-
pes kollektívát összehozni a Matic-nál, 
akikkel a szakértelmüknek és a szorgal-
muknak köszönhetően sikerült életben 
tartani, sőt fejleszteni a céget a sok 
nehézség ellenére. 

- Hogyan fogadta a község elisme-
rését?

- Nagyon meglepődtem. Soha nem 
vártam és nem is számítottam arra, hogy 
ilyen elismerésben részesülök. Termé-
szetesen nagyon köszönöm mindenki-
nek, akik úgy gondolták, hogy érdemes 
vagyok rá.

- Gratulálunk, és kívánjuk, hogy 
elképzelései valóra váljanak.
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A főző és sütőverseny résztvevői
Fotók: Bársony István és Gálfi Mihály

Az asztalitenisz verseny győztesei:
Tóth István, Papp Jószef, Kecső Róbert

A Tiszaalpári fiatal alkotók: Márton Bendegúz,
Szikora Szimonetta Zsófia, Fodor Klaudia és Bíbok Piroska

A Bársony Mihály Népdalkör ünnepi műsora

A sakkverseny ifjúsági helyezettjei: Molnár Döme,
Herczeg Bálint, Danis Tamás, Lantos Alexandra, Danis Patrik

A horgászverseny győztese – Bugyi Sándor

Tiszaalpári Napok 2009
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Tiszaalpári Napok 2009
A falunapokat legújabb kori népha-

gyománynak is nevezhetnénk. Közös 
bennük, hogy egy település lakossága 
igyekszik együtt ünnepelni, feledni a gon-
dokat, a problémákat, vidáman, felszaba-
dultan szórakozni, együtt örülni. 

A település életében ez fontos ese-
mény, hiszen egy jól sikerült falunap 
öszszehozza a község apraját-nagyját, a 
közösség erejét, összetartozását, együtt-
működési képességét mutatja meg. 
Ebből - sokak véleménye szerint - ez 
alkalommal ebből is jelesre vizsgáztak a 
szervezők valamennyien.

A Tiszaalpári Napok idei ünnepélyes 
megnyitója augusztus 20-án volt a Temp-
lom-dombon, és egybeesett az 1009 éves 
magyar államiság, az Alkotmány, vala-

mint az új kenyér ünnepével. Bodor 
Ferenc polgármester ünnepi beszédében 
példának állította elénk Szent István 
király szellemiségét, tetteit.  Polgármes-
terként arra kérte Tiszaalpár lakosait, 
hogy ki-ki erejéhez mérten segítse, támo-
gassa ezt a községet, az otthonunkat. Ha 
jobbító szándékaink találkoznak, utóda-
ink majd egy Szent István szellemében 
működő, fejlődő, otthonos lakóhelyet 
kapnak tőlünk örökségül. Végül Széche-
nyi szavait idézte: "Legyünk igaz hazafi-
ak, nem anynyira szájjal, mint vállal!" 

Az új kenyeret Kéri Vencel plébá-
nos úr áldotta meg, majd a jelenlévők 
valamennyien részesülhettek a megáldott 
kenyérből. Az ünnepi műsort a Horti Sán-
dor vezette Bársony Mihály népdalkör 
színesítette.

A továbbiakban 3 napon át gazdag 
program várta azokat, akik részesei akar-
tak lenni az idei Tiszaalpári Napoknak. 
És a község lakói nagy számban képvi-
seltették is magukat a rendezvényeken. 
Minden korosztály és érdeklődési kör 
megtalálhatta a kedvére való programot. 
Volt: ugráló vár, sakkverseny, terepmo-
tor- és quadverseny; orgonahangverseny 
a templomban, filmvetítés és ifjú tisza-
alpári tehetségek képzőművészeti kiál-
lítása a művelődési házban; öregfiúk 
focimeccs a pályán, a mozgássérült cso-
port által szervezett humoros vetélke-
dő; zenés műsorok helyi és meghívott 
együttesek részvételével, és - nem utolsó 
sorban - sikerült egy nagyon színvonalas 
tűzijátékkal is megörvendeztetni a tisza-
alpáriakat.

Szabó Tiborné:
- A legjobban a quadverseny tetszett. 

Nemcsak azért, mert látványos és izgal-
mas volt, hanem azért is, mert látszott, 
hogy micsoda összefogás, együttműködés 
kellett a megszervezéséhez, a pálya kiala-
kításához, a programok lebonyolításához. 
De a sütő- és főzőversenyt is jó ötletnek 
tartom, és természetesen a tűzijáték is 
nagyszerű volt.

Ballabás Zoltán középiskolai tanuló:
- Nekem a filmvetítés nagyon tetszett 

a művelődési házban. Nem gondoltam 
volna, hogy teltház lesz. Tetszett, hogy 
megismerhettem a filmekből Alpár régi 
arcát. Érdekes volt olyan épületeket lát-
ni, amelyek már akkor is álltak, csak 
másképp néztek ki. Láthattam a 34 évvel 
ezelőtti Tiszát, ahol régi módszerekkel 
halásztak még. Örülök, hogy ilyen sokan 
kíváncsiak voltak rá.

Demeter Józsefné Terike bolti eladó:
- Egy ötletet tartottam nagyon okos-

nak, akinek eszébe jutott, hogy az ugráló 
várat idehozza. Nekem ez volt a legjobb, 
legértékesebb program. A vidéki zene-
karok műsora nem annyira tetszett, sze-
rintem az alpáriak többségének nem ez 
az igénye. Inkább csak egy szűkebb kör 
ízlésvilágát tükrözték. Csodálatos volt 
viszont a tűzijáték, ami évről évre egyre 
színvonalasabb.

Dr. Mészáros József orvos:
- A 20-i orgonahangverseny szerintem 

csodálatos volt, amit az alpári római kato-
likus templomban adott Almási-Szabó 
Tibor egy hegedűművész közreműködé-
sével. Olyan népszerű zenedarabok hang-
zottak el a műsorban, amelyek azoknak a 
tetszését is elnyerték, akik a komoly zene 
iránt nem igazán érdeklődnek. Ilyen volt 
többek között Bach: Air és Albinoni: Ada-
gio című műve. Jó lenne, ha több ilyen 
hangversenyre is sor kerülne Alpáron.

Kővágó Róbert logisztikus:
- Nekem nagyon bejöttek a koncertek, 

mert a Lions és az Erős Pista a kedvenc 
együtteseim. Autentikusan, életszerűen 
adják elő a Dire Straits és a Red Hot Chili 
Peppers zenéjét. Örülök, hogy részvétel-
ükkel az a réteg és korosztály is kapott 
kedvére valót a falunapokon, akiknek 
erre az utóbbi években itt helyben erre 
nem volt lehetőségük. Egészében véve, 
a községi viszonyokhoz képest tartalmas 
rendezvényt láthattunk.

Boris Ferenc közterület felügyelő:
- Szerintem a játszóvár szenzáció-

san jó dolog volt. Rengeteg szülő eljött 
azért a programokra, hogy a gyermekét 
elhozza. A gyerekek miatt úgy gondo-
lom, ez volt a rendezvény egyik csúcs-
pontja. A Tiszavirág együttes műsora 
jó hangulatot teremtett. Mégis nekem 
leginkább ifj. Barna Sándor és Szepe-
si István fellépése okozott kellemes 
meglepetést, akik igazán jó stílusban 
és hangzással zenéltek. Nem véletlen, 
hogy az ő műsoruk ideje alatt jött meg 
a közönség táncos kedve….

Megkérdeztük….
- a Tiszaalpári Napok melyik programja tetszett a legjobban?

Köszönet a Tiszaalpári Napok támogatóinak
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Fókusz Takarékszövetkezet, Bodor Ferenc, dr. Csernus Tibor, dr. Menyhárt Anett, 
Herczeg Tamás, Bartók István, Benzinke Kft.. Bársony István, dr. Vancsura István, Kelemen István, Patai Ferenc, Bodor 
László és neje, Farkas Csaba, Horváth Zoltán,  dr. Taricska Tibor, Körözsi János, Novák Lajos, Kacziba Sándor, Kecső 
Ferenc, Rácz Mihály, Fekete Gabriella, Kovács Tamás, Fekete Ervin, Pentatrans Bt., Matic Kft., Hatvanyi Ferenc és család-
ja, Bártol Réka, Móra Ferenc Művelődési Központ Kiskunfélegyháza 



A hagyományokhoz híven az idén is 
augusztus 20-án került megrendezésre a 
Tiszaalpári Napok keretében az Alpári 
Tisza Horgász Egyesület házi horgászver-
senye. 

A meghirdetett versenyre 85 nevezés 
érkezett be, ebből 18 gyerek, 4 ifi, 6 senior, 
valamint 57 felnőtt. A versenyt szervező-
kiszolgáló horgász egyesületi vezetők hos-
szú előkészítő munkájának, valamint a meg-
hirdetett horgászhely kialakításában részt 
vevő 12 embernek köszönhetően kialakult 
a végleges versenypálya szakasz, amely a 
halászcsárdától - az adottságokhoz igazítva 
- a BKV üdülőig tartott. 

Ezzel kapcsolatos észrevétel és egyben 
kérés a csónakkal rendelkező horgászok 
felé, a csónakjukat ne a legjobb parti hor-
gászhelyekre kössék ki. Gondoljanak azon 
horgászokra is, akik nem rendelkeznek 
horgászcsónakkal, tőlük se vegyük el a hor-
gászat örömét, ne bosszúsággal kezdjék a 
horgászatot. 

Elnézést a kis kitérésért de nagyon sok 
jelzést kaptunk (kapunk) az adott témával 
kapcsolatban. 

A verseny reggel 7 órakor gyülekezővel 
kezdődött, nagyon nagy öröm volt látni a 
versenyre kész gyerekek izgalmát, elszánt-
ságát. A horgászat 8 órakor kezdődött kürt-
szóval és ugyanígy ért véget 11 órakor. A 
mérlegeléskor derült csak ki az igazság, 

hogy ki volt a legjobb, legszerencsésebb.  
Mérlegelés után sportszerűen a halak visz-
szaengedésre kerültek. 
Az alábbi eredmények születtek:
Gyerek kategóriában:  I. Tötös Dániel 
1550g, II. Király Zoltán 670g, III. László 
Péter 540g.
Ifi kategóriában: I. Hatvanyi Ferenc 560g, 
II. Sándor Ernő 370g, III. Szemerédi Tamás 
150g.
Felnőtt kategória: I. Bugyi Sándor 2230g, 
II. Ürmös László 1550g, III. Selyem Gyula 
1470g.
Senior kategória: I. Mihalek Tibor 790g, II. 
Réczica Pál 760g, III. Bodor Mihály 750g.

A vándorserlegre, amelyre már eddig is 
számos horgász neve került fel, 2009-ben 
Bugyi Sándor iratkozhat fel. 

Az értékeléskor elhangzott, hogy a ver-
senynek csak győztesei vannak. Vesztes-
ként senki sem távozott. Van, aki serleget, 
különdíjat, van, aki zsebpecát kapott. A leg-
jobbak a helyezésüknek megfelelő kupát, 
valamint a támogatók által felajánlott külön-
böző használati eszközöket kaptak. Itt sze-
retnénk köszönetet mondani a versenyt 
támogatóinknak:

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, 
Magony Gáspár helyi szeszfőzde, Haticza 
Imre és Szabó Lajosné építőanyag keres-
kedés, Bartók István műszaki kereskedés, 
Nagy József helyi horgászbolt, Kovács 

József 100 forintos bolt, Kiss Jánosné fod-
rász.

A díjakat az egyesület elnöke, Patai 
Ferenc, az önkormányzat különdíját Bár-
sony István adta át. 

Az eredményhirdetést követően elfo-
gyasztásra került a helyszínen főzött marha-
lábszár pörkölt. A lehetőségekhez mérten a 
jelenlevők döntő többségét asztalhoz tudtuk 
ültetni, a polgárőrségnek, valamint Novák 
Lajosnak köszönhetően.

Az egyesület vezetősége nevében 
köszönjük mindazoknak, akik részvételük-
kel megtiszteltek bennünket. Reméljük a 
jövőben még nagyobb számú érdeklődővel 
találkozunk a rendezvényünkön, akár hor-
gászként, akár vendégként.

Bontovics István titkár

8. oldal

Fekete pont
Augusztus 14-ére, péntekre virradóra 

vandálok a csatorna melletti játszótéren 
megrongálták a csúszdát és kitördeltek 15 
db három éve telepített fát. Majd - talán, 
hogy "rendet" hagyjanak maguk után? - 
egy kupacba összehordták a derékba tört 
facsemetéket. A környéken lakók elmon-
dása szerint - a hangok alapján - fiatalok 
voltak az elkövetők.

A helyzet iróniája, hogy játszótér 
parkosítására abból a pénzből került sor, 
amelyet a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat "Rendezett, virágos falvak" 
pályázatán elért 3. helyezésért kapott 
Tiszaalpár.

Nem az első eset ez már a községben, 
hiszen felborogatott, összetört kukákkal, 
teljesen lecsupaszított vasútállomással, 
az úttesten szilánkokra tört üvegekkel, 
a bebetonozott szemétgyűjtők kidöntésé-
vel, újonnan vakolt házak összefirkálásá-
val és hasonló kártékony dolgokkal már 

korábban is találkoztunk. Közös bennük, 
hogy korunk vandáljai "különös bátorság-
gal", általában késő éjjel vagy hajnalban, 
a sötétség jótékony leple alatt, valószí-
nűleg alkohollal felvértezve követik el 
tetteiket. Mindig többen vannak, hiszen a 
nyájszellem élteti őket: bármit tesznek is, 
nem kell személyes felelősséget vállalni, 
mert mindig van más, akire át lehet azt 
hárítani. Az már más kérdés, hogy felelőt-
len magatartásukkal olyan emberek mun-
káját teszik tönkre - az anyagi károkat 
nem is említve -, akik kemény munkával, 
szépítő szándékkal arra törekednek, hogy 
faluképünk rendezett, esztétikus legyen. 
A vandalizmus a jó érzésű alpáriak köré-
ben rossz hangulatot teremt, sőt rontja az 
önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a 
rendőrök és a polgárőrök megítélését is. 
Bár a rendőrök és a polgárőrök rendszere-
sen járőröznek, ellenőrzéseket végeznek a 
községben, de egymagukban sajnos nem 
tudják az értékeinket megőrizni. Ehhez 

közösen, összefogva kellene fellépni a 
vandálok ellen. 

Mit tehetünk ellenük?  
Kezdetnek talán az is elég volna, hogy-

ha valaki rongálást tapasztal vagy éjszaka 
gyanús zajokat hall, ne menjen el mellet-
te szó nélkül, jelezze azt a rendőröknek 
vagy a polgárőröknek.

És nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
szülői felelősséget sem. Elsősorban a mi 
feladatunk lenne a saját és a mások mun-
kájának megbecsülésére, tiszteletére nevel-
ni a gyermekeinket, tudatosítani bennük, 
hogy a garázdálkodás büntetendő cselek-
mény. A mi feladatunk lenne gondoskodni 
arról is, hogy gyermekeink értelmes elfog-
laltságot találjanak maguknak, és éjjelente 
ne az utcákon, parkokban, játszótereken 
bandázzanak felügyelet nélkül, hanem ott-
hon aludjanak az ágyaikban.  Nem késő 
most sem elkezdeni! 

Egyelőre fekete pont a garázdálkodók-
nak ... Szégyenkezünk miattuk.

Horgászok versenye

A főzőverseny
helyezettjei

A Tiszaalpári Napok egyik eseménye volt 
a főzőverseny, amelyre 19-en neveztek 
be.
Helyezések: 1. Fekete Ferenc, 2. Lénárt 
András, 3. Papp József

A polgármesteri különdíjat Czakkerné 
Marika  kapta. A jegyzői különdíjban 
Szeleczki István, az alpolgármesteri 
különdíjban Kelemen József, a Tiszatáj 
vendéglő különdíjában Dósa Szilveszter 
részesült.
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„Az élet teljességét nem években,
Hanem örömökben mérik.
Kinek-kinek annyit ér az élet,
Amennyi örömöt szerez a másiknak.“
 
Ritkán ünnepelnek 40 éves születésna-
pot a Gondozási Központ Idősek Ott-
honában. Farsangba illő mulatsággal 
lepték meg az ünnepeltet az intézmény 
dolgozói.
A hangulatos zenét ifj. Barna Sándor 
szolgáltatta.

Dr. Puliusné Sárdi Mária

Születésnap

A felnőtt csapat eredményei: A bajno-
ki mérkőzések keretében augusztusban 
előkészületi mérkőzést játszott csapatunk 
Bugacon, ahol 1:0-ra vereséget szenved-
tünk. Ezt követően az első hazai bajnoki 
találkozón Nyárlőrinc ellen 2:1-es győze-
lemmel nyitottunk. A Tiszakécske - Tisza-
alpár mérkőzés eredménye 6:0 lett. Ezek 
után hazai pályán Lajosmizsét vertük 
2:1-re. A hét végi találkozón a Kiskunfél-
egyházi Vasutashoz látogattunk el, ahol 
5:0 lett az eredmény a Vasutas javára. A 
bajnokságban tehát két győzelemmel és 
két vereséggel, azaz 50%-os teljesítmén-
nyel szerepelt eddig a csapat. Várjuk a 
jobb eredményeket a jövőben. A Magyar 
Kupában eddig két mérkőzést játszottak 
fiaink. Hét közben 5:0 arányban nyertünk 

Tiszaaugon a hazaiak csapata ellen. A 
nyárlőrinci együttes nem tudott kiállni a 
csapatunk ellen, így mérkőzés nélkül mi 
jutottunk tovább. Várjuk a sorsolást, ahol 
a következő ellenfelünket jelölik ki.

Az ifjúsági csapat eredményei: Az 
ifik edzőmérkőzést játszottak a Bugac 
együttesével, ahol 7:0 arányban győzel-
met arattak. Az első hazai mérkőzésen 
Nyárlőrinc csapatától még ugyan 1:0-s 
vereséget szenvedtünk, de ezt követően a 
csapat minden mérkőzését megnyerte. Így 
Tiszakécske - Tiszaalpár 0:8, Tiszaalpár- 
Lajosmizse 3:2, Kiskunfélegyháza - Tisza-
alpár 0:1.

Csak gratulálni tudunk az ifjúsági 
csapat minden egyes tagjának és az edző-
jének is.

A serdülők eredményei: Edzőmérkő-
zést játszott a serdülő csapat Lakitelek 
ellen oda-vissza alapon. Az eredmény 
Lakiteleken 4:1 a hazaiak javára, majd 
a visszavágón hazai pályán 4:3 a mieink 
javára. Megkezdte bajnoki szereplését is 
a csapat. Az első mérkőzését idegenben 
játszotta Helvécián, ahol a helyi csapatot 
győzte le 2:1 arányban. Bízunk a további 
sikeres szereplésükben. Elkezdődtek az 
edzések az utánpótlás-korúaknál is. Ivicz 
Lázár és Besszer Péter edzők irányításá-
val kis labdarúgóinktól is várjuk majd a 
tornákon való jó szereplést. Az öregfiúk 
csapata a Tiszaalpári Napok keretében 
mérkőzött meg a szomszéd Lakitelek 
együttesével, ahol 1:0-s győzelmet szerez-
tünk. A női csapat a hét végén kezdi majd 
szereplését. Eredményes játékot kívánunk 
valamennyi csapatnak!

Martus Pál elnök

Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub 
augusztus 14-én kora reggel 47 fővel kétna-
pos kirándulásra indult. Első állomás Kende-
res volt. Megtekintettük a tengerészeti kiál-
lítást, a Horthy-kastélyt és a Horthy család 
sírboltját. Tovább indultunk Debrecenbe. 
A klubvezetőnk leleményes szervezésével 
a debreceni Postás Nyugdíjas Klub egyik 
tagja mutatta be a várost. A nap fénypontja 
a Messiások kiállítása volt. 80 ország kép-
viselte magát. A kiadós vacsora után Nyír-
egyházára vitt buszunk a szálláshelyünkre. 
Reggel megérkezett a megyei nyugdíjas 
klubok elnöke és felesége a várost bemu-
tatni. A délelőtti programot lovas huszárok 
felvonulása és a fúvós zenekar zenéje tarkí-
totta. A Vasutas Vendéglőben fogyasztottuk 
igazi nyugdíjas árfekvésű, de nagyon ízletes 
ebédünket. Ebéd után a Sóstó fürdő volt a 
cél. Itt kettévált a társaság. Volt, aki a gyógy-

vízben lubickolt, mások pedig a vadaspark 
és a skanzen látnivalóiban gyönyörködtek. 
A Nyíri Fészek Vendéglőben vacsorázott 
meg a csapat. Jókedvvel, bár kicsit fárad-
tan ültünk a buszra. Tangóharmonika kísé-
retében, amit Csorba János szolgáltatott, 
harsány énekszóval tettük meg a több órás 
utat hazáig.

Klubtársak! Nem kell nekünk azért 
külföldre menni, hogy sok népet lássunk! 
Klubvezetőnk jó szervezésével ebben a két 
napban annyi kulturális, hazai élményben 
volt részünk, hogy hetekig az átéltek hatása 
alatt álltunk.

Klubtársaim nevében megköszönöm ezt 
a tartalmas két napot. Nagyon hálás vagyok, 
hogy ezen részt vehettem. Úgy gondolom, 
hogy ilyen egy tökéletesen megszervezett 
kirándulás.

Egy elégedett klubtag:  Alamné Busa Mária

Labdarúgás

Királyok és királynő
Kádár Lajos Közösségi Ház adott ott-

hont az augusztus  20-án rendezett sakk-
versenynek. A kellemes nyári napon, régi 
és új sakkbarátok találkoztak, hogy ös-
szemérjék szellemi erejüket. Tíz felnőtt 
és kilenc gyermek nevezett be, hogy a 
sakktáblák mellett eldöntsék, ki lesz a 
királyos játék királya. Az izgalmas partik 
és kemény csaták után a következő vég-
eredmények születtek:

Felnőtt: 1. Bársony András 2. Palásti 
József 3. Vakulya János 4. Lantos István 
5. Balanyi János 6. Sebők József  7. Dr. 
Vancsura István 8. ifj. Gálfi Mihály 9. ifj. 

Bársony András 10. Márton Bendegúz. 
Ifjúsági: 1. Lantos Alexandra 2. Danis 
Patrik 3. Danis Tamás, Herczeg Bálint 
és Molnár Döme 6. Herédi-Szabó Róbert 
és Molnár Detre 8. Herczeg Koppány 9. 
Novák Ádám

A kifáradt társaságot Szoráth János 
libazúza pörköltje mattolta a verseny 
végén. Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek a segítséget a verseny sike-
res lebonyolításában. Igen jó emlékekkel 
és szájízzel távozott mindenki, a mielőbbi 
találkozás reményében.

Gálfi Mihály

„Debrecenbe kéne menni“
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LINEA GROUP NYELVISKOLA ÉS 
OKTATÁSI BT.

MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG!
Akkreditált nyelvtanfolyamokat indítunk 2009. októbertől 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:  2009. szeptember 24-ig.
Jelentkezni lehet:   30/621-0873 telefonszámon, BÁRSONY ISTVÁNNÁL személyesen vagy
    Intézményünknél: 56/513-354-es telefonszámon.

Tanfolyam indulása előtt térítésmentesen szintfelmérést végzünk, majd 120 óra elvégzése után ingyenes
próbanyelvvizsgát szervezünk a tanfolyam helyszínén. Vállalatok, munkahelyek a szakképzési alap terhére is

beiskolázhatnak. (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
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Könyvelés és
könyvvizsgálat!

 Egyéni vállalkozók, őstermelők,
BT-k, KFT-k, alapítványok

könyvelését, magán személyek
adóbevallásának

elkészítését vállalom!
Vargáné Farkasházi Orsolya

Tel.: 06-76/343-219 06-30/266-85-36
Tiszaalpári művelődési házban fogadóórát 
tartok márciustól decemberig, minden hó 

első csütörtökön 13:00-15:00 óráig

Október 1-jén, november 5-én és
december 3-án.

Ettől eltérő időpontokban a fenti
telefonszámon időpont egyeztetés alapján

ÜVEGEZÉS
Sík- és katedrálüvegezés, hőszigeteltüveg-készítés, 

drótüvegezés (pl. terasztető), kopolitüvegezés.
Akvárium- és terráriumkészítés, üvegajtó-készítés 

(vitrinajtó, HIFI-ajtó, szekrényajtó).
Üvegcsiszolás és fúrás (fogantyú, pántfurat),

üvegasztal készítése. Fa ajtók készítése (külső, 
belső ajtók). Régi ajtók átalakítása, felújítása
(pl. teleajtók kivágása, régi ajtó átalakítása

hőszigetelt üvegesre). Szúnyogháló ajtó, ablak 
készítése rövid határidővel.

Herczeg Tibor üvegező kisiparos
Tiszaalpár, Vörösmarty u. 11.

Tel.: 76/424-997, 06/20/9260-987
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 16-19 óráig

szombat: 9-12 óráig

KÉPKERETEZÉS
Fényképek, festmények, gobelinek, hímzések,
bármilyen papír vagy ruha anyag keretezése.

Régi képek kasírozása, minőségi paszpartuzása 
rövid határidővel. Gobelin nyomatok

kedvező áron rendelhetők. Tel.: 06/30/355-2328
Cím: Vörösmarty u. 11.

Kíméld meg a pénztárcádat!
Nézz be a GARDROBE TURI-ba! Női, férfi

felsők, nadrágok, gyermekruházat
már 400 Ft-tól. Hetente megújuló árukészlet

GARDROBE TURI a Hunyadi utcán,
a Lottózó mellett

Nyitva tartás: H-P: 9-12, 13-18, szombaton: 9-12

FIGyELEM!
BENZINMOTOROS KERTI KISGÉPEK TAVASZI KARBANTARTÁSÁT,

TELJES KÖRű JAVÍTÁSÁT RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON VÁLLALOM.
     • Láncfűrészek: STIHL, HUSQVARNA (láncélezés, felújítás)
     • Rotációs kapák
     • Fűnyírók, fűnyíró traktorok (késélezés, olajcsere stb.)
     • Damilos fűkaszák, szegélyvágók
     • SIMSON és robogó motorkerékpárok javítása

Igény szerint szállítás megoldható.
Ezen kívül: • Gyeplevegőztetést, • Fűvágást, • Parlagfű- és gazmentesítést vállalok
Bőszén Tibor vállalkozó Tel.: 06/30/822-9557 Lakcím: 6032 Nyárlőrinc, Ősz u. 6.

KEDVEZÕ LEHETÕSÉG!
Lovári - cigány nyelvtanfolyam indul Tiszaalpáron.

Állami nyelvvizsgára szakszerû felkészítés biztosított.
Jelentkezni és a részletekrõl érdeklõdni lehet:

Ajtai Elemérné Nagyhajú Máriánál
a 06/20-54-39-717-es telefonszámon.
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Eladó az Arany János utca 29. számú 
négy szoba, fürdőszobás, konvekto-
ros ház. Tel.: 06/20/578-8035

Szőlő, szőlőföld és 3x3,5 m-es sző-
nyeg van eladó. Érd.: 76/424-662, 
06/30/450-3413

Eladó 18.000 Ft-ért két éves ágy-
neműtartós kanapé plüss huzattal. 
Dobó István u. 2. (a napközivel 
szemben) Tel.: 421-735

Egyedülálló program Európában, 
mely kimagaslóan magas jövedelmet 
biztosít. www.napfenyesjovo.5mp.
eu Háromkerekű benzinmotoros rok-
kantkocsi, új 0 km-es eladó.
Érd.: 76/715-911

Eladó Hajdú mosógép, centrifuga, 
Siesta, káposztagyalu, terménydará-
ló, kályha. Érd.: 20/574-6380

Tiszaalpáron a József Attila u. 33. 
sz. alatti családi ház gazdálkodásra 
alkalmas melléképületekkel, 1200 
négyszögöl telekkel eladó. Érd.: 
06/30/338-8990

Megbízható, leinformálható közép-
korú nő magánházaknál takarítást 
vállal. Érd.: 06620/366-3081

Magyar nyelv és irodalom, illetve 
történelem szakos tanárként vállalom 
felső tagozatos diákok korrepetálá-
sát, tanulási nehézségeik leküzdését 
és felzárkóztatását. Érdeklődni: 70/ 
376-67-83-as telefonszámon lehet.

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Diószegi Dorka Kata (Jusztin 
Szilvia), Kiss István (Bíró Enikő), Ballabás Adrienn (Illés 
Mónika), Szentpéteri Regina (Szabó Irén), Keleti Kira (Moh-
ácsi Annamária), Vancsura Villő (Máj Melinda), Szappanos 
Kornél (Hürkecz Bernadett), Szappanos Marcell (Hürkecz 
Bernadett), Lajos Nóra (Cipfl Viktória)

Házasságot kötöttek: Gál Mónika és Kovács Csaba, Kere-
kes Krisztina és Kővágó András, Szabó Ilona és Lénárt 
József

Akiktől elbúcsúztunk: Szegedi Gyuláné Nemcsok Julianna 
(1918), Palásti József (1931), Gyovai István (1922), Barna 
Imre (1927), Gulyás Ferenc (1931), Bodor Ferenc (1960)

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Bársony István

Felelős szerkesztő: Sztakó Ildikó
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 hétfõtõl 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.

Régi, új felületek festése
mázolás, tapétázása

Hőszigetelés, falfelület színezése
Keressen meg és megoldom

festéssel kapcsolatos bármely gondját 
rövid határidővel!

Egyénre szabott ajánlatokkal várja 
Balla Zsolt szobafestő mester

Tel: 30/362-4971

KÖZÉRDEKű TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106
Teleház: tel./fax: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak: 
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
Könyvtár: 598-816

Minden 100 Ft Bt. Boltja
Üzletünk megtalálható:

6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 19.
bejárat a Bercsényi utca felől.

Kínálatunkból:
háztartási műanyagáru, illatszer,
élelmiszer, üvegáru, papír, játék,

bizsu, sok apróság.
Folyamatosan megújúló,

szezonális árukészlettel várjuk
kedves vásárlóinkat.

ÜZLETÜNK NyITVA TARTÁSA:
hétfőtől-péntekig: 8.00-12.00

13.00-17.00 óráig, szombaton: 8.00-12.00 óráig.
Tel/Fax: 76/424-504. Mobil: 06-20/4789-008


