
Új polgármestere van Tiszaalpárnak

Dr. Vancsura István független 
jelölt lett Tiszaalpár új polgár-
mestere. A december 13-i időközi 
választáson a szükséges mennyi-
ségű kopogtató cédula összegyűj-
tése után nyolc jelölt indult a pol-
gármesterségért. A névjegyzékben 
szereplő 4134 tiszaalpári polgár 
közül 1617-en járultak az urnák-
hoz. 7 érvénytelen szavazat lett, a 
részvételi arány 39,11 %-os volt. 

Az időközi választások kiírá-
sára az előző polgármester, Bodor 
Ferenc szeptemberi tragikus halála 
miatt került sor. Az újonnan meg-
választott polgármester megbíza-

tása 2010  őszéig tart, akkor a tele-
pülési önkormányzati választások 
során újra választhatnak Tiszaalpár 
polgárai.

Dr. Vancsura István képviselői 
helyére Győző Gyula kerül.

A jelöltekre leadott szavazatok 
száma:
Barton András   255
Bartók László   64
Győri István   119
Kelemenné Utasi Melinda 60
Molnár József   84
Novákné Lovas Erzsébet 34
Dr. Patak Sándor  476
Dr. Vancsura István  518

XVII. évfolyam XII. szám 2009. december • Ára: 100 Ft

Balint
Bélyegző



2. oldal

Önkormányzati hírek
Főleg a pályázatokkal kapcsolatos 

határidők betartása volt az oka annak, 
hogy az előző lapszám megjelenése óta 
négy alkalommal is ülésezett a képvise-
lő-testület. 

Ahogy arra számítani lehetett, 
parázs vita alakult ki a november 10-i 
ülésén a település szennyvízcsatorna-
telephelyének kiválasztása kapcsán. A 
döntés kényszerpályán mozgott, hiszen 
a szóba jöhető telephelyszínek közül 
a Kiskunsági Nemzeti Park nem adta 
hozzájárulását ahhoz, hogy természet-
védelmi területen történjen a beruhá-
zás. Ide értendő a Takács-rét, illetve a 
Kátai-csatorna melletti terület, ahonnan 
a tisztított szennyvíz a folyó Tiszába 
jutott volna. Döntésüket jogszabályok-
kal támasztották alá. A harmadik verzió 
szerint az Alpár–Nyárlőrinci-csatorna 
fogadná be a tisztított szennyvizet. Ez a 
lehetőség jelentené a legkisebb terhelést 
a környezet szempontjából. Az Alpár–
Nyárlőrinci-csatornából ugyanis a KNP 
munkatársainak tájékoztatása szerint a 
szikkasztási lehetőség miatt csak idő-
szakosan vagy egyáltalán nem jutna el a 
tisztított szennyvíz a Holt-Tiszába.

Ezen a telephelyszínen a tulajdonvi-
szonyok is rendezettek, hiszen a terület 
az önkormányzat tulajdonában van. A 
szükséges villamosenergia-ellátás bizto-
sítható és a telephez vezető bekötő út is 
önkormányzati tulajdonú. Ennek ellené-
re a testület a Takács-rét (a volt szemét-
teleppel szembeni terület) mellett tette 

le voksát, és további tárgyalásokat szor-
galmazott a nemzeti park képviselőivel. 
Ezek azonban nem hoztak újabb ered-
ményt, így a testület rendkívüli ülésen 
végül elfogadta a harmadik változatot.

A szennyvízcsatorna üzemeltetését 
víziközmű-társulat felállításával fogja 
az önkormányzat megoldani. Ez az üze-
meltetési forma bizonyult a legkedve-
zőbbnek és a legátláthatóbbnak.

A Bácsvíz Zrt. a jelenleg rendel-
kezésre álló információk alapján elké-
szítette a várható szolgáltatási díjak 
becslését. Hangsúlyozták, hogy ezek a 
számok kizárólag tájékoztató jellegűek, 
amelyeket a későbbiekben még több 
tényező is módosíthat. A kalkuláció 
szerint a csatornadíj várható és becsült 
mértéke 256,9 Ft+ÁFA m3-ként.

A hóeltolási munkák elvégzésével a 
testület Kézsmárki László vállalkozót 
bízta meg, mert a beérkezett árajánlatok 
közül az övé volt a legelőnyösebb.

A Faluvédő- és Szépítő Egyesület 
több mint 55 millió Ft támogatást nyert 
a faluközpont és a Templom-domb 
rehabilitációjára. 

Csökkennek a település közvilágítá-
si költségei. A jelenlegi energiát egyete-
mes tarifában vételezi az önkormányzat. 
Az Edf Energia Hungária Kft. ajánlatot 
tett naptár szerint vezérelt működte-
tésre, amely évente kb. 600.000 Ft-nyi 
megtakarítást jelent a község számára. 
A testület elfogadta a kft. ajánlatát.

A december 1-jei ülésen elfogadta 

a képviselő-testület az önkormányzat 
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. A beszámoló szerint az 
önkormányzat gazdálkodása kiegyen-
súlyozott volt mind a bevételek, mind 
a kiadások terén, és összességében idő-
arányosnak is mondható. 

A költségvetési koncepció készítése 
évente visszatérő feladata az önkor-
mányzatoknak, a következő évi költ-
ségvetés elkészítésének első üteme. Az 
ülésen előterjesztett 2010. évi koncepci-
ót minden területen a kiadáscsökkentés 
jellemzi. Készítése során figyelembe 
vették a tervezhető helyi forrásokat, 
a központi költségvetési kapcsolatok-
ból számításba vehető bevételeket, a 
jelenlegi ismeretek alapján bevonható 
külső (különféle pályázati) forráslehe-
tőségeket.

Az előrejelzések és a gazdaságpoli-
tikai megszorítások miatt a jövő évben 
4,1 %-os inflációval lehet számolni. 
Ugyancsak számítani kell az állami 
hozzájárulások és támogatások össze-
gének (a 2009. évihez képest) 16,2 %-
kal történő csökkenésére.

A jövő évre tervezett költségvetés 
sarokszámai: bevételek 1.017 millió Ft,  
kiadások 963 millió Ft.

Ezen ülésen elfogadta még a tes-
tület az Út a munkában program kere-
tében foglalkoztattak munkáiról szóló 
beszámolót, valamint a szavazatszám-
láló bizottságok tagjaira és póttagjaira 
vonatkozó előterjesztést.

Tisztelt Választópolgárok!
Szeretném megköszönni a támo-

gatását annak a 476 személynek, akik 
bízva sikerünkben, mellettem tették le 
voksukat a december 13-i választáson. 
Ezúton gratulálok Dr. Vancsura István 
polgármester úrnak sikeréhez és biz-
tosítom, hogy erőmhöz és tudásomhoz 
mérten támogatni fogom a település 
jobbulása érdekében. Elvárom a vá-
lasztáson indult polgármester-jelöltek-
től, hogy a programjukban vázoltak 
teljesítése érdekében minden tőlük tel-
hetőt megtegyenek az elkövetkezendő 
időszakban. Kellemes ünnepeket és jó 
egészséget kíván Tiszaalpár teljes la-
kosságának: Dr. Patak Sándor
(Fizetett politikai hirdetés)

Gyermekek
karácsonya

Ebben az évben is megrendezte 
az önkormányzat a gyermekek kará-
csonyi ünnepségét, amelyen 170 ér-
deklődő gyermek és szülő vett részt.

A műsor a hagyományokhoz hí-
ven a képviselő-testület tagjainak és 
a jegyzőnek a felajánlása, amely eb-
ben az évben a Madzag Bábegyüttes 
Vitéz László című darabja volt.

A rendezvényt támogatta a 
Mikropódium Családi Bábszínház. 
A fenyőfát Boris Ferenc ajánlotta 
fel.

Öreg ugi híd
A lakiteleki Eötvös Iskola rajz-

pályázatot hirdetett „Öreg ugi 
híd”címmel, a 80 éves tiszaugi öreg 
híd tiszteletére. Iskolánk tanulói is 
indultak, és szép eredményeket ér-
tek el ezen a pályázaton Szőke Éva 
tanárnő vezetésével. Deák Csenge 
2.a osztályos tanuló II. helyezést ért 
el. A felső tagozatból Szűcs Nikolet-
ta 7.b I., Nemes Klaudetta 7.a II. és  
Molnár Dominika 7.b osztályos ta-
nuló III. helyezett lett. Értékes köny-
veket és rajzeszközöket nyertek. 
Gratulálunk!

Dömötörné Tar Margit
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„A legjobb ajándék az ellenségednek a bocsánat; a veled szemben állónak a 
béketűrés; a barátodnak a szíved; a gyermekednek, ha jó példával jársz elöl; apád-
nak az engedelmesség, anyádnak, ha úgy viselkedsz, hogy büszke legyen rád; saját 
magadnak a tisztelet; az emberiségnek a jóindulat.” (Francis Maitland Balfour)

A Tiszaalpári Hírmondó Szerkesztősége ezzel a gondolattal kíván a karácsony 
alkalmából minden kedves olvasójának szeretet, békességet és jó egészséget!

Szép ünnepet! Egyházi sorok
November 29-ével kezdetét vette 

az adventi idő. Az advent latin szó, az 
egyházi év első periódusát, a karácsonyi 
ünnepkör előkészítését jelenti. Eredeti 
jelentése: eljövetel. Lelkülete az öröm, 
a várakozás és a bűnbánat.

Főbb ünnepeink: december 8. Szűz 
Mária szeplőtelen fogantatása, decem-
ber 25. Karácsony - Jézus Krisztus 
születése, december 26. Szent István 
diakónus, vértanú, december 27. Szent 
János apostol, december 28. Aprószen-
tek.

Ünnepi miserend:

December 24-én a hittanos diákok 
karácsonyi misztériumjátékkal hangol-
nak rá bennünket a Szent ünnepre. A 
karácsonyi darab címe: A Szent születé-
se, mely az alpári templomban 16 óra-
kor, Újfalun pedig 14 órakor kezdődik. 
Mindkét templomban az énekkar műso-
rát hallhatjuk a misztériumjáték előtt.

December 27-én, Szentcsalád va-
sárnapján tervezzük a jubiláns házasok 
megáldását (25., 50., 60. évf.) az alpári 
templomban a 9 órai, Újfalun pedig a 
11 órai szentmisében. Akik ezt óhajtják, 
jelezzék a szentmisék után, ill. a plébá-
niákon irodai időben.

December 8-tól megkezdődött a 
szentmise-szándékok íratása.

Kéri Vencel plébános

Tiszaalpáron nincs influenzajárvány . 
A háziorvosokat kérdeztük meg az influ-
enzahelyzettel kapcsolatban.

Dr. Martus Melinda gyermekorvos 
tájékoztatása szerint influenzaszerű meg-
betegedések előfordultak a körzetében. Öt 
gyermek mintáját küldték el a szegedi ví-
ruslaborba tenyésztésre. Szerencsére va-
lamennyi negatív lett. A védőoltásokat az 
általános iskolások 16,7 %-a, az óvodások  
10,3  %-a vette fel (november 25-i adat).
Dr. Taricska Tibor háziorvos:

A praxisba tartozók hatoda (16 %) 
kapott már védőoltást az állam által térí-
tésmentesen biztosított oltásból, és kb. 2 

% kapott receptre kiváltott és beadott vé-
dőoltást. Ehhez számolva az iskolákban 
és egyéb munkahelyen kapott oltást (kb. 
2 %), akkor a védőoltást kapottak száma 
elérheti a 20 %-t.

A H1N1 vírusfertőzés gyanúja sem 
merült még fel Tiszaalpáron. Amennyi-
ben ez előfordulna, akkor a kiskunfél-
egyházi ÁNTSZ-nek kellene jelenteni 
telefonon és elektronikus úton.

Bizonyított influenzás megbetege-
désről nincs tudomásom. Influenzaszerű 
tünetek (helyesebb, volna felső légúti 
fertőzés tüneteit használni): orrfolyás, 
tüsszögés, orrdugulás, fejfájás, láz, torok-

fájás, köhögés, " mindenem fáj " szindró-
ma az évszaknak, naptárnak megfelelő 
arányban fordul elő. Ez a betegellátás 
negyede. Erre visszavezethető halálozás 
sem történt a praxisban.
Dr. Vancsura István háziorvos:

Influenzaszerű megbetegedések ebben 
a körzetben is előfordultak. Az influen-
za- megbetegedések kiszűréséhez vírus-
tesztre lenne szükség, ami egyelőre még 
az ÁNTSZ-nek sincs.  A védőoltásokat 
magas arányban vették fel a körzetben. A 
60 év felettiek több mint 50 %-a, de a fi-
atalabbak (általános és középiskolások) is 
egyre többen oltatják be magukat.

Influenzahelyzet

Út a munkához
Tiszaalpáron idén több mint 40 

személyt vont be az önkormányzat 
az Út a munkához közmunkaprog-
ramba. Munkájuk nyomán látha-
tóan megszépültek, gondozottabbá 
váltak a közterületek. Az év során 
nekik is köszönhetően megvalósult 
két önkormányzati szolgálati lakás, 
a kosárkiállító, továbbá a tűzol-
tó szertár külső, az iskola részbeni 
külső és belső festése. A Tisza-par-
ton gyomtalanítást, fakitermelést 
végeztek, korlátot építettek, vízel-
vezetőt készítettek. Besegítettek a 
Teleházban és az iskolai konyhán, 
leveleket és újságokat hordtak szét. 

A nyár folyamán irtották a parlag-
füvet, gondozták a parkokat, és 
összegyűjtötték az általunk elszórt 
szemetet. Udvart rendeztek, kerí-
tést bontottak, tűzifát szállítottak, és 
még sorolhatnánk azokat a munká-
kat, amelyekkel mind településünk 
rendben tartásához járultak hozzá. 
Munkára összesen 46362 órát for-
dítottak, az elvégzett munka értéke 
meghaladta a 23 millió Ft-ot -  adott 
tájékoztatást Horváth Zoltán telepü-
lésüzemeltetés-szervező.

Községünk számára értékes és 
hasznos munkát végeztek, amit ez-
úton köszönünk valamennyiüknek.
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A nyolcadik erdei iskolát a Magas-Ba-
kony szívében, Zircen tölthette a község 28 
gyereke 2 tanár kíséretében. Nehezen jött 
össze a kis csapat, hiszen a szeptemberi tan-
évkezdés után bizony sok család nem tudta 
megtenni azt, hogy egy nagyobb kiadás ter-
helje a családi kasszát. Annak ellenére, hogy 
ez már 2008 novemberében meg lett hirdet-
ve, le lett foglalva, mégis sokak számára el-
érhetetlen maradt a hozzánk is begyűröződő 
válság miatt. Mindezek ellenére nagyon sok 
kedvezményt kaptunk a szállásadónktól, a 
Jeskó Panzió tulajdonosától, Jeskó Zoltántól: 
5 napot fizettünk 2008-as áron, de 6 napot 
töltöttünk ott. A szállás csodálatos volt: 2, 3, 
4 ágyas szobák saját fürdőszobával, s mivel 
a hőmérő 0 és 8 0C között mozgott, fűtés 
szezon ide, fűtés szezon oda, beindították a 
fűtést. No, és a kaja! A ”királyi” szakácsok 
igazán kitettek magukért a minőségben is és a 
mennyiségben is. Úgy gondolom, hogy min-
dig mindenki jól lakhatott, mert a szülőktől 
kapott, közösbe szánt „pótkaja” nem fogyott 
és ebből tudtuk az úti csomagot összeállítani 
a hazafelé útra. Köszönet érte a Jeskó Pan-
ziónak és a szülőknek, akik ezzel segítették 
a gyerekeket, hogy jól érezhessék magukat! 
Ám, köszönetet kell mondanunk a Nagyköz-
ségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
is, hiszen már évek óta támogatja ezt a ter-
mészet közeli, természetben zajló oktatást. 
Az így kapott 100 ezer forint, a Pejtsik Lász-
ló Alapítványtól 50 ezer forint és az iskolai 
IPR program 50 ezer forintja segített abban, 
hogy tíz halmozottan hátrányos helyzetű ta-
nuló is eljuthatott Zircre. 

A kellemes, szinte nyárias ősz hirtelen 
október 12-ére átfordult hidegre, s így in-
dulás előtt már jeleztem a szülőknek, hogy 
bizony inkább télies ruhákra lesz szükség. 
Azt azért mégsem gondoltuk, hogy hó is fog 
esni, de ez még csak növelte az élmények 
számát. Az októberi havazás - még a kedves 
zirci embereknek is - meglepetés volt, de a 
gyerekek boldogan csatáztak a rövid ideig 
tartó fehérségben. 

Megérkezésünk napján - már az első 
órában - Dr. Galambos István, a Bakonyi 
Természettudományi Múzeum igazgatója 
felajánlotta, hogy csak nekünk, csak akkor, 
csak ott, a múzeumi szünnap ellenére be-
mutatja a bakonyi természet szépségeit. A 
1,5 órás előadás 3 órásra sikeredett, mert a 
sok növény, állat és ásvány rengeteg új in-
formációt adott. Láthatták a jégkorszakból 
származó mamut csontjait, a kitömött erdei 
állatokat, a csodálatos növényeket, s az ez-
zel kapcsolatos feladatlap kitöltéséhez újra 
bemehettünk a múzeumba. A gyermekközeli 
előadását még péntek délután is élvezhették 
a gyerekek, amikor a Zirci Arborétumot mu-
tatta be nekünk. Az apátságot, annak minden 
szépségét és történetét egy igen kedves ide-

genvezető által ismerhettük meg, és öröm-
mel vettem észre – már nem először-, hogy 
tanulóink között sokan vannak, akik a val-
lástörténetben, szokásokban igen jártasak. 
Ezt az idegenvezetőnk is megállapította, és 
elismerés érte a hitoktatóinknak.  

A város szülöttéről elnevezett, Reguly 
Antal Múzeumban Illés Ferenc múzeum-
igazgató a  számunkra külön befűtött szobá-
ban mondta el a nagy magyarságkutató  rö-
vid, de tartalmas életét, és bemutatta az ezzel 
kapcsolatos leleteket, tárgyakat, ereklyéket. 
A Néprajzi Múzeumban, ami szintén az elő-
ző múzeum része, tíz népi mesterség eszkö-
zeit, tárgyait láthattuk. Örömmel mondták a 
kosárfonó műhelyben, hogy ilyet itthon is 
csinálnak a mi népművészeink. A csuhéból 
készült tárgyakat alaposan megfigyelték a 
gyerekek, mert a délutáni manuális foglal-
kozáson az itthoni alapanyagból dolgozhat-
tak, készíthettek tárgyakat.

Az Országos Széchenyi Könyvtár tagja a 
helyi Reguly Antal Könyvtár, amely 62.000 
kötetével elkápráztatta a gyerekeket, rácso-
dálkoztak a 32 féle fából készült asztalkára 
és a fából készült föld- és égboltgömbre.

Sokat köszönhetnek a gyerekek  Máj Já-
nos bácsinak, aki mint „őrangyal” állt mel-
lettünk, és segített a programok színesebbé 
tételében. Így jutottunk el a XII. sz. Kistemp-
lomba, ahol az Európa-szerte híres Pietát te-
kinthettük meg. János bácsinak köszönhetjük, 
hogy a barátja Dezső bácsi, aki az országban 
a Széchenyi relikviáknak ismerője, gyűjtője, 
egy ismeretekben gazdag előadást tartott a 
„nagy magyarról”. Szobrát megkerestük az 
önkormányzat előtti parkban.

A vacsora utáni programok elfeledtették 
a TV–t, mert 9 óráig, a takarodóig mindig 
volt vidámság. Ilyenek voltak a szobánkén-
ti bemutatkozó produkciók, a pizsama-be-
mutató, a fodrászverseny (amiben a fiúk is 
csodás frizurákat kaptak). Volt csillagászati 
bemutató az egyetlen tiszta egű estén, amit 
Sinkó Zsolt tartott és szeretnénk, hogy itt-

honi folytatása is legyen az előadásának. Az 
énekes előadások, amit Bánfi-Antal Ádám 
kísért tekerőlanton, nem egy alkalommal 
okoztak a panzió lakóinak és dolgozóinak 
örömet. Ezt a dicséretet boldogan raktuk el 
a tarsolyunkba! Az időjárás péntekre kissé 
kedvesebb lett hozzánk és így nekivágtunk 
egy kis erdei túrának, amit Vinyén tettünk 
meg. Az ideutazásban is János bácsi volt 
segítségünkre. Itt megnéztük a nyári tábo-
rozó tanulóink szállását, megismerkedtünk 
a szállásadóval is, aki boldogan mondta, 
hogy a tiszaalpári gyerekek a legkedvesebb 
csoportja. Ezt nagyon jó volt hallani! A pén-
tek esti vetélkedő során az elmúlt napokban 
szerzett információkból tehettek tanúbizony-
ságot, amit játékos ügyességi versenyek tet-
tek vidámmá.

Szombat délelőtt két hatalmas tortával 
- amit ezúton is szeretnénk megköszönni 
Bánfiné Marikának - megérkezett a bu-
szunk. Az eredményhirdetés után a várva 
várt leg-leg-leg átadása mindenki számára 
tartogatott meglepetést, hiszen valami jel-
lemző tulajdonság került az emlékkendőre. 
Ám a bőséges ebéd után még nem haza in-
dult a busz, hanem  Csesznek irányába, ahol 
megnézhettük a szépen restaurált várat.

A szállásadónk megígértette velünk, 
hogy ha nem is jövőre, de a közeljövőben is-
mét vendégei lesznek a tiszaalpári gyerekek. 
A szakács néni, a pincér és a takarító néni is 
megkedvelte a gyerekeket, mert udvariasak 
és rendesek voltak. Ilyen dicséretet kaptak a 
múzeumokban és a könyvtárban is, ami na-
gyon jó érzéssel töltött el bennünket Novák 
Éva kolléganőmmel együtt.  Nekik bizony 
van összehasonlítási alapjuk más iskolák 
gyerekeivel.

Remélem, hogy minden tanévben sike-
rül legalább ennyi, de inkább több gyerek-
nek megismerni ennek a természetközeli, 
érdekes tanulási formának az örömeit, szép-
ségeit!

Dr. Halász Mátyásné tanárnő

Októberi hócsata Zircen a Bakonyban jártunk hat napig „erdei iskolába”



5. oldal

BÁL AZ ISKOLÁBAN
Az idei Márton-napi bál novem-

ber 21-én került megrendezésre az 
általános iskola tornacsarnokában. A 
több hetes készülődésnek köszönhe-
tően rá sem lehetett ismerni a terem-
re, amely bordó és arany színekben 
pompázott. A dekoráció, a táncok, a 
ruhák mind arról árulkodtak, hogy 
ezt a pompát sok-sok munka előzte 
meg. Szülők, diákok, tanárok fogtak 
össze, és fáradságot nem kímélve 
dolgoztak, hogy minden jól sikerül-
jön ezen a napon.

Hagyománnyá vált, hogy a régeb-
ben végzett tanulóink a Márton-napi 
bál keretén belül tartják az osztályta-
lálkozóikat. Az idei bálon két osztály 
tartott találkozót. A 40 évvel ezelőtt 
végzett osztálynak Pokomándi Zsu-
zsanna, a 15 évvel ezelőtt végzett 
osztálynak Maróti Pál volt az osz-
tályfőnöke. Reméljük sikerült fel-
idézniük az együtt töltött diákévek 
hangulatát, kedves emlékeit, s jól 
érezték magukat újra együtt.

A bál műsorát az iskola 7. és 8. 

osztályos tanulói a hagyományos pa-
lotás tánccal nyitották meg. Az idén 
először egy új tánccal, keringővel 
is meglepték a vendégeket. Táncuk 
nagy sikert aratott, s hatalmas taps-
sal jutalmazták őket. Felkészítőjük 
Bondár Enikő és Besszerné Almási 
Szabó Zsuzsanna.

Szerepeltek a Bánfi-Antal- test-
vérek Ádám és Dávid, akik dudanó-
tákat adtak elő tekerőlanttal kísérve. 
Felléptek a Jövőnkért Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény néptánc 
tanszakának tiszaalpári és szentesi 
tanulói, akik részleteket adtak elő A 
nagyszüleink öröksége az örök Ma-
gyarország című műsorból. Táncuk a 
szokásos sikert aratta. Felkészítőjük 
Bagi Ferenc tanár úr volt. Iskolánk 
volt tanulói közül Réczicza Bianka 
dallal, Jerkus Koppány prózával szó-
rakoztatta a közönséget. A kecske-
méti Exotic Tánccsoport tagjai tüzes 
latin táncokkal színesítették a bál mű-
sorát: szambát, cha-cha-chát, rumbát 
és jive-ot táncoltak. Előadásukkal 

a Savaria táncversenyek hangulatát 
idézték fel. Táncos produkciójuk az 
újdonság erejével hatott, s először 
csodálkozást, majd nagy tapsot vál-
tott ki a közönségből. A csoport veze-
tője Orcsik Attila táncpedagógus. 

A finom vacsorát, melynek 
ínycsiklandó illata már délután 
elárasztotta az épület folyosóit id. 
Papp József, ifj. Papp József és 
Kecső Ferenc főzte. Köszönjük a 
munkájukat! 

A táncokban fellépő tanulók, a 
szülők és a felkészítő tanárok ne-
vében köszönetet szeretnénk mon-
dani a blúzok megvarrásáért Maróti 
Pálnénak, a keringő ruhák elkészí-
téséért Lakó Józsefnénak, Pásztor 
Tamásnénak, Madarász Norbertnek 
és a segítő, fáradságot nem kímélő 
kollégáknak.

Reméljük, hogy vendégeink jól 
érezték magukat, kellemes élmé-
nyekkel távoztak. Mindenkit szere-
tettel várunk jövőre is.

Dömötörné Tar Margit 

Versenyeredmények
A Petőfi Sándor Városi Könyv-

tár és a Móra Ferenc Közművelő-
dési Egyesület Kincses Történetek 
címmel mese- és prózamondó ta-
lálkozót hirdetett Móra Ferenc szü-
letésének 130. évfordulója alkal-
mából 6-14 éves diákok számára. 
Nevezni Móra Ferenc egy meséjé-
nek illetve prózájának az előadásá-
val lehetett.

A városi döntőn Vedres Balázs a 
második, Sebők Barbara a harma-
dik helyet szerezte meg. Felkészítő 
tanárok: Ivicz Ivett, Lucza Regina, 
Kissné Kócsó Andrea, Ürmösné 
Csányi Éva. 

A felső tagozat mesemondó ver-
senyén 5-6. osztályosok közül első 
helyezett Szabó Gabriella (6.a), 
második helyezett Almási Attila 

(6.a), harmadik helyezett Csík Pé-
ter (5.a) osztályos tanuló lett.

A prózamondók közül első Ivicz 
Netta (7.a), második Kerekes And-
rea (8.a) tanuló.

A városi prózamondó versenyen 
Kerekes Andrea második helye-
zést ért el. Felkészítő tanár: Suba 
Jánosné. Gratulálunk!

Szabó Ágoston a Bolyai János 
Gimnázium kétfordulós informa-
tika versenyében az 1. forduló-
ban, melyen matematika feladato-
kat kellett megoldani 4. helyezett 
lett, és tovább jutott. A második 
fordulóban informatika feladatok 
megoldása vár rá. Felkészítő ta-
nárok: Deák Lajosné, Endre Mi-
hály.

Dömötörné Tar Margit

Könyvtári ajánló
Ismeretterjesztő könyvek:
Thomas B. Allen: 50 szupertitkos doku-
mentum a történelem irattárából
Ellen Nothohm: Tíz dolog, amit minden 
autizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál
Thorsten Willmann: Könnyen fenntartha-
tó kertek
Bärnkopf Zsolt: Az érzelmektől a kom-
munikációig
Veress István: Állatsztárok

Szépirodalom:
A. Tóth Sándor: Csókos adóellenőr
Rita Monaldi: Imprimatur
Anatol France: A lúdláb királynő
Antonio Skármeta: Neruda postása
Leslie L. Lawrence: A fekete özvegy
Geronimo Stilton: A metró fantomja
Geronimo Stilton: Négy egér a Vadnyugaton
Nógrádi Gergely: Nyau!
Claudia Gray: Stargazer : Nézz az égre!
Alyson Noël: Blue Moon : Kék hold
Babits Mihály: Gólyakalifa
Sophie Kinsella: A boltkóros férjhez megy
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Ünnep készül…
A december a gyermekek kedvenc hónap-

ja, hiszen a Télapó és a karácsony tele van rej-
télyekkel és várakozásokkal. Az óvodákba is 
megérkezett nagy titokban a Mikulás, s amíg 
a gyerekek a művelődési házban egy zenés, vi-
dám műsoron vettek részt, addig mindenkinek 
a cipőcskéjét megtöltötte szokásos csomagjai-
val a „jó öreg Mikulás”. Nagy volt az öröm a 
csoportokba visszaért óvodások között!

Hagyományainkhoz hűen december kö-
zepétől minden óvodában várjuk az érdeklő-
dő szülőket gyermekeikkel a karácsonyi nyílt 
készülődésünkre. Szeretnénk ötleteket adni 
ahhoz, hogyan lehet olcsón, saját készítésű, 
esztétikus ajándékokat, dísztárgyakat készíteni 
szeretteinknek.

Tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy a drágán 
vásárolt (sokak számára elérhetetlen) ajándé-
kok adják a legnagyobb örömet. Az igazi értékek nem a pénz-
tárcákban rejlenek. A meghitt együttlét, az egymásra figyelés 
mindennél többet ér!

„Öltöztessük ünneplőbe a szívünket is. Néhány napra ta-
lán mindenki házába beköltözik a Melegség”! Tegyünk róla, 
hogy így legyen!

Bálint Zsuzsanna óvónő

A népDAlkÖr híreI
A 35 éves Bársony Mihály Népdalkör ebben az eszten-

dőben is több sikeres népzenei eseménynek volt részese.
- A Gondozási Központban farsangi műsort adtunk az 

otthon lakóinak.
A testvértelepülésünkön, a szerbiai Tordán a tiszaalpári 

kulturális esten tekerős és énekes műsort adtunk a község 
nagyszámú, érdeklődő lakossága előtt, melyet a helyi tele-
vízió is közvetített.

Pomázon az Országos Tekerőlantos Találkozón is szere-
peltünk. Olyan híres művészek között léptünk fel, mint pél-
dául Bársony Mihály tanítványa, Sebő Ferenc, aki az egyik 
elindítója a hazai hangszeres népzenei mozgalomnak. 

Kecskeméten a vizes élőhelyek világnapja alkalmából 
szervezett megyei rendezvényen képviseltük Tiszaalpárt.

Kiskunfélegyházán a városalapítók tiszteletére rende-
zett ünnepségen nemzetközi mezőnyben léptünk fel.

Műsort adtunk a Tiszaalpári Napok ünnepélyes meg-
nyitóján a Templom-dombon.

Lakiteleken a X. Vass Lajos Népzenei Találkozón a ren-
dezvény szereplői voltunk.

Október 18-án Kiskunfélegyházán „A magyarok vá-
sára” elnevezésű rendezvényen az Árpád Nyugdíjas Klub 
táncosaival együtt szórakoztattuk a vásári közönséget.

Október 24-én Kecskeméten Univer Hírös Tánczos Pé-
ter Népzenei Együttes 35. jubileumi évfordulóján tekerős-
énekes műsorral léptünk fel.

Községünkben december 19-én 15 órakor a kulturális 
évadzáró keretein belül ünnepeljük a 35. évfordulót. Erre 
az alkalomra szeretettel várjuk a jelen és az előző évek éne-
keseit, zenekari tagjait a művelődési házba. Ünnepi esemé-
nyünkre tisztelettel hívjuk és várjuk a falu lakosságát is.

Horti Sándor ndk-vez.

Közösen vártuk a Mikulást

December 4-én Benedikta nővér gitárkíséretével fogadta az 
iskola közössége a Mikulást. A gyerekek játékos sportvetélke-
dő keretében mutatták meg, hogy valóban megérdemlik a sok 
finomságot, melyet a 3. a osztályos kismanók segítségével jut-
tatott el a nagyszakállú Télapó a gyermekek kezébe. A gyerekek 
ezúton köszönik meg Farkas Csaba vállalkozónak a támogatást.

Novák Lászlóné tanítónő

köszönetnyilvánítás
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár nevében kö-
szönetet mondunk mindazoknak, akik a 2009. évi Márton-napi 
bál előkészítésében, lebonyolításában részt vettek, és a bál meg-
rendezéséhez segítséget, támogatást nyújtottak. Az iskola dolgo-
zói nevében mindenkinek boldog, békés karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
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A Bács-Kiskun Megye Közoktatá-
sáért Közalapítvány „Sajátos nevelési 
igényű és halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulók egyéni vagy kiscsoportos 
fejlesztése” című pályázatán 80.000 
Ft-ot nyert Tallóné Farkas Krisztina 
fejlesztő pedagógus.

A Bács-Kiskun Megye Közoktatá-
sáért Közalapítvány „Óvodás gyerme-
kek, iskolai tanulók művészeti neve-
lése” témakörben 70.000 Ft-ot nyert 
az iskola jelmez- és díszletkészítésre, 
programok megvalósítására. A pályá-
zat írója Bondár Enikő pedagógus.

A Bács-Kiskun Megye Közok-
tatásáért Közalapítvány „A tuda-
tos fogyasztói és környezetvédő 
magatartás”című pályázata egy koráb-
binak a folytatása. Ennek a témái: a 
tudatos vásárlói szokások kialakítása, 
a szelektív hulladékgyűjtés, az ener-
giatakarékos világítás, a reklámok 

által sugallt pozitív és negatív infor-
mációk. 80000 Ft-ot nyert az iskola 
a projekt dologi kiadásaira. Pályázott 
Dr. Halász Mátyásné.

A Bács-Kiskun Megye Közokta-
tásáért Közalapítvány „Tanulmányi 
versenyek támogatása”céljára 80.000 
Ft-ot nyert Dr. Halász Mátyásné pe-
dagógus. A X. Kistérségi Természetis-
mereti Versenyre fordítják a nyert tá-
mogatást. A verseny előzménye három 
levelezős forduló, amelyet a községben 
már hagyománynak számító döntő zár. 
Ennek tartalma: ökológia, Kiskunsági 
Nemzeti Park és Tiszaalpár. Ekkor 50-
60 tanuló és kísérőik ismerhetik meg 
az iskolát, a községet.

 Az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igaz-
gatóságával közösen pályázatot hirde-
tett az Útravaló Ösztöndíjprogramban 

való részvételre. 
Az Út a középiskolába ösztöndíj 

célja a hátrányos helyzetű tanulók 
esélyegyenlőségének elősegítése, a 
számukra elérhető ösztöndíjrendszer 
megújítása, valamint a természettudo-
mányos érdeklődésű tanulók tehetség-
gondozása, a részt vevő tanulók felké-
szítése érettségit adó középiskolában 
való továbbtanulásra. A gyerekeket 
egy mentori feladatokat ellátó tanár 
segíti tanulmányaik során, és felké-
szíti érettségit adó középiskolában 
való továbbtanulásra a 2009/2010-es 
tanévben. Az Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola és Könyvtár is pályázott 
19 tanulóval, de közülük sajnos csak 
ketten nyertek. Bízunk benne, hogy 
számukra valóban megkönnyíti a to-
vábbtanulást a pályázatban való rész-
vétel. A pályázat írója Dömötörné Tar 
Margit pedagógus.

nyerTeS pályáZATOk

Az árpád Fejedelem nyugdíjas klub hírei
November 20-án Budapesten a 

Nyugdíjas Expo megnyitóján az Ár-
pád Fejedelem Nyugdíjas Klub abban 
a megtiszteltetésben részesült, hogy 
előadhatta a legújabb csárdás táncát. 
Ez volt a nyereménye a Ki mit tud-on 
elért megyei első helyezésének. Olyan 
híres művészekkel együtt léptek fel 
a rendezvényen, mint Pécsi Ildikó és 
Kovács Kati.

elismerés
A Nyugdíjas Klubok és Idősek 

„Életet az éveknek” Országos Szövet-
sége díszoklevelet és emlékplakettet 

adományozott Kiss Jánosnénak. Teri-
ke néni az elismerést az idősek sorsá-
nak javításáért, az „Életet az éveknek” 
klubmozgalom célkitűzéseinek meg-
valósításáért, a hagyományok, a mű-
vészetek és a közösségi értékek ápolá-
sáért végzett önzetlen tevékenységéért 
kapta. Gratulálunk!

„Szeretettel jöttem”
December 1-jén a művelődési 

ház adott otthont annak a dedikálás-
sal egybekötött könyvbemutatónak, 
amelyre az Árpád Fejedelem Nyugdí-

jas Klub A. Tóth Sándort hívta meg. A 
tiszaalpári származású újságíró-írónak 
negyedik könyve a Csókos adóellenőr 
című novelláskötet. A sok esetben ön-
életrajzi ihletésű történetek témája az 
élet, a szerelem és a halál …

A. Tóth Sándor elmondta, hogy 
szeretettel jött a meghívásra, hiszen 
szűkebb hazájában, Tiszaalpáron ez az 
első könyvbemutatója, amit majd több 
is követ, hiszen a másik két nyugdíjas 
klubba is ellátogat. A könyvtár számá-
ra három dedikált példányt ajánlott fel 
könyvéből a szerző.

Tisztelettel meghívjuk
2009. december 19-én 15 órára

az Árpád Mûvelõdési Házba
a Bársony Mihály Népdalkör

35 éves jubileumi koncertjére 
és Tiszaalpár Nagyközség

Kulturális Évadzáró
Rendezvényére

FelhíVáS
Kérjük az alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezőket,

hogy szíveskedjenek az érvényes könyveket elszámolás céljából
legkésőbb 2010. január 15-ig a Munkaügyi Központ

Kiskunfélegyházi Kirendeltségén leadni.
A bemutatott könyvek alapján a munkavégzésekről

a személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges adóigazolást 
csak így áll módunkban kiadni.

Dél-alföldi regionális Munkaügyi központ 
kiskunfélegyházi kirendeltsége

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.
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lAbDArÚgáS
A felnőtt csapat eredményei: 

Tiszaalpár – Csólyospálos 1:2, Tabdi 
– Tiszaalpár 2:4, Tiszaalpár - Bugac 1:2

Szerettünk volna a szezon utolsó 
mérkőzésén győzelemmel búcsúzni a 
közönségünktől, de nem sikerült. A Bu-
gac berúgta a tizenegyest, mi kihagytuk. 
Nem baj, a fiúk tavasszal úgyis revansot 
vesznek a Bugacon idegenben ezért a 
vereségért. A megye északi tabelláján 
Tiszaalpár a 10. helyen végzett, öt győ-
zelemmel, két döntetlennel és 8 vereség-
gel.

Az ifjúsági csapat eredményei: 
Tiszaalpár – Csólyospálos 6:0, Tabdi 
– Tiszaalpár 5:2, Tiszaalpár - Bugac 0:2

A szezon végére fiataljaink egy ki-
csit elfáradtak, de úgy is fogalmazhat-
nék, hogy „elfogytak”. Számukra jól 
jön most a szünet a regenerálódásra, a 
feltöltődésre, erőgyűjtésre. Továbbra is 
bízunk az ifistáinkban, ők a jövő nagy 
reménységei. Az ifjúságiak csoportjában 
Tiszaalpár a 6. helyen végzett, 9 győze-
lemmel, 6 döntetlennel.

A serdülő csapat eredményei: Kis-
kunfélegyházi HTKT – Tiszaalpár 10:1, 
Kecskeméti LC-Ladánybene – Tiszaalpár 
8:0, Tiszaalpár – Kerekegyháza 1:1

Amit elmondtam az ifjúsági csapat 
esetében, az hatványozottan igaz a ser-
ülőkre. Nem baj, fiúk, lesz még sokkal 
jobb is, a jövő nektek dolgozik. A serdü-
lő csapat a 11. helyen végzett a tabellán 

3 győzelemmel, 1 döntetlennel, 9 vere-
séggel.

A női csapat eredménye: Tiszaalpár 
– Városföld 7:2

Lányaink szép győzelemmel fejez-
ték be a bajnokságot. Reméljük, hogy 
tavasszal újult erővel vetik magukat a 
bajnokságba, és sok örömet szereznek 
a szurkolóknak, mint ahogy azt már ko-
rábban megszoktuk tőlük. A serdülő és 
a női csapat táblázatát még nem tudjuk 
közreadni, mivel azok még (lapzártáig) 
nem kerültek fel az Internetre. Újság 
még az egyesületnél, hogy edzőképző 
tanfolyamot indított a Megyei Labdarúgó 
Szövetség, melyre két jelenlegi edzőn-
ket, Kádár Tibort és ifj. Bakos Istvánt 
delegáltuk. A női csapat a 2009/2010-es 
BKM-i Női Keresztpályás Labdarúgó 
Bajnokságban 6. helyen végzett. Győze-
lem: 3, döntetlen: 1, vereség: 5.

Köszönetet mondunk támogatóink-
nak az anyagi, az erkölcsi és a dologi tá-
mogatásért, munkájukért. Kérjük, hogy 
a jövőben is segítsék csapatainkat az 
eredményes szereplés reményében.

Támogatóink: Önkormányzat, Tar-
jányi András és családja (mérlegjavító), 
MATIC Kft., Balázs János gumiipari vál-
lalkozó, Dragon József vállalkozó, Bálint 
Imre vállalkozó, Bartók István gumijavító 
mester, Naturalpár Kft., Magony Gáspár 
szszefőzdés, Boros Szóda, TÜZÉP-telep, 
Kecső Ferenc, Kelemen István, Kelemen 

József, Kamasz Imre, Haticza Imre, dr. 
Vancsura István, Víglási Tamás, Hegedűs 
Zoltán, Barcsa Mihály (Dupi), Magyar 
Imre, Bodor János, Czinege Manufaktú-
ra, Zoboki Mihály, ifj. Bársony Bertalan, 
Nemes János, Papp József (húsbolt), Ti-
sza Vadásztársaság.

Köszönet a szurkolóinknak, hogy végig 
velünk voltak. A csapat mellett álltak akkor 
is, ha nem úgy jöttek az eredmények, mint 
ahogy azt mi szerettük volna. Köszönöm 
a játékosok nevében is, hogy nem szidal-
mazták, korholták egy-egy sikertelen lab-
daátvétel vagy csel esetében játékosainkat, 
hanem türelmesen tovább biztatták őket.

Köszönöm a játékosoknak, az edzők-
nek az egész éves munkájukat. Bebizo-
nyították, hogy a megyei II. osztályban a 
helyük, és képesek ebben az osztályban 
bárkit le is győzni. Sikerült a játékosok-
nak magukat túltenniük azon az alapta-
lan félelmükön, hogy idegenben csakis 
vereség lehet az eredmény. Szép példája 
volt ennek a Tabdin aratott győzelem.

Most a jól megérdemelt pihenés követ-
kezik, majd pedig az alapozás, a felkészülés 
veszi a kezdetét a tavaszi pontvadászatra.

Mindenkinek kívánok az év végén 
sok erőt, egészséget, örömet és boldog-
ságot családjuk körében. Kellemes kará-
csonyi ünnepeket és boldog új esztendőt 
kívánok az elnökség nevében:

Martus Pál
egyesületi elnök

November 14-én a harmadik fordu-
lóval folytatódott a sakk csapatbajnok-
ság, csapatunk Lajosmizsére látogatott. 
A megfiatalított hazai legénység két 
órás küzdelem után,  fejet hajtott  a ta-
pasztalt erőkből álló tiszaalpáriak előtt. 
A tavalyi bajnokságban elszenvedett 
vereségért szép és eredményes játékkal 
sikerült a visszavágás. A nyolc partiból 
ugyanis négy győzelem és négy döntet-
len született.
Eredmény:
lajosmizse Sk- Tiszaalpári Se 2-6. 

A győztes csapat tagjai: Varga B., 
Kemény Cs., Cs. Kovács L., Bársony A., 
Palásti J., Dragon J., Vakulya J., ifjú Gálfi 
M.

November 29-én a TÁKISZ SE 
Kecskemét III. csapatát fogadtuk. Régi 

ismerősként üdvözöltük egymást, a ta-
valyi bajnokságban Kecskeméten is si-
került győzni ellenük. Nagyon örülnek, 
hogy a sakk térképen egy új település, 

Tiszaalpár neve is szerepel. Azt kérdez-
ték, hogy ez elmúlt évtizedekben miért 
nem hallottak rólunk? Sajnos, eddig nem 
volt lehetőségünk vidéki eseményeket 
látogatni. Négy órás kemény csata után 
a következő eredmény született:

Tiszaalpári Se-TákISZ Se
Kecskemét III. 5,5-2,5. 

A győztes csapat tagjai:Varga B., 
Kemény Cs., Cs. Kovács L., Bársony 
A., Palásti J., Dragon J., Vakulya J., 
Gálfiné Király I.

Ezzel a 2009-es évet befejeztük, foly-
tatás jövőre, ahol nagy rangadók várnak 
ránk. Reméljük, hogy szép eredménnyel 
sikerül befejezni a bajnokságot. 

Kellemes ünnepeket kívánunk minden 
kedves olvasónak, tiszaalpári lakosnak. 

Gálfi Mihály

Sakk hírek



9. oldal

MegnyItott a
VAráZS BAZár
Cím: Tiszaalpár, Alkotmány u. 1-3.

(a kínaival szemben)
Házi kedvenceinek: tápok,

konzervek, kiegészítők,
vitaminok, felszerelések

mellett ajándékok
széles választéka!

Karácsonyra
bőséges árukínálattal

várunk mindenkit szeretettel.
Ide érdemes beugrani!

kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk

minden kedves vásárlónknak!

Minden kedves jelenlegi és leendõ ügyfelemnek
békés karácsonyi ünnepeket és

boldog új esztendõt kívánok!
Kovács István villanyszerelő vállalkozó

06-30/3581-013, 06-70/634-9972

Cserépkályhák, kandallók,
kemencék, kerti grillezõk

tervezését
és építését vállaljuk.

Új és bontott csempék
forgalmazása:

HUNORKERÁMIA BT.
Tiszaalpár, Szõlõhegyi körzet 79.

Tel: 06-30/234-4644

SZIlVeSZTerI bál
A Tiszaalpári Mozgássérültek Egyesülete immáron második 
alkalommal szervez újévi jótékonysági bált a kultúrházban. 
Hajnalig tartó zenés mulatságunkra szeretettel meghívjuk a 
vigadni vágyókat. Vendégeinknek szürkemarha pörköltet, 
az éjféli tűzijáték után virslit szolgálunk fel. Vidámmá és 
emlékezetessé tesszük az újévköszöntőt! Érdeklődni: Kása 
Andrásné Marikánál 06-30/574-0891, Hanó Mihálynál 06-
20/228-8449. Belépőjegy ára 2500 Ft.

régi, új felületek festése 
mázolás, tapétázása

Hõszigetelés, falfelület színezése
Egyénre szabott ajánlatokkal
várja  Balla Zsolt szobafestő
mester Tel: 06-30/362-4971

Minden kedves leendő és mostani
ügyfelemnek békés karácsonyt és

boldog új esztendőt kívánok!



10. oldal
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ÜVegeZéS
Rövid határidővel vállaljuk: sík, drótbetétes, katedrál,  kopolit (ú-profil), anyagában színezett, laminált üvegek

szabását, műhelyben, illetve helyszínen történő beépítését. Lakossági üvegkárok javítása, biztosító által
elfogadott számlák kiadásával. Terasztető javítás, erkélyek, üvegezése, javítása. Hőszigetelőüveg-gyártás.

Üvegajtók, vitrinajtók, asztallapok, üvegpolcok készítése. Élcsiszolás, fúrás (pl. pántfurat).
Fazettázott tükrök készítése tetszőleges méretben, íves, hullámos kivitelben is.

Edzettüvegek, domborított üvegek rendelésre. Homokfúvott üveg készítése egyedi elképzelés szerint.
Kézi gravírozás. Hőállóüveg-szabás (kandalló) Akváriumok, terráriumok készítése

képkereTeZéS
Gobelinek, festmények, fotók, családi fotók, tükrök keretezése, paszpartuzása, kasírozása.

A készleten lévő képkeretekből 24 órán belül elkészítjük a keretet.
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 8.00-17.00 óráig Szombaton 8.00-12.00 óráig

Tel.: 06/20/92-60-987; 06/30/35-52-328 herczeg Tibor üvegező és képkeretező

Boldog KARácsonyt és eRedMényeKBen gAzdAg új esztendőt KívánunK!

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

Ettől eltérő időpontokban
a fenti telefonszámon

időpont egyeztetés alapján.



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 művelődési házban hétfőtől péntekig 
munkaidőben Bársony Istvánnál. A hirdetések szövegét hirdetőinktől 
készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi 
felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk 
vissza. Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

AprÓk

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

12. oldal

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

* Hegedű és citera oktatását vizsgalehetőséggel vállalom. 
Érd.: Horti Sándor, Tiszaalpár, Damjanich u. 16.

* Három malac van eladó. Érdeklődni Drozdik László, 
Toldi u. 31. Tel.: 425-146

* Hordozható cserépkályha, nagyméretű műanyag kuka, fa 
komód, akváriumok, terráriumok eladók. 30/573-3750

* Adomány címén használt bútorokat, ajtót, ablakot elfo-
gadnék. Jelezni lehet a Családsegítő Szolgálatnál: 06/70/459-
4774

* Üzletbe is beszerelhető fa polc hozzávaló pulttal, valamint 
8 db bevásárló kosár eladó. Érd.: 06/70/550-7003 Lóléné.

* Kerekes 110 literes szabványos kuka eladó. Érd.: 424-
039

* Elektromos vízmelegítő eladó. AEG 50 literes, újszerű. 
Érd.: 424-039

* Elektromos rokkantkocsi eladó. Érd.: délutáni órákban 
421-560

* Hízó eladó. Érd.: 06/20/912-1009
* Megbízható, leinformálható középkorú nő magánházak-

nál takarítást vállal. Dózsa Gy. u. 62. Tel.: 06/70/549-3879

Anyakönyvi hírek
házasságot kötöttek: Egri Zsuzsanna és Fehér László 
Imre.
Akiket nagyon vártunk: Gombos Norbert (Kenderesi 
Erzsébet), Dorogi Dávid Tamás (Ajtai Natasa).
Akiktől elbúcsúztunk: Tamasovits Gáborné Nemes 
Julianna (1952), Kallai Zoltán (1945), Gyovai István 
(1943), Kanalas Lászlóné Szepesi Magdolna (1936), 
Szász Sándorné Konfár Etelka (1931), Sinkó Pálné Forgó 
Valéria (1928), Bársony Ferencné Tóth Julianna (1927), 
Kása Béláné Farkas Julianna (1948).

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, 

Tamasovits gáborné
nemes Julianna

búcsúztatásán részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és küldtek,
mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család




