
Megkezdődtek Alpáron is a tavaszvá
ró ünnepségek. Február 13án az általános 
iskolában tartották meg a télbúcsúztató 
farsangi jelmezbált. 

Az idén közel ezren voltak kíváncsiak 
a méltán népszerű, színvonalas produkci
ókra. 

A nagycsoportos óvodások is hivatalo
sak voltak az ünnepségre. Őket ajándék 
álarcokkal lepték meg a felsős diákok 
annak jeleként, hogy már várják őket az 
iskola falai közé.

A tanító és tanár néniknek, tanár bácsik
nak sokat köszönhettek a gyerekek, hiszen 
az alpári szokásokhoz híven ők tanították 
be az osztályaiknak a koreográfiát, álmod
ták meg a jelmezeket, amelyeket aztán a 
szülői összefogás valósított meg.  

Az első produkciót az 1.a osztályosok 

mutatták be, a nagyot mondó Pinokkiók 
jelmezében léptek színpadra. Az 1.b osz
tály megmutatta, milyen a Csiga Forma 
1, az 1.csek pedig "ennivalóak" voltak a 
Túró Rudi jelmezükben.

A 2. a osztály egy mozgalmas count
rytánccal szórakoztatta a közönséget, a 
2.bsek ördögtáncot jártak. Keletről félel
metes sárkányokként látogattak el hoz
zánk a 3.a osztályosok.

A 3.b osztály tanulóit egy őrült tudós 
robotjelmezbe bújtatta. 

A 4.a a hawaii tengerpartra csábított 
bennünket a hulatáncával. A 4.b osztály 
fiú csapata Hófehérke és a hét törpe táncát 
mutatta be, míg a lányok discogirlökké 
váltak néhány perc erejéig.

Az 5.a a sport világából hozott nekünk 
produkciót, pompom lányok és focistafi

úk mutatták be táncukat.
Az 5.b és a 6.a osztály a Karibten

ger hullámain zajló  kincsért folytatott 
küzdelmet vitte színre. A tengerészek és 
a kalózok véres küzdelme végül kibékü
léssel zárult.

A 7. a műsora azt mutatta be, hogy aki 
szereti a zenét, rossz ember nem lehet, és 
minden zene és tánc örömet okoz.

A 7.b osztály vidám ABBAslágerekre 
táncolt, jókedvre derítve minden nézőt. A 
8.a tanulói a nyárba és a strand világába 
repítettek bennünket. A 8.bsek a diszkó 
világát jelenítették meg, ahol találkoztak 
is a nagy Ővel. A 8.c osztálynak nincs 
határ, ezért mutatták be  a népek tánca 
című produkciójukat. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az első oldalról)
A SZMKnak köszönhetően senki sem 

távozott üres kézzel, hiszen minden fellé
pő kapott egy farsangi fánkot és egy kis 
ajándékcsomagot.

A műsorblokkot a tombolasorsolás 
követte, ahol sok szép és értékes ajándék 
talált gazdára. 

A tombolasorsolás után, aki nem nyert 
sem szomorkodott, hiszen lufik és cuk
rok repültek a magasból, amit szintén az 
SZMK biztosított a gyerekeknek. Majd 
diszkó szórakoztatta a résztvevőket egé
szen 19 óráig. A jó hangulatot és a zenét 
Berkes Dániel, Donka Viktor és Janik 
János szolgáltatta. 

Aztán a jókedvű, szórakozással, vidám
sággal eltöltött szombat délután is véget 
ért egyszer, s hétfő reggelig elcsendesedett 
az iskola...

A tanulók és a pedagógusok ezúton 
köszönik meg az SZMK munkáját , a 
szülőknek a szendvicsek elkészítését és a 
tombolatárgyak felajánlását. Köszönet a 
Polgárőr Egyesület tagjainak az este folya
mán nyújtott segítségért.

Költségvetés
Az idei első, január 28i képviselőtestü

leti ülés napirendjének keretében a képvise
lők elfogadták a 2009. évi költségvetési ren
delet módosítását. A költségvetési rendelet 
negyedévenkénti módosítását kormányrende
let írja elő. Az utolsó negyedévi módosításra 
főként a személyi jövedelemadó, a munka
adói járulékok, a normatív és központosított 
előirányzatok év közbeni változása miatt 
volt szükség. A rendelet a kiadások között 
elkülönít 154 millió Ft céltartalékot a jövő
beni fejlesztési feladatok finanszírozására, 
továbbá 10 millió Ft általános tartalékot az 
összegszerűen nem ismert, de várható kiadá
sok fedezetére (közművek árának esetleges 
növekedése, társulási, településüzemeltetési 
és egyéb hozzájárulások emelkedése miatti 
költségnövekedések).

Köztisztviselők munkateljesítménye
A köztisztviselők munkateljesítményének 

alapját képező célokat évente meghatározza 
és értékeli a testület. Ezen célok alapján álla
pítja meg a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
köztisztviselővel szemben támasztott köve
telményeket.

Megállapítást nyert, hogy a 2009ben 
megfogalmazott célok maradéktalanul meg
valósultak, és eredményesen szolgálták az 
önkormányzat és a hivatal munkáját. A 2010. 
évre továbbra is a képviselőtestület munká
jának hatékony és eredményes segítése, az 
általuk meghatározott fejlesztési feladatok 
megvalósítása, a település üzemeltetésének 
és közszolgáltatások színvonalának emelé
se és a 2010. évi országgyűlési és önkor
mányzati választások lebonyolítása a fő cél. 
Tartalmazza a határozat a jelenleg folyó 
pályázati munkálatok folytatását, a takaré
kosságra törekvést, a bevételek lehetőség sze
rinti növelését, akár pályázati támogatások 
révén is. Informatikai eszközök valamennyi 
köztisztviselő számára biztosítottak, ezt a 
dolgozóknak fel kell használniuk a gyorsabb 
és hatékonyabb ügyintézésre, illetve a jog
szabályi változások nyomon követésére. A 
köztisztviselők feladatkörébe utalja a testület 

a község honlapjának aktualizálását is.
A képviselők 2009. évi munkájáról is 

kimutatás készült. Tavaly 23 alkalommal ülé
sezett a képviselőtestület, 148 rendeletet és 
624 határozatot hoztak. Az ülésekről készült 
jegyzőkönyvek 1704 oldal tettek ki.

A képviselő-testület 2010. első félévi 
munkaprogramja

Az idei munkaprogramban szerepel a 
HoltTiszára kötött bérleti szerződés felül
vizsgálata, valamint falufórum összehívása 
a szennyvíz elvezetésével és a hulladékszál
lítással kapcsolatban (február hónapban). A 
munkaprogram szerint tovább folytatódik a 
járdaépítés. Közmeghallgatásra is sor kerül, 
előre láthatólag március végén vagy április 
elején.

Beszámolók hangzanak el a testületi ülé
seken:
 a közterületek tisztasági állapotáról (márci

usban)
 a közrend, közbiztonság helyzetéről (ápri

lisban)
 a polgárőrség munkájáról (áprilisban)
 a település mezőgazdaságáról (áprilisban)
 a foglalkoztatottsági helyzetről (május

ban)
 a család és gyermekvédelem helyzetéről 

(májusban)
Házszámozások
Belterületen minden önálló ingatlant 

(földrészletet), amelyen épületet létesítettek, 
számmal kell ellátni. Tiszaalpár belterületén a 
házszámozás területén vannak hiányosságok 
(néhol egy utcában több épületnek is ugyan
az a száma, vagy a házszámtáblák rosszul 
olvashatóak), ezért a képviselőtestület úgy 
döntött, hogy egyértelmű házszámozást kell 
kialakítani. A házszámot az épület tulajdono
sa (használója, kezelője) köteles beszerezni 
és a közterületről jól látható módon kihelyez
ni az épületre (kapura, kerítésre). Amennyi
ben ezt valaki elmulasztja, szabálysértést 
követ el, és 10.000 Ftig terjedő pénzbírság
gal sújtható.

A házszámozás felülvizsgálata májusban 
kezdődhet leghamarabb, mert választási idő

szakban utcanevet, házszámot, helyrajzi szá
mot tilos megváltoztatni  fűzte az előterjesz
téshez dr. Menyhárt Anett jegyző.

Útlezárás
A Napsugár utcában lakók közül 12 

személy írta alá azt a beadványt, amelyben 
a Tiszavirág utcához hasonlóan az átmenő 
forgalom megszüntetését kérték a lakók. 
Azzal indokolták a kérésüket, hogy sokan 
nem veszik figyelembe, hogy ez a terület üdü
lőövezet, amint azt a "játszópihenő övezet" 
táblák is jelzik. Az utcába kamionnal, trak
torral, lovas kocsival és krosszmotorokkal 
is behajtanak, de nemcsak a zaj, hanem a fel
vert por miatt is panaszkodnak az ott lakók. 

A képviselőket megosztotta a lakosok 
kérése, végül a többség elutasította a Napsu
gár utca lakóinak kérelmét, és ezzel egyidejű
leg a Tiszavirág utca lezárását is feloldották. 
Az érvek között elhangzott, hogy az utcában 
lakóknak csak a fele írta alá a kérelmet, és 
hogy nem tapasztalható olyan mértékű forga
lom az utcában, ami ezt indokolná.

Dán - magyar találkozó
Brüsszel támogatja azt a dánmagyar 

találkozót, amelyre májusban kerül sor. A 
találkozón a Silkeborgi Önkormányzat thorn
ingi iskolájának különleges képzést igénylő 
diákjai és az őket kísérő felnőttek vesznek 
majd részt mintegy hatvanan. Jó alkalom 
lesz ez arra, hogy a dánmagyar kapcsolat a 
gyermekek bevonásával tovább erősödjön, 
betekintsünk a dániai iskolarendszerbe, az 
iskolások életébe, és egymás hagyományait 
is jobban megismerjük.

A képviselőtestület a pályázatírás, a 
fordítás, a koordinálás és kapcsolattartás költ
ségeit felvállalta.

Pályázatok
Pályázatot nyújt be az önkormányzat:
 az általános iskola 25 millió Ft összegű 

fejlesztésére a nyílászárók és a vizesblokkok 
felújítására (önerő 5 millió Ft)

 a könyvtár szolgáltatásainak fejlesztésé
re (TÁMOP 3.2.4. "Tudásdepóexpressz"  A 
könyvtári hálózat nem formális és informális 
képzési szerepének erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében). A pályázat 100 %
os támogatottságú, önerőt nem igényel.

2. oldal

Önkormányzati hírek

Állt A bÁl ….



                                                                                               3. oldal

Egyházi sorok
Ünnepek ebben a hónapban:
Február 2. Urunk bemutatása  Gyertya
szentelő Boldogasszony
Február 5. Szent Ágota szűz és vértanú
Február 17. Hamvazószerda, Nagyböjt 
kezdete

Szigorú böjt a 18 és 60 éves kor közötti 
híveink részére. Húsételektől tartózko
dunk, háromszor étkezünk, egyszer lak
hatunk jól. Az Egyházban a nagyböjti 
idő a bűnbánat jegyében telik. A szent 
40 nap alatti péntekeken tartózkodni 
kell a húsételektől mindazoknak, akik 
betöltötték a 14. életévüket. A többi pén

tek is engesztelő nap, de a hívek maguk 
választják meg az engesztelés formáját.
Február 22. Szent Péter apostol szék
foglalása
Február 24. Szent Mátyás apostol
Február 28án, Nagyböjt második vasár
napján országos gyűjtés lesz a szentmi
séken a katolikus iskolák javára.

Az alpári plébánia felújítása még 
ebben a hónapban megkezdődik. Így 
irodai fogadó óra csak az újfalui plébá
nián lesz.

Szerdán és csütörtökön az alpári 
templom sekrestyéjében az esti mise 
előtt másfél órával van félfogadás.

Kéri Vencel plébános

Aktuális
agrárhírek

 Az idei évtől fizetniük kell a gaz
dáknak az őstermelői igazolványok meg
újításáért. Az újításra március 20ig van 
lehetőség. Ebben az esetben egész évre 
érvényes lesz őstermelői igazolvány a 4 
millió Ftos árbevétel kedvezménnyel. A 
megújítás díja 1000 Ftba, az új igazol
vány kiváltása 2000 Ftba kerül.

  Január 15től lehet visszaigényelni 
a gázolaj jövedéki adóját. A szántóra, gyü
mölcsösre, legelőre, szőlőre igénybe vehe
tő kedvezmény mértéke 97 l/ha/év.

  2009től kötelező jogdíjat kell fizetni 
az úgynevezett utántermesztett vetőmag, 
vagyis a mezőgazdasági termelő által ter
melt és saját részre visszavetett, nem minő
sített vetőmag felhasználása után azoknak, 
akik 20 hektárnál nagyobb területen kalá
szos gabonát termelnek. A befizetés elmu
lasztása köztartozásnak minősül. Nem kell 
fajtahasználati díjat fizetniük a 20 hektár
nál kisebb területen gazdálkodóknak.

  Az igényelt uniós támogatási igé
nyeket várhatóan március 1től május 15
ig lehet benyújtani, kizárólag elektronikus 
úton.

  Az agrár környezetgazdálkodási 
pályázatok 5 éves ciklusa zárult le tavaly 
augusztus 31én. Az újabb 5 éves pályáza
ti lehetőség nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. A gazdák ugyanis a gazda
ságuk egészére szerették volna igénybe 
venni a támogatást, viszont az elbírálásnál 
előfordult, hogy a gazdálkodási területük
nek csupán egy részére kapták azt meg. 
Ennek ellenére a szigorú környezetvédel
mi előírásokat az egész területen biztosí
tani kellene.

Február 1jén megkezdődött az alpári 
hulladéklerakó rekultivációja a Homok
hátsági Regionális Települési Hulladék
gazdálkodási Projekt részeként. 

Az EUs szabványoknak megfele
lően be kellett zárni és helyre kellett 
állítani mindazokat a lerakókat  így 
a Tiszaalpár külterületén lévőt is , 
amelyeknek állapota nem felelt meg a 
korszerű hulladékgazdálkodási, környe
zetgazdálkodási és környezetvédelmi 
előírásoknak.

A helyreállítással a hulladéklerakó 

felszíni és felszín alatti környezetszeny
nyező hatását csökkentik úgy, hogy a táj
jelleg esztétikai szempontjait és a tájba 
illesztés feltételeit is szem előtt tartják.

A rekultivációs munkálatok során 
több ezer m3 hulladékot kell megmoz
gatni, átdeponálni. A szemét összeto
lásával, tömörítésével kisebb, illetve 
alacsonyabb lesz a rekultivált felszín, 
amelyet kb. 50 cm  takaróréteggel fed
nek be. A csapadékvíz a rézsű alján 
tervezett övárokba kerül. 

A rekultivált területen zajló folya

matok nyomon követésére több éven 
keresztül folyamatos monitoring vizsgá
latokat végeznek majd. Monitoring kuta
kat építenek ki, amelyek a talajvízbe 
jutó csurgalékvíz szennyezettségének 
ellenőrzését szolgálják. 

A rekultivációs munkák előrelátható
lag március elején fejeződnek be. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 
helyreállított szeméttelep területén a 
lakosságnak már tilos a háztartásokban 
keletkezett hulladékot elhelyezni.

Jól halad a rekultiváció

Állnak a falak

Már állnak az új óvoda falai. Ütemterv szerint halad az építkezés, így már az idén 
új helyére költözhet az óvoda.



Az elmúlt év utolsó néhány hónapja 
lázas gyűjtögetéssel telt a Juhászboltok
ban. A Reál Hungária Élelmiszer Kft 
pályázatot hirdetett, amelynek lényege, 
hogy szeptember 15. és december 31. 
között az általuk forgalmazott termé
kekről minél több célszöveget gyűjtse
nek össze iskolás osztályok. A begyűj
tött címkékkel osztálykirándulásokhoz 
kisebb anyagi támogatásokra lehetett 
pályázni, egyetlen szerencsés osztály 
azonban  egy kalandos, kétnapos uta
zást nyerhetett  Ausztriába, a Styrassic 
Parkba.

Plakát hirdette az ajtón a lehetősé
get, amelynek jeligéje: "Sok kicsi nagy 
kalandra megy".

Naponta láttuk ezt a felhívást.  
Ábrándozva nézegette egyik dolgozónk 
másodikos kisunokája, olvasgatták a 
vásárlóink is, és együtt álmodoztunk 
arról, hogy talán sikerülhet   ha nem 
is a fődíjat    de legalább egy rövidebb 

osztálykiránduláshoz némi támogatást  
nyerni, ha teszünk is ezért. Az álmodo
zást tettek követték. Néhány nap alatt 
elterjedt a hír, és hihetetlen összefo
gással nagynagy gyűjtőmunka vette 
kezdetét. Egyre többen hordták vissza 
a csomagolásokat, nagyon sokan olyan 
kedvesek voltak, hogy e célból inkább a 
REÁLos termékeket részesítették előny
ben. Egyre csak gyűltek a címkék, még 
távol vagy a környező városokban élő 
barátok, ismerősök is segítettek nekünk, 
akik vásárlóink által juttatták el hozzánk 
ezeket.

Az akció lejárta után a 4432 db  cél
szöveget tartalmazó boríték elindult sze
rencsehozó útjára a  tiszaalpári Árpád 
Fejedelem Általános Iskola 2. a osztá
lya nevében, és szinte hihetetlen, de a 
pályázó 214 osztályból az övék lett a 
főnyeremény!

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
minden kedves Vásárlónknak, hogy 

ilyen lelkesek és segítőkészek voltak. 
Köszönjük azoknak a kisgyermekeknek 
a nevében is, akik május közepéig azzal 
a boldog tudattal ülnek majd az iskola
padban, hogy egy hihetetlenül kalandos 
kirándulás vár rájuk a dínók földjére. 

Köszönettel a Juhász-boltok
dolgozói

2010. január 16án zárszámadó és 
egyben tisztújító közgyűlést tartott az 
Alpári Tisza Horgászegyesület. A köz
gyűlésen a 458 felnőtt, 18 ifi és 154 
gyermek tagból mindösszesen 86an vet
tek részt. A sikertelen 9 órai közgyűlést 
10 órás kezdettel megismételték, ami 
már a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes volt. 

Meghívottként részt vett a BÁCS
HOSZ elnöke, Nagy József is. Beszá
molt a 2009. évi telepítésekről és az 
idei halasítás terveiről. Az ülésen részt 
vett Juhász János halőrzési vezető, aki 
elmondta, hogy 2009ben nem történt 
súlyos fegyelmi vétség a holtágon.

A napirendek tárgyalása során egy 
nagyon fontos, az egész települést érin
tő kérdés is felmerült: a Tiszaalpárra 
tervezett szennyvíztisztító telep tisztí
tottvízelvezetése. A közgyűlésen a hor
gászok és a vezetőség mellett felszólalt 
Dr. Vancsura István is. A polgármester 
úr beszámolt az önkormányzat tervei
ről, valamint a saját személyes tapasz
talatait is megosztotta a tisztított víz 
veszélytelenségéről. A polgármester úr 
beszámolója nem győzte meg egyértel
műen a hallgatóságot. 

A közgyűlés elfogadta a vezetőség 

2009. évi beszámolóját, majd titkos sza
vazással megválasztotta az egyesület új 
tisztviselőit:

elnök: Barta Lajos, alelnök: 
Szemerédi Zoltán, titkár:  Kővágó 
András, gazdasági vezető:  Nagyné 
Nagy Erika.   Vezetőségi tagok: Gálig 
Imre, Boros János, Popper Zsolt, Nagy 
József.

Ellenőrző bizottság  elnök: Bar
na Vince, tagok: Popper József, Varga 
Zsolt.

Fegyelmi bizottság  elnök: Papp 
József, tagok: Bíró Imre, Karsai Sán
dor.

A leköszönő vezetés munkáját és 
erőfeszítéseit  Barta elnök úr köszönte 
meg. Köszönjük szépen Bontovics Ist
ván, Domokos Antal, Kiss Sándorné, 
Góg József, Bende Imre, Herédi Szabó 
Károly, Szabó János, Czímer Illés és 
Török Tibor eddigi, több esetben évtize
deken átívelő lelkiismeretes munkáját. 
Nagy József javaslatára a közgyűlés 
ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 
a 17 éve elnöklő Patai Ferencet fel
kérjék Tiszteletbeli Örökös Vezetőségi 
Tagnak. Az elnök úr megköszönte és 
elfogadta a szíves felkérést, és sikeres 
munkát kívánt az új vezetésnek.

Barta Lajos ezután ismertette az 
egyesület 2010. évi terveit, céljait, 
melyek röviden a következők: 

 jubileumi horgászverseny az 
Alpári Tisza Horgászegyesület megala
pításának 60.   

évfordulója alkalmából
 a Halász Csárda alatti rész taka

rítása, balesetveszélyes fák esetleges 
kivágási lehetősége és horgászhelyek 
kialakítása

 az augusztusi rendszeres hor
gászverseny megrendezése

 a 2009. évi horgászbál sikerei
re alapozva 2010ben is megrendezésre 
kerülő horgász mulatság;

valamint beszámolt a holtágon egyéb 
szövetségi és más szervezetek által ren
dezendő halfogó versenyek lehetősé
géről is, amelyek megrendezésében és 
lebonyolításában is számítanak az egye
sület vezetőségének aktív részvételére.

Ezúton szeretnénk felkérni a tis
zaalpári lakosokat, hogy 1950 környé
kén a HoltTiszáról készült fényképeik
kel segítsék a vezetőség felkészülését a 
jubileum méltó ünneplésében. Fényké
peiket leadhatják Bársony Istvánnál a 
művelődési házban. Segítségüket előre 
is köszönjük.

Kővágó András

4. oldal

Horgász hírek

Kalandtúra-nyeremény

Ezúton szeretnénk köszönetet mon
dani a Juhász boltok tulajdonosain
ak, munkatársainak és mindazon 
kedves vevőinek, akik önzetlen és 
kitartó segítségükkel támogatták 
gyűjtőakciónkat. Végül, de nem 
utolsó sorban köszönjük Feketéné 
Juhász Erzsike nagymama lelkes 
munkáját, melynek eredményekép
pen osztályunk elnyerte a kétnapos 
ausztriai kirándulás lehetőségét.

Köszönettel a 2. a  osztály tanulói, a 
szülők és Ivicz Ivett osztályfőnök



A téli madárvédelem is szerves 
része az óvodai programoknak. E 
téma kapcsán kiállítást rendeztek az 

óvodák, melynek fő szervezője Fodor 
Árpádné volt. Mindhárom óvoda 
tehetséges gyermekeinek jeles műveit 

tekinthették meg az érdeklődő szülők. 
A gyermekek ismereteinek gazdag
ságát és a tudatos felkészítő óvónői 
munkákat bizonyították a számtalan 
technikával és sokféle madárfaj ábrá
zolásával készült kis alkotások.

Február a farsangolás, a mulatozás 
hónapja.

Az eddigi hagyományoktól eltérő
en ebben az évben a sok betegség és 
hiányzás miatt (a szülőkkel is megbe
szélve)  úgy döntöttek a nagyóvodá
ban is, hogy a másik két óvodához 
hasonlóan mindenki a saját csoportjá
ban tartja a farsangi mulatságot. Egyé
ni és csoportos jelmezeket öltenek 
erre az alkalomra a gyermekek, s kis 
műsorral, tánccal, közös vetélkedők
kel és az elmaradhatatlan fánkevéssel 
búcsúztatják a telet.

Bálint Zsuzsanna óvónő

5. oldal

Madár voltam…

Művészeti iskolások a színpadon 

2010. január 20át izgalommal vár
ták a Jövőnkért Művészetoktatási Intéz
mény színjátszó tanszakának tanulói. 
Arra készültek, hogy megmutassák szü
leiknek és az érdeklődő rokonoknak, 
mit is tanulnak az órákon egész évben.

Hatalmas volt az örömünk, hiszen 
a művelődési ház nézőtere megtelt 
mosolygós anyukákkal, nagymamákkal 
és testvérekkel.

Először a megtanult és mozgással 
kísért nyelvtörőket, mondókákat mutat
ták be a gyerekek.

Ezt követően az általuk megterve
zett mesejeleneteket adták elő. A jelene
tek szövegét, mozdulatait, jelmezét is a 
tanulók tervezték meg, ők is rendezték 
meg a saját meséjüket. A délután befeje
zéseként vidám tánccal szórakoztatták 
a megjelenteket.

Ezúton köszönjük mindenkinek a 
megjelenést, és a hatalmas tapsokat. 
Remélem,  év végén is hasonló sikerrel  
mutathatjuk be évzáró mesejátékunkat.

Bondár Enikő
és a színjátszós diákok

Gyerekszáj
Megkérdeztük a másodikosokat, tudják-
e, hogy mit ünneplünk farsangkor.

„Farsangkor azt ünnepeljük, hogy 
elmegy a tél és a jön a tavasz. Jön a 
nagyböjt, a hamvazó szerda. Hamvazó 
szerdától 14 éves kortól 60 éves korig 
negyven napig nem ehetünk húst.“
(D. Cs.)

„A szülinapot ünnepeljük, a táncot 
ünnepeljük.“

„A telet ünnepeljük. Az iskolát is. A gye
rekeket, a szülőket, az egész világot és 
Jézust. Meg a költőket.“ (Sz. J.)

„Ilyenkor akkorákat nevetünk, hogy 
széthasadunk, és annyit eszünk, hogy 
kövérek leszünk.“ (Cs. H. Cs.)

„A boldogságot, a nevetést, a vicceket 
és a fánkot ünnepeljük.“ (F. K.)

„Farsangkor a Bálint napot ünnepeljük. 
Vagy elbúcsúztatjuk a telet. Hamvazó 
szerdát is ünnepeljük.“ (S. M.)

„Farsangkor azt ünnepeljük, hogy 
ilyenkor sok fánkot ehetünk és sokat 
nevetünk.“ (R. Z.)
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Rendőrségi felhívás
Az időskorúak és családtagjaik figyelmébe

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén az utóbbi idő
ben növekedett azon bűncselekmények 
száma, ahol kifejezetten időskorú sze
mélyek váltak áldozattá. Az elkövetők 
kihasználták a sértettek hiszékenységét, 
visszaéltek az áldozatok rossz pszichés, 
mentális, látási, hallási és mozgási álla
potával.
Ön is tehet a biztonsága érdekében! 
Fogadja meg tanácsainkat és segítse 
ezzel is munkánkat, takarítson meg 
önmagának pénzt és időt!
Lakása, utcai kapuja mindig legyen zár
va, csak ismerőseit engedje be, akikben 
megbízik. Akadályozza meg, hogy ille
téktelen személy az Ön akarata ellenére 
bemenjen.
Használja nappal is a kitekintő ablakot, 
nyílást.
Illetéktelen behatolók ellen ne csak a 
kapuját, lakását is tartsa zárva.
Erősítse meg a zárszerkezeteket, szerel
tessen fel hevederzárat. A szerelést csak 
a lakóhelyén ismert, engedéllyel rendel
kező szerelővel végeztesse el..

FONTOS!
A Magyar Posta minden esetben több

szörösen ellenőrzött bankjegyeket 
továbbít az ügyfelek részére, ezért biz
tos, hogy nyugdíját nem hamis pénzben 
kapja meg.
Sem a hatóságok, sem a szolgáltatók, 
sem a polgárőrségek nem végeznek 
nyugdíjszelvény ellenőrzést, nem vizs
gálják a bankjegyek valódiságát. Nem 
kérik meg az időskorú személyeket, 
hogy megtakarított készpénzüket adják 
elő. A polgárőrségek tagjai sem végez
hetnek nyomozást, ezzel az indokkal 
nem zavarhatják Önt lakásában.

A bűnelkövetők gyakran mesékkel, trük
kökkel jutnak be a lakásba, vagy csalják 
ki megtakarított készpénzüket, nyugdí
jukat: DÉMÁSZ, DÉGÁZ alkalmazot
taknak, a nyugdíjfolyósító igazgatóság 
munkatársának adják ki magukat, érték
telen bankjegyeket váltanak fel, miköz
ben kikutatják a rejtekhelyeket, ellopják 
a megtakarított készpénzüket.

A bűnözők álvásárlást vagy eladást szín
lelnek, értéktelen árut adnak többszörös 
haszonnal tovább. Sok esetben rokonuk
ra hivatkozva igyekeznek pénzt kicsal
ni. Telefonon és személyesen se adja

nak ki információt családjukról, anyagi 
helyzetükről!

Egyetlen szolgáltató hivatal sem visz 
készpénzt, ezért senkinek adjanak 
pénzt, ne váltsanak fel és ne is fogadják 
el, bármilyen indokkal is kérik azt.

Készpénzük nagy részét ne otthon tart
sák, hanem pénzintézetben helyezzék el 
biztonságban.

Haladéktalanul értesítse a Kiskunfél
egyházi Rendőrkapitányság Ügyeletét 
az alábbi telefonszámokon amennyiben 
lakókörnyezetében gyanús személyeket, 
gépjárműveket lát. Ezzel segíti munkán
kat és szomszédai értékeinek megóvásá
ban is közreműködik.

06/76=562-200 (63-11 mellék), vagy 
az ingyenes segélykérő telefonszám-
okon: 107, 112
Siketek és nagyothallók részére 
SMS küldés és fogadás:

06/20/539-8522

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság

A silkeborgi DánMagyar Baráti Társaság gyűjtötte össze azt kamion
nyi használt ruhát, amely február 15én érkezett meg Tiszaalpárra. A kiosz
tás előreláthatólag március 10én 915 óráig lesz a művelődési házban.

Dániai adomány Könyvtári
ajánló

Ismeretterjesztő könyvek:
Várady Judit: Hogyan lehetsz sikeres 
munkavállaló?
Radics Mária: Ajándékcsomagolás
Thomka István: A mellkasi fájdalom
Uwe Neumann: Árnyékolószerkezetek
Idősgondozási kézikönyv
Kotra Károly: KRESZ változások
Fodor Kinga: Mit egyenek a kisál
lataim?
TOP 100 munkajogi kérdés és válasz

Szépirodalom:
Örkény István: Lágerek népe
Szalay Petra: A kíváncsi
Usztics Mátyás: Isten tenyerén
Monika Feth: Az eperszedő
Daniel Keyes: Érintés
Thomas Brezina: A varázsló tornya



                            7. oldal

Köztünk élnek
A hangszerkészítő

Az 1957es születésű Repáruk Dezső 
bútorasztalosként végzett. 1977ben 
beiratkozott az Országos Rendező Iroda 
által vezetett Kecskeméti Zenei Stúdió
ba, ahol zenélni és dobolni tanult Aztán 
amatőr zenekarokkal és főállású zenész
ként is dolgozott. Ettől kezdve 
meghatározóvá vált számára a 
zene, és kisebb kihagyásokkal 
mindig foglalkozott is vele. 
Ezek a körülmények vezettek 
oda, hogy megpróbálkozott a 
tekerőlant készítésével.

- Mi váltotta ki a hangszer 
iránti szeretetét?

 Azt hiszem, elmondha
tom, hogy Tiszaalpár a teke
rőlantok és lantosok hazája, 
mivel sehol az országban nem 
jut ennyi tekerőlant 5000 főre, 
mint nálunk. E nemes hang
szer történetében elsőként 
említem meg Bársony Mihály 
bácsit, aki e hangszer utolsó 
példányai közül megszerzett 
egyet és elkezdte készíteni. 
Ezzel felemelte haló porából a 
tekerőlantot. Valószínű, hogy 
ha ő ezt akkor nem teszi meg, 
talán hosszabb időre is feledés
be merül a hangszer, és eset
leg csak múzeumokban lehe
tett volna látni belőle egyegy 
példányt.

- Személyesen is ismerte Mihály 
bácsit?

 Igen, a műhelyében én is többször 
megfordultam. És mivel nagyon szeret
te volna átadni valakinek a tudományát, 
így nekem is mondta, hogy próbálkoz
zam meg a tekerőlant készítésével. De 
akkoriban még nem éreztem magamban 
elég ambíciót. 

- Hogyan kezdett mégis tekerőlantot 
készíteni?

 Mihály bácsinak több követője is 
akadt, akiknek szívügyévé vált e hang
szer. Csak a helyiek közül említem Bár
sony Rózsát, Mihály bácsi lányát, aki 
ápolja édesapja hagyatékát, a tiszaalpári 
népdalkört, ahol mindig megszólal a 
tekerőlant, Horti Sándor ének és zene
tanár vezetésével, aki tekerőlanton is 
játszik. Ő kérte Vén Feri bácsit, aki 

citerákat készített, hogy próbálkozzon 
meg a tekerőlant készítésével. Én Feri 
bácsi és felesége agitálására kezdtem a 
hangszert készíteni. 

- Nehéz feladat volt?
 Feri bácsitól tanultam meg az 

alapokat, az évtizedes kísérletezéseit 
igazi tanár módjára, minden szakmai 

féltékenység nélkül átadta. De ez nem 
azt jelenti, hogy nekem már könnyű dol
gom volt. Az első hangszerrel másfél 
évig kísérleteztem, mire megszólalha
tott a 2007. évi tekerőlantos találko
zón (melyet Tiszaalpár önkormányzata 
minden évben megrendez), és sikerült 
kidolgoznom egy egyedi külsőt. Ma 
már a tizedik hangszeremet készítem, 
ebből ötöt zsűriztettem, és mind az öt 
a legjobb, azaz az "A" minősítést kapta 
meg.

- Miben áll az Ön hangszerének 
egyedi külseje? 

 A hangszer egyéni kialakításánál 
ügyelni kellett a hagyományok figye
lembe vételére. A magyar tekerőt úgy 
alakították ki, hogy hasonlít a többi 
használatos dob testű hangszerre. Gon
dolok itt a csellóra, hegedűre, gitárra. 
A régebbi tekerők úgy készültek, hogy 

magasabb és szélesebb fejet alakítottak 
ki, ami a kottaháztól jelentősen elkü
lönült. Így a hangoló kulcsok voltak a 
hangszer legmagasabb pontjai. Az egyé
ni kialakításomnál a hangszer két legma
gasabb pontja egy magasságban van. A 
fej folytatása a kottaháznak, és így szin
te egybe olvadnak. A hangerő növelésé

ben is sikerült eredményeket 
elérni. Játék szempontjából 
a régi tekerők billentyűzete 
nagyon zsúfolt volt, és egy
egy billentyű annyira kicsi 
volt, hogy nehezen lehetett 
lefogni. Én kissé széthúztam 
a kottaházat, így kényelme
sebbé vált a hangszer. Úgy, 
hogy ez a  hangzás kárára 
sem vált. És a félhangokat 
feketére színeztem, mint a 
zongorán látható. 

- Úgy tudom, megmérette 
magát mint tekerőlant-készí-
tő.

 Igen, 2009ben indul
tam a IX. Országos Népi 
Mesterségek pályázatán, 
melyet a Hagyományok 
Háza rendezett. A pályázatra 
261 alkotás érkezett, melyek 
közül két hangszerem 1. 
díjat kapott "a hagyományos 
tekerőlant nagyon szép új 
kialakításáért, az egyszerű, 
de igényes hangszerek meg

valósításáért", ahogy az indoklásban 
hangzott.

- Hogy látja, lesz-e jövője ennek a 
hangszernek?

 Úgy tűnik, vannak olyan emberek, 
akik mindent megtesznek ezért. Balla 
Tibor többszörös Arany Páva és Vass 
Lajosdíjas népművész vezetésével har
madik éve folyik a tekerőlantoktatás 
a helyi iskolában. Tanítványai közül 
kiemelkedően magas teljesítményt értek 
el a BánfiAntal Ádám és Hatvanyi 
Ferenc. Ma már rendszeresen fellépnek 
különböző rendezvényeken.

- Milyen tervei vannak?
 A közeljövőben szeretnék citerát 

is készíteni, majd pályázni szeretnék a 
népi iparművész hangszerkészítő cím
re. Jó lenne, ha még több időt tudnék 
fordítani a tekerőlantkészítés tudomá
nyának megismerésére.



tisztelt Szurkolók,
tiszaalpári lakosság!

Januárt 20án megkezdődött az ala
pozási időszak. Rengeteg futás jellemzi 
edzéseinket, ahogy ez lenni szokott, 
igaz, az időjárás sem engedi, hogy tech
nikai feladatokat végezzünk.  A csapat 
négy felkészülési mérkőzést fog játsza
ni februárban Tiszakécskével, a Kis
kunfélegyházi HTKval, Bugaccal és 
Fülöpjakabbal, március 7én pedig meg
kezdődik a bajnoki rajt. Nyárlőrincre 
látogatunk, majd egy hét múlva Tisza
kécske csapatát fogadjuk. Szeretném, 
ha minél több szurkoló kísérné el a 
csapatot vidékre. 

Négy új játékos érkezett eddig. Az 
előző számban már beszámoltunk Len
gyel Tamás és Magyar Attila érkezésé
ről. Kovács József a sérülését kipihen
ve, új erővel vág neki az idei bajnok
ságnak. Bízom abban, hogy technika 

tudását, jó helyzetfelismerését tudja 
majd kamatoztatni és fazont szab a 
játékunknak. Lakitelekről Prógli Tamás 
érkezik, fiatal, erős fizikumú, techni
kás védő játékos. Úgy gondolom, meg
határozó játékosokat sikerült igazolni. 
Külön öröm Tamási János megtartása. 
Sajnos Verebélyi Zoltán munkahelyi 
elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni 
a játékot.

Ezzel kialakult a keret, mely 19 játé
kosból áll. Kapusok: Tarjányi András, 
Magyar Attila. Védők: Fábián Róbert, 
Hekkel Zsolt, Kókai Tamás, Kovács 
Tamás, Németh Sándor, Pásztor Gyula, 
Prógli Tamás, Túri Imre. Középpályá
sok: Dömötör Sándor, Fekete István, 
Kovács József, Lengyel Tamás, Tamási 
János. Csatárok: Baranyi József, Borsi 
Sándor, Kulmann Attila, László Zsolt.

Az ifjúsági csapatnak megvan az új 
edzője. Bakos István személyére esett a 
választás, aki az ifi csapat mellett a ser

dülők edzője is marad. Jó kezekbe kerül
tek az ifik, akik azonnal elfogadták új 
edzőjüket. István és köztem nagyon 
jó az együttműködés, ezért reméljük, 
közös munkával sikerül jó játékosokat 
nevelni és eredményes játszani minden 
téren. 

Az ifik kerete:
Kapusok: Czímer Zoltán, Magyar 

Imre, Túri Zsolt. Védők: Cseh István, 
Fábián Zsolt, Győri Tibor, Kádár Atti
la, Kiss Andor, Lövei Attila, Novák 
Norbert. Középpályások: Barcsa Alex, 
Bárdos Bence, Dukai Richárd, Gálfi 
Mihály, NagyGál Róbert, Pallós Nán
dor. Csatárok: Botos Mihály, László 
Zsolt, Lövei József, Szabó Sándor.

A legfiatalabb csapatainkat továbbra 
is Ivicz Lázár és Besszer Péter irányítja 
majd.

Sikeres szezont kívánok minden kol
legámnak, a szurkolóknak pedig látvá
nyos, izgalmas, jó mérkőzéseket és jó 
szurkolást! Hajrá "Alpár" !

Kádár Tibor edző

8. oldal

labDaRÚGÁS

A januári számban a sakkozók 2009. 
évi teljesítményéről tájékoztattam a Hír
mondó olvasóit. Most pedig szeretnék 
tájékoztatást adni a 2010. év első félév
ében várható versenyekről. 
Február 21én folytatódik a csapat szá
mára a bajnokság, az 5. fordulóban  
a TÁKISZ SE Kecskemét II. és a  
Tiszaalpári Sport Egyesület sakkozói 
mérkőznek meg. Március 7én kerül 
sor a 6. fordulóra a Tiszaalpári Sport 
Egyesület  és a Kiskunfélegyházi Hon
véd Testedzők Köre II. között. Március 
13án (szombaton) Kiskunfélegyházán 
kerül megrendezésre az V. László Jenő 
Sakk Egyéni Emlékverseny. Március 
28án a 7. (utolsó) fordulóban ellen
felünk a Tóth László Sakk Egyesület 
Kecskemét III. lesz.

A bajnokságban szeretnénk jó ered
ményt elérni, de a nehéz ellenfelek 
most tavasszal várnak ránk.
Szép sportdiplomáciai sikerről szeret
ném tájékoztatni a kedves olvasókat. 
A BácsKiskun Megyei Sakk Diákolim
piai Bajnokság 20092010 fiú egyé
ni megyei döntő rendezését Tiszaalpár 
kapta meg. Közel száz (97 fő), 8 és 18 
év közötti fiú csatázik a megyei bajnoki 
címért, hat korcsoportban. Tiszaalpárt 
három fiú képviseli: Herczeg Koppány, 
Molnár Detre, Molnár Döme. A kor
csoportok bajnokai az országos döntő 
résztvevői lesznek. A verseny időpont
ja: 2010. április 17. (szombat) 9 óra, a 
verseny helye: Árpád Művelődési Ház. 
Ilyen rangos sakkesemény még nem 
volt a településen!           Gálfi Mihály

Sakk Diákolimpia tiszaalpáron

Az Eperke Családi Napközi szeretettel várja az 14 éves korú gyermekeket! 
Nemcsak azokat, akiknek az anyukája újra munkába állt, hanem azokat is, 
akik szeretnének 12 órát felhőtlenül játszani. Családias légkörrel, sok játékkal, 
mondókákkal, zenével várjuk a kicsiket!
Mottónk: "Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejt
sünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a 
szépet és a bölcset utánzó lénnyé lehessen" (Rudolf Steiner)
Bővebb információ: Mészárosné Brigi 06/70/6064208 és Palóczné Márti 
06/30/7180864 www.mokamiki.eoldal.hu

Felhívás
…szülőkhöz, volt tanítványokhoz, 
az iskolát támogató polgárokhoz, 
szervezetekhez

Az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola magánszemélyek segít
ségével létrehozta a Pejtsik László 
Alapítványt, amelynek fő célja az 
iskola nevelő és oktató munkájának 
segítése a tanulók sokoldalú fejlesz
tésének érdekében.
Az iskola támogatása érdekében 
kérjük, hogy személyi jövedele
madója 1 %  ának befizetésével 
csatlakozzon az alapítványhoz, és 
legyen segítségünkre céljaink meg
valósításában.
Befizetésüket a Pejtsik László 
Alapítvány alábbi adószámára tehe
tik meg:

18353963-1-03

Segítő támogatásukat előre is 
köszönjük.

dr. Csernus Tibor
az alapítvány kuratóriumának 

elnöke
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tISZtElt ADÓZÓK!

A Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület köszöne
tet mond mindazoknak, akik támogatták a szervezetet 
2009ben. A továbbiakban is szeretnénk folytatni a falu 
fásítását, virágosítását, valamint a készülő Árpádtéri 
madárbarát kert, pihenőpark bővítését (sakkasztal, ülő
kék, vesszőgyűjteménybemutató).
2010ben is köszönettel vesszük, ha adóbevalláskor 
személyi jövedelemadójának 1%át egyesületünknek fel
ajánlja.
Adószámunk:

18356351-1-03
Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület

A vezetőség

tISZtElt ADÓFIZEtŐK!

Az adózó magánszemélyek minden év elején rendelkez
hetnek az adójuk 1 százalékáról.
Az Árpád Fejedelem Óvodásai  Alapítvány az ilyen 
módon befolyt összegből a korábbi években is az óvodás 
gyermekek játékeszközállománynak  bővítését, fejlesztő 
eszközeik beszerzését valósította meg.
Kérjük Önt is, hogy amennyiben módjában áll támogatni 
az óvodások alapítványát, azt az alábbi adószámon tegye 
meg:

18351435-1-03
Árpád Fejedelem Óvodásai Alapítvány

Köszönjük!
Szabó Gabriella

óvodavezető

Gyógyszerek nélkül
egészségesen!
Az egészség klub

programja
2010. február  március 
2010. február 22. hétfő 17:00 18:30
A nap témája: Miért kell salaktala
nítani, méregteleníteni? 
Hogyan szabaduljunk meg a modern
kori mérgektől?
2010. március 1. hétfő 17:00 18:30
A nap témája: A táplálkozás és 
emésztés  Az étek ne legyen vétek!
2010. március 8. hétfő 17:00 18:30
A nap témája: A stressz és az 
immunrendszer
2010. március 22. hétfő 17:00 
18:30
A nap témája: A keringés  Ha fel
megy a pumpa . . . 
2010. március 29. hétfő 17:00 
18:30
A nap témája: Hogyan előzzük 
meg az allergiát?
Felkészülés az allergiaszezonra
*
A programokon lehetőség van a 
témához kapcsolható termékek meg
tekintésére, kipróbálására vagy kós
tolására és
személyes konzultációra az előadók
kal
*
Helyszín: 6066 Tiszaalpár ÁRPÁD 
Művelődési Ház
Dózsa György u. Tel.: 76/424 106
Házigazda: Kiss István Géza és fele
sége, Erika

Fizetett politikai hirdetés
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tisztelt tiszaalpáriak!                      

A választásra jogosultak február 12ig megkapták ajánló 
szelvényeiket az április 11i országgyűlési képviselőválasztásra. 

Amennyiben a FIDESZKDNP országgyűlési képviselő jelöltjét, 
Lezsák Sándort támogatják, úgy ajánló szelvényeiket az alábbi 
helyekre szíveskedjenek eljuttatni:

Barna Sándor, Tiszaalpár, Kossuth u. 56. (06/30/2639455)
Kacziba Sándorné újfalui zöldségbolt 
Kiss Imre, Tiszaalpár, Munkácsy u. 2.

bemutatkozott a Jobbik jelöltje
Tiszaalpáron a Jobbik Magyarországért Mozgalom mutatta be elsőként a 
választókerületben indított országgyűlési képviselőjelöltjét Gyöngyösi Márton 
személyében, a művelődési házban január 28án tartott lakossági fórumon. A 
jelölt családi gyökerei Kunszállásra nyúlnak vissza. Apja foglalkozása révén 
több országban is élt Indiától Írországig, ahol 5 évig dolgozott a felsőfokú 
végzettségű szakember.
A Jobbikot Murányi Levente, 56os forradalmár, a párt egyik alelnöke 
mutatta be a művelődési ház nagytermét megtöltő érdeklődőknek. A Jobbik a 
Jobboldali Ifjúsági Közösségből alakult mozgalommá, majd 2003ban párttá. 
Főként olyan emberek csatlakoztak hozzájuk, akik a régebbi pártokban csalód
tak, de tenni akartak a nemzet fölemelkedéséért. Murányi Levente leszögezte: 
a törésvonal hazánkban nem a jobb és a baloldal között húzódik, hanem a glo
balisták és a nemzetiek között. A Jobbiknak a mostani parlamenti pártok közül 
a Fidesszel is csak egy célja van: megakadályozni, hogy az MSZPSZDSZ
MDF hármas kormányon maradhasson vagy oda kerülhessen. Utóbbiakat 
globalistáknak nevezte.
A Jobbik nemzeti párt, a szélsőségesek azok, akik tönkretették az országot. 
Radikalizmusa arra irányul, hogy a problémákat meg akarja oldani, nem csupán 
tünetileg kezelni. Az alelnök közölte: A Jobbik, mivel párt, kormányzásra 
készül, ezzel a céllal indultak el a választásokon. Több száz szakértő állítja 
össze a programjukat. A Jobbik erős államot akar. A gazdaság talpra állításához 
elsődleges cél: kikerülni az adósságcsapdából. A földet pedig mindenképpen 
magyar kézben kell tartani  hangsúlyozta Murányi Levente.

(Fizetett politikai hirdetés)

(fizetett politikai hirdetés)

Jelenczki István

Háború a nemzet ellen I-IV.
Az elrabolt nemzeti vagyon (doku
mentumfilm)
I. rész: A háború megváltozott ter
mészete (85 perc)
II. rész: Diktatúrából diktatúrába 
(88 perc)
III. rész: Az ország felszámolása 
(73 perc)
IV. rész: Megtartó üzenet (72 perc)
A filmek vetítése az ország sok 
falvában és városában  nagy sikert 
aratott.
A Tiszaalpári Árpád Fejedelem 
Egyesület kezdeményezi a sorozat 
tiszaalpári művelődési házban való 
vetítését.
A film vetítésének kezdete:  
I. rész: február 18. csütörtök 17 óra
II. rész: február 25. csütörtök 17 
óra
III. rész: március 4. csütörtök 17 
óra
IV. rész: március 11. csütörtök 17 
óra
A vetítés: ingyenes!
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Könyvelés és könyvvizsgálat!
Egyéni vállalkozók, őstermelők, BTk,

KFTk, alapítványok könyvelését, magán
személyek adóbevallásának

elkészítését vállalom!

Vargáné Farkasházi Orsolya

Tel.: 0676/343219
0630/2668536

A tiszaalpári művelődési házban fogadóórát 
tartok.

Időpontok:
március 09én 1314ig április 09én 1314ig
május 07 és 14én 1314ig
június 09én 1314ig július 09én 1314ig
augusztus 09én 1314ig  szeptember 09én 1314ig
október 08én 1314ig november 09én 1314ig
december 09én 1314ig

Ettől eltérő időpontokban a fenti telefonszámon 
időpont egyeztetés alapján!!

A Festék és Háztartási Bolt
februári akciós kínálata

Amíg a készlet tart!

Kamilla 24 db-os 3 rétegû eü. papír    
  1460.- Ft helyett 1190,- Ft

Bónux 2 kg  930.- Ft helyett    820.- Ft

Dósia 10 kg 3100.- Ft helyett 2960.- Ft

Domestos 750 ml     450.- Ft

Tomi 2 kg 1080.- Ft helyett   890.- Ft

Tomi 1,5 l 1080.- Ft helyett   890.- Ft

Silan trió (3 x 1l) 1440.- Ft helyett 1330.- Ft

Vanish szõnyegtisztító por 750 g
  1920.- Ft helyett 1660.- Ft

Sok szeretettel várjuk Vásárlóinkat!

Tiszaalpár, Alkotmány u. 3.

Kedves tiszaalpári választó polgárok!

Az elmúlt időszakban településünket a  FideszNemzeti Fórum képviselte az országgyűlésben.  Településünk fon
tos dolgainak megoldásában ( pl.  a Bokrosi út felújítása) nem kaptunk segítséget a képviselőtől. Ha ön is így érzi, 
támogassa  új országgyűlési képviselő  jelölését és megválasztását!
A Csernus Ferenc (MSZP) számára kiállított ajánlószelvényeket szíveskedjenek az alábbi helyeken leadni:

                         Alamné Busa Mária Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 3.
                         Czímer Béla  Tiszaalpár, Bajcsy Zs. u. 12.
                         Kiss Lajos  Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 72.
                         Patak Sándor  Tiszaalpár, Petőfi S. u. 20.

(fizetett politikai hirdetés) 



TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Bársony István

Felelős szerkesztő: Sztakó Ildikó
A szerkesztőség telefonszáma: 424106

Email címe: muvhaz@tiszaalpar.hu
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 7e.

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 pén
tekig munkaidõben Bársony Istvánnál. A hirdetések szövegét 
hirdetõinktõl készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem 
õrzünk meg és nem küldünk vissza. Csak hirdetési szelvényen 
leadott hirdetéseket fogadunk el.

aPRÓK KÖZÉRDEKŰ tElEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424133, 424098
Árpád Művelődési Ház: 424106
Teleház: tel.: 598853
Orvosi ügyelet: 0676/441435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463211
Körzeti megbízottak: 
Berkes Béla: 0620/5396690
Török Roland: 0620/5396658
Boris Ferenc közterület felügyelő: 0620/3420268
Patai Ferenc polgárőr elnök: 0630/6211594
Könyvtár: 598816

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 megújuló,

szezonális árukészlettel várjuk
kedves vásárlóinkat.

ÜZlEtÜNK NYItVA tARtÁSA:
hétfőtőlpéntekig: 8.0012.00

13.0017.00 óráig, szombaton: 8.0012.00 óráig.

tel/Fax: 76/424504. Mobil: 0620/4789008

Tiszaalpár központjában hús
boltként üzemelő ingatlan 
eladó.
Érd.: 06/30/4674420
*
Jelenleg üzletben lévő fa pol
crendszer hozzávaló pulttal, 
valamint 8 db bevásárló kosár 
eladó. Megtekinthető Fortuna 
Lottózó melletti üzl.
Érd.: 06/70/5507003 Lóléné
*

Keresek olyan személyt, aki 
háznál lévő 300 négyszögöl 
szőlőt megművelne.
Érd.: 06/30/3403858
*
Női személy gondozását vál
lalnám saját otthonomban.
Érd.: 424017 esti órákban
*
Szőlős ládát vennék, "tele" 
láda. 
Konyári Jenő 06/30/5336905

Anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: 

Malitsek Attila (Malitsek Márta), SzabóKupecz Bence 
(SzabóKupecz Csilla), Kutasi Marcell (Kacziba Márta), 
Mizere Izabella (Varga Tímea), Horváth Dániel (Csóka 
Renáta), Barta Gréta (Király Erika)

Akiktől elbúcsúztunk:
Dányi Lajos (1931), Lukács  Károly (Tavirózsa, 1917)

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
A Fortuna Szerencse Kuckó

szeretettel várja vásárlóit hagyományos
lottójátékokkal, új típusú kaparós

sorsjegyekkel, pályázatokkal, akciókkal
teheti próbára szerencséjét!  Sok szerencsét, 

és jó játékot kívánunk!
Új szolgáltatás a mobilegyenleg-feltöltés.


