
XVIII. évfolyam 8. szám 2010.augusztus • Ára: 100 Ft

Első alkalommal rendezték meg településün-
kön a Tiszaalpári Lovas, Íjász Hagyományőrző 
találkozót. Az idén júliusban a Tiszaalpári 
Lovassport Egyesület és Gálfi Attila szervezé-
sében olyan rendezvény indult útjára, amelyre 
már igény volt a községben évek óta. A prog-
rammal a magyar lovas hagyományok meg-
őrzését, a lovas élet népszerűsítését, a lovas 
sportok és ezen belül a fogathajtás népszerű-
ségének visszaállítását tűzték ki célul. Emellett 
azonban szerettek volna az érdeklődőknek egy 
olyan komplett, egész napos programot bizto-
sítani, amely tartalmas és értékes szórakozást 
nyújt a különböző korosztályoknak. A ren-
dezvény megnyitására Lezsák Sándor ország-
gyűlési képviselőt és dr. Vancsura István pol-
gármestert kérték fel. Bibok Károly, az egyik 
szervező elmondta, hogy kisebb zökkenőkkel, 
de jól sikerült a rendezvény. Falusi fogatok és 
hintók mérték össze ügyességüket és gyorsa-
ságukat akadályhajtásban és vadászhajtásban. 

A versenyt meghívásos alapon szervezték, 
főleg a környékbeli települések fogathajtóit 
hívták meg. Így Tiszakécske, Jászszentlászló, 
Bokros, Cserkeszőlő, Fülöpháza és Felgyő 
hajtói, illetve a helyi versenyzők között dőlt 
el a verseny.
Falusi fogatok akadályhajtása: 1. Kiss 
József (T.alpár), 2. Baranyi János (T.alpár), 
3. Bársony Anett (T.alpár). Falusi fogatok 
vadászhajtása: 1. Bársony Anett (T.alpár), 
2. Baranyi János (T.alpár), 3. Kasza Csaba 
Zoltán. Hintók akadályhajtása: 1. Csaplár 
Tibor (Fülöpháza), 2. Novák Mihály (T.alpár), 
9. Bibok Károly (T.alpár), 20. Bibok Piroska 
(T.alpár). Hintók vadászhajtása: 1. Csaplár 
Tibor (Fülöpháza), 2. Szabó Sándor, 3. Konfár 
János (Jakabszállás).
A Sallay Sándor építette pályán bóják, u-alak 
és vizesárok nehezítette a haladást. A verseny 
tisztaságára kategóriás vizsgázott bírók fel-
ügyeltek.

A szórakoztatásról többek között az Égi 
Csodaszarvas Hagyományőrző Egyesület íjá-
szai és a tiszakécskei egyesület lovasai gon-
doskodtak karusszel programjukkal. Nagyon 
látványos és sikeres volt Szabó Ádám csi-
kós- és Karai Antal pusztaötös bemutatója. 
Este rock koncert és tábortűz várta az érdek-
lődőket. A bátrabbak a parázson járást is 
kipróbálhatták.
Bár a versenyek izgalmasak voltak, és sok 
érdeklődőt vonzottak, ennek a napnak még-
sem az volt a lényege, hogy ki ér el dobogós 
helyezést, sokkal inkább az, hogy a lóbarátok 
– akik imádják az állatokat és a természetet 
– találkozhassanak, ismerkedjenek vagy egy 
jót beszélgessenek.
A Tiszaalpári Lovassport Egyesület legkö-
zelebb augusztus 14-én Tiszakécskén vesz 
részt fogathajtáson. Augusztus 20-án 9 órakor 
pedig fogathajtó versenyt szerveznek a helyi 
lovas pályán. Várják az érdeklődőket.

Lóbarátok fesztiváLja
Dunszt István grafikája



Majdhogynem éjszakába nyúlóan 
tanácskozott a képviselő-testület a július 
22-i ülésén. A tanácskozás eleve hosszúnak 
is ígérkezett, miután a testületnek 14 napi-
rendi pontot kellett megvitatnia. 

Óvodavezetői pályázat
A napirendi javaslatok közül legna-

gyobb érdeklődésre tartott számot az óvo-
davezetői megbízás. A korábbi ülésen azo-
nos számú szavazatot kapott a két pályázó, 
Szabó Gabriella és Kiss Mária, így döntés 
nem született. A testület 9 igen, 3 nem sza-
vazat és 2 tartózkodás mellett a titkos sza-
vazás újbóli megismétlése mellett döntött. A 
másodszori szavazás eredményesnek bizo-
nyult: 9 támogató szavazattal a következő 
ötéves időszakra Kiss Máriát bízta meg a 
testület az óvoda vezetésével. Kiss Mária 
megköszönte a bizalmat.

Víziközmű társulat
A testületi ülésen szóban is megerősí-

tette dr. Vancsura István polgármester azt a 
tájékoztatót és kérést, melyet már szórólap-
ok formájában eljuttatott a tiszaalpáriakhoz. 
A nem kellő, illetve teljesen hamis tájékoz-
tatások miatt látta szükségét annak, hogy 
megismételje: ő maga támogatja a szenny-
vízberuházást és a víziközmű társulat létre-
hozását, így a szándéknyilatkozatot is aláír-
ta. A képviselő-testület ugyancsak támogat-
ja a projektet, hiszen 1 tartózkodás mellett 
e fontos beruházás megvalósítása mellett 
döntöttek. Reményét fejezte ki, hogy a még 
rendelkezésre álló idő elég lesz ahhoz, hogy 
a társulat megalakításához szükséges számú 
szándéknyilatkozat beérkezzen. Ez a felté-
tele ugyanis annak, hogy a 80 %-os állami 
támogatást a község megkapja.

Önkormányzati ingatlanok
A képviselő-testület a 2010. I. félévi 

munkaprogramjának megfelelően áttekin-
tette az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanokat, különös tekintettel a törzsva-
gyonra. Ebbe a körbe tartoznak az intéz-
mények, középületek, lakások. Ezen az 
ingatlanok bevételt nem hoznak, vagy csak 
kis mértékben, fenntartásuk, működtetésük 
azonban jelentős ráfordítást igényel. Nagy 
részük közfeladathoz kapcsolódik, amelyet 
az önkormányzatnak el kell látnia, ezért ese-
tükben az önkormányzat tulajdonosi jogait 
jogszabályok korlátozzák. Az ingatlanok 
nagy száma, továbbá az egyes ingatlanok 
további sorsát érintő hosszadalmas viták 
miatt ezt a napirendi pontot elnapolta testü-
let. Döntés a későbbiekben várható.

Munkaerőhelyzet
A tavalyi év hasonló időszakához képest 

tovább csökkent községünkben a foglalkoz-

tatás. A regisztrált munkanélküliek száma 
emelkedett, a tavalyi 7,24 %-ról 11,87 %-
ra nőtt az arányuk. A társas vállalkozások 
száma eggyel, az egyéni vállalkozók száma 
6 fővel csökkent. Az intézményi foglalkoz-
tatottak is 9 fővel kevesebben vannak a tava-
lyihoz képest. A helyben munkát vállalók 
közül 232 fő az iparban, 39 fő a szolgáltatá-
sokban, 28 fő a mezőgazdaságban dolgozik. 
A társas vállalkozások száma 83 (dolgozók 
kb. 550 fő). Az egyéni vállalkozók 234-en 
vannak a községben, ők 50 alkalmazottat 
foglalkoztatnak. Őstermelői igazolvánnyal 
300 fő rendelkezik, de csak 25 fő körüli 
azok száma, akik főfoglalkozásként gya-
korolják a tevékenységet. Vidékre (főként 
Kecskemétre és Tiszakécskére) hozzávető-
leg 200 fő jár el dolgozni. Az önkormányzat 
egyelőre – a válság hatásai miatt – elsősor-
ban területbiztosítással tudja támogatni a 
munkahelyteremtő vállalkozások indulását, 
valamint a jelenlegiek fejlesztését.

Köztisztaság
Módosította testület az önkormányzat a 

köztisztasági rendeletét. A 2010. augusztus 
1-jével hatályba lépő módosítás tartalma:

„1. §. A rendelet helyébe a következő 
rendelkezés lép:

5. §. (1) Állatok által közterületen oko-
zott szennyeződés eltakarításáról az állat 
sétáltatója, illetve tulajdonosa haladéktala-
nul köteles gondoskodni.

(2) Építési, bontási, valamint tatarozási 
munkákat, továbbá minden közmű-építés-
sel kapcsolatos burkolat- vagy talajbontási 
munkát úgy kell elvégezni, hogy a kör-
nyezetet ne szennyezze és a csapadékvíz 
elvezetése biztosítva legyen. A keletkező 
hulladékot az építtető köteles folyamato-
san elszállítani. A munkálatok befejezése 
után a munkaterület környezetének eredeti 
állapotába való visszaállításáról – különös 
tekintettel a zöldfelületekre – a kivitelező 
köteles gondoskodni.

(3) Ömlesztett anyag (salak, homok, 
kavics, beton, oltott mész, fűrészpor, trágya 
és állati hulladék) csak olyan járművön szál-
lítható, amely az anyag lehullását, úttestre 
jutását megakadályozza.

(4) A tulajdonos vagy a használó köteles 
gondoskodni: a) az ingatlan előtti járdasza-
kasz (járda hiányában egy méter széles terü-
letsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv 
is van, az úttestig terjedő teljes terület), b) 
a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai, továbbá, c) tömbtelken a külön 
tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és a körüljárására szolgáló 
területek tisztán tartásáról; d) a csapadékvíz 

lefolyását akadályozó anyagok és más hul-
ladék eltávolításáról, e) a téli időszakban a 
biztonságos gyalogosközlekedés érdekében 
a síkosság mentesség biztosításáról, f) a 
járda felett és az ingatlan előtti zöldsávban 
található fákról a gyalogos- és kerékpárfor-
galmat zavaró gallyak, ágak 2 méter alatti 
eltávolításáról.

(5) A fenti bekezdésekben nem érintett 
közterületet tisztán tartani, síkosság mentes-
ségéről gondoskodni a terület tulajdonosá-
nak a kötelessége.

(6) Szórakozóhelyek, vendéglátó- és 
árusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakasz 
hóeltakarítását, síkosság elleni mentesítését 
– ha fagyveszély nem áll fenn – locsolással 
történő portalanítását a tulajdonos, illetve a 
használó köteles elvégezni a naponta szük-
séges időpontban és alkalommal. Kötelesek 
ezen létesítmények előzz az üzemeltetők 
a közterületre nyíló ajtók közelében sze-
méttárolót elhelyezni, és ezek kiürítéséről 
szükség szerint gondoskodni.

(7) Terek, zöldterületek, piactér, parkok, 
autóbusz megállók, a község belterületén 
lévő közutaknak, beleértve az országos köz-
utak átmenő szakaszainak a tisztán tartása 
az önkormányzat feladata.

(8) Az ingatlanok belső részében vagy 
egyéb helyiségében (pl. üzlet, kifőzde) 
keletkezett háztartási szemetet, konyhai hul-
ladékot az egészségügyi előírásoknak meg-
felelően fedett gyűjtőedényekben kell lehe-
lyezni, és ennek elszállításáról az ingatlan 
tulajdonosainak kötelessége gondoskodni. A 
helyiségek felmosásából eredő szennyvizet, 
szemetet közterületre kiönteni tilos!

2. §. A rendelet 32. §-a helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

32. §. (1) Aki e rendeletben foglalt tilalmi 
rendelkezéseket megszegi, vagy az előírt 
kötelezettségeknek nem tesz eleget – ameny-
nyiben a jogszabály másként nem rendelke-
zik -, szabálysértést követ el és vele szemben 
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható 
ki, valamint a közterület felügyelő 500 Ft-
tól 10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal 
sújthatja.

(2) A bírság megfizetése nem mentesíti 
az egyéb szabálysértési, büntetőjogi, tovább 
a Ptk. 339. §. alapján érvényesíthető kár-
térítési felelősség; valamint a tevékenység 
korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 
illetőleg a megfelelő védekezés kialakítá-
sára, a zöldfelület helyreállítására, valamint 
közterület-használati díj fizetésére vonatko-
zó kötelezettség teljesítése alól.” A rendelet 
teljes szövege megtekinthető a polgármes-
teri hivatalban.
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Önkormányzati hírek
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Délvidéki testvértelepülésünkön jártunk
Az aracsi pusztatemplom nem-

csak a Vajdaság legjelentősebb török 
kor előtti műemléke, hanem jelképe 
a magyarság megmaradásának, össze-
fogásának is. A Szent István alapította 
templom épületénél 1999 óta minden 
évben emléknapi ünnepséget tarta-
nak. Az idei ünnepségre július 24-én 
került sor, igaz, hogy az rossz időjá-
rás miatt a tordai plébániatemplom-
ban kellett megtartani. Településünket 
dr. Vancsura István polgármester és a 
Bársony Mihály Népdalkör képviselte 
a jelentős eseményen. Az ünnepség 

szentmisével kezdődött, amelyet Bábel 
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és 
Német László nagybecskereki megyés-
püspök mutatott be. Azt ezt követő 
emlékműsorban népdalkörünk is sze-
repet kapott. István királyról szóló 
dalokat és hazafias énekeket adtak elő 
nagy sikerrel. Legfelemelőbb pillanat-
ként a rendezvény végén elhangzott 
a magyar himnusz, melyet a népdal-
kör kezdhetett el a zsúfolásig megtelt 
templomban.

A szentmisét július 25-én felvételről 
közvetítette a Duna Televízió is. 

Egyházi
sorok

Ünnepeink:
- augusztus 6. Urunk színeváltozása
- augusztus 10. Szent Lőrinc diakónus, 
vértanú
- augusztus 15. Szűz Mária mennybe-
vétele / Nagyboldogasszony
- augusztus 20. Szent István király, 
Magyarország védőszentje
- augusztus 24. Szent Bertalan apostol
- augusztus 28. Szent Ágoston püspök, 
egyháztanító

Augusztus 20-án 9 órakor az alpá-
ri templomban, 19 órakor az újfalui 
templomban lesz szentmise.

Az újfalui templom búcsúja au-
gusztus 22-én vasárnap 10 órakor lesz. 
A szentmisét bemutatja főtisztelendő 
dr. Bábel Balázs érsek atya. E vasár-
napon az alpári templomban csak este 
18 órakor lesz szentmise.

A betegek kenete szentségét au-
gusztus 27-én pénteken az újfalui 
templomban, augusztus 28-án szom-
baton az alpári templomban szolgál-
tatjuk ki az esti szentmisében (19 óra). 
Előtte 18 órától gyónási lehetőség. 
E szentséget évente felvehetik azok, 
akik elmúltak 60 évesek.

Augusztus utolsó vasárnapján 
(29-én) a délelőtti szentmisékben ter-
mény-betakarítási hálaadást végzünk. 
Alpáron 9 órakor, Újfalun 11 órakor.

A tanévnyitó szentmise (Veni 
Sancte) szeptember 5-én vasárnap 
lesz. Alpáron 9 órakor, Újfalun 11 óra-
kor.

Nincsenek díjak
Minden év júliusában dönt az önkor-

mányzat a díszpolgári, illetve a község 
szolgálatáért adományozható díjakról. 
Zárt ülés keretében tárgyalta a képvise-
lő-testület a községi elismerések oda-
ítélését. Dr. Vancsura István polgármes-
ter tájékoztatása szerint idén sem adja 
ki a testület sem a díszpolgári, sem a 
Tiszaalpár Nagyközség Szolgálatáért dí-
jakat. Ennek oka az, hogy vagy a szüksé-
ges szavazattöbbséget nem kapták meg a 
jelöltek, vagy nem feleltek meg azoknak 
a kritériumoknak, amelyek esetében a díj 
odaítélhető lenne.

A Faluvédő- és Szépítő
Egyesület hírei

Helyi versenyt kezdeményezünk 
”Virágos kert, gondozott utca” címen. 
A versenyre várjuk azoknak a lakosok-
nak a jelentkezését, akik szépnek, ren-
dezettnek ítélik területüket. Jelentkezni 
lehet a művelődési ház emeletén lévő 
Teleházban: hétfőtől-péntekig 14 órától 
18 óráig, vagy levélben a művelődési 
ház bejáratánál lévő postaládában au-
gusztus 31-ig. Javaslatokat, támogatást 
köszönettel fogadunk civil szervezeti 
társainktól a helyi verseny megtartásá-
hoz. Az eredményhirdetés szeptember 
végére várható. A legszebb, legrende-
zettebb porták tulajdonosait ünnepélyes 
keretek között átadott emléklappal ju-
talmazzuk. A részletes programot a kö-
vetkező számban közöljük.

Kirándulást szervezünk sziget-
szentmiklósi Hortus Hungaricus Vi-
rágkiállításra 2010. szeptember 19-én 
(vasárnap). A program teljes költsége 
3000.- Ft, amely a belépőt és a busz-
költséget tartalmazza. Indulás a könyv-
tár elől reggel 7 órakor, visszaérkezés 
este 8 óra körül. A kiállításon magyar és 
külföldi kiállítók is képviseltetik magu-
kat, és kedvezményes vásárlásra is lehe-
tőség lesz. A programból: magyar kert-
építők versenye, virágkötészeti verseny, 

zöldségszobrászat, lakberendezési és 
dekorációs bemutatók. A kiállítás után 
a Margitszigetre megyünk, a Gellért-
kápolnában pedig szentmise részvételi 
lehetőség lesz.

A kulturális örökség napjához csat-
lakozunk az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola honismereti szakköröseivel 
Kővágóné Kálmán Klára tanárnő ve-
zetésével. Az ország több településéről 
érkeznek érdeklődők, akiket a szak-
körösök kalauzolnak majd a faluban. 
2010. szeptember 18-19-én (szombat, 
vasárnap) a következő kiállító helyeket 
mutatják be: Helytörténeti és Helyrajzi 
Kiállítóhely (Bethlen  Gábor u.), Ko-
sár-és Vesszőtermékek Gyűjteménye 
(Honfoglalás u.), Skanzen (Várkert u.), 
Jótanács Anyja Katolikus Templom 
(Templom domb). Az Örökségvédelmi 
Minisztérium országos katalógusában is 
benne lesz településünk. Szeretettel vár-
juk az érdeklődőket a településről is.

Faluvédő klub szeptember 9-én (csü-
törtök) 16 órakor a művelődési ház eme-
letén a kamarateremben tartja gyűlését. 
Témája az Alkotmány utca és Árpád 
tér parkosításának ismertetője. Várunk 
minden érdeklődőt.  

A vezetőség

Fecsketábor
Szeretettel várjuk 2010. augusztus 25-én, 26-án és 27-én 9-11 óráig iskolánk 
fecsketáborába a leendő első osztályos gyermekeket, akik erre az alkalomra 
személyre szóló meghívót is kapnak.

Tóthné Mátyus Mónika És Kalmárné Palásti Mónika tanító nénik
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LAKOSSÁGI EGYEZTETÉS
Augusztus 4-én a települési szenny-

vízelvezetés és -tisztítás kapcsán lakos-
sági egyeztetéssel egybekötött tervezői 
tájékoztató volt a művelődési házban. 

Dr. Vancsura István polgármester beve-
zetőjében elmondta, hogy a víziközmű 
társulat megalakítása körül nehézségek 
adódtak, néhány lakossági szándéknyi-
latkozat még hiányzik a szükséges 67 
%-hoz. Ennek hiányában a beruházás 
nem valósulhat meg, és az önkormányzat 
közel száz millió forint pályázati támoga-
tást lesz köteles visszafizetni.

Benkó István tervezőmérnök azt 
a tájékoztatást adta, hogy a tervezett 
szennyvíztisztító berendezés megfelel az 
előírásoknak, már az engedélyezése is 
megtörtént. A tervek 4385 fő szennyvízel-
vezetését tartalmazzák. A gerinccsatorna 
teljes hossza 28151 m, a lejtésnek meg-
felelően 7 átemelő építésére lesz szükség. 
Ezek az átemelők zajtalanok és szagta-
lanok, amit biofilterek és búvárszivattyú 
(víz alatt üzemelő) alkalmazásával érnek 
el. A csatornázás során az útburkolatokat 
meg kell majd bontani, de ezek helyreál-
lítását is tartalmazzák a tervek.

Sütő Vilmos, a BÁCSVÍZ képvise-
lője a beruházás előnyeit hangsúlyozva 
elmondta, hogy a szennyvízelvezetés és 
-tisztítás közvetve a foglalkoztatást és a 
vállalkozások fejlődését is elősegítené, 
hiszen a meglévők mellé újak is települ-
hetnének a községbe. A betelepüléshez 
azonban közmű kell, ami a víz, villany 
és gáz mellett a szennyvízelvezetést is 

jelenti. A környezetvédelmi szabályok 
betartásához is szükség van a szennyvíz-
kezelés megújítására. A víziközmű társu-
lat az önkormányzat tulajdonát képezi, a 
BÁCSVÍZ Zrt. csak az üzemeltető, aki 
tételes elszámolással tartozik az önkor-
mányzatnak. A csatornadíjakat a techno-
lógia minősége is nagyban befolyásolja, 
ezért ennyivel előre biztosat nem lehet 
mondani. A környékbeli településeken 
190-280 Ft /m3 között vannak az árak, 
Tiszaalpáron is erre lehet számítani.

Győri István képviselő hozzászólá-
sában a lakossági hozzájárulást sokal-
lotta. Megkérdezte, hogyan lehet, hogy 
Kecskeméten 50-70 ezer Ft volt a lakos-
sági hozzájárulás. Továbbá arra is kíván-
csi volt, hogy az idén miért vette át a 
BÁCSVÍZ a lakiteleki víziközművet.

Sütő Vilmos válaszában elmondta, 
hogy 2007 óta üzemelteti a BÁCSVÍZ 
a lakiteleki víziközművet, és eddig még 
nem volt veszteséges. Kecskemét pedig 
40 milliárd Ft-ból gazdálkodik évente. 
Ekkora összegből valószínűleg tud támo-
gatást nyújtani a lakosságnak.

Arra a kérdésre, hogy hogyan történik 
majd a csatornázás ütemezése, Benkó 
István ezt a választ adta: A főgyűjtő építé-
sével kezdik a munkálatokat. Igyekeznek 
úgy szervezni a munkát, hogy a lakosság 
mindennapi életében minél kisebb fenn-
akadás legyen. A szűk utcákban egyez-
tetnek a lakókkal, hogy a gépkocsival 
történő ki-beállást meg tudják oldani. A 
technológiára egyöntetűen az lesz jellem-

ző, hogy szakaszosan történik. Naponta 
30-50 méter csatorna lefektetése az átla-
gos. Egy ilyen szakaszon a nap végére 
a munkálatok teljes helyreállítással feje-
ződnek be.

Hetényi Zsolt – mint a korábbi lakos-
sági fórumon is – ismét felvetette az 
egyéni szennyvíztisztító berendezések 
alkalmazását. Véleménye szerint ezek 
jóval kevesebbe kerülnének az önkor-
mányzatnak, mint a jelenlegi projekt.

Dr. Vancsura István szerint olyan 
helyeken alkalmazható ez a fajta szenny-
víztisztítás, ahol más csatornázási lehető-
ség nincs. A lakosokat terhelő költség itt 
is magas, kb. 700 ezer Ft egyszeri költsé-
get jelent egy olyan településen, ahol még 
a havi 2010 Ft is sokaknak gondot okoz. 
Az egyéni tisztítók baktériumtenyészettel 
működnek, amelyeket időről időre pótol-
ni kell. Az antibiotikumok, a klórmész, 
a hypo és más tisztítószerek szennyvíz-
be kerülése megöli a baktériumokat, és 
innentől kezdve a tisztítás nem működik.

A csatornázás mellett szól az is, hogy 
80 %-os támogatást kap hozzá a község.

László János is a csatornázást támogat-
ta hozzászólásában. Felhívta a figyelmet, 
hogy csatornahálózat nélkül az ingatlanok 
értéke egyre csökken majd Tiszaalpáron. 
Gyerekeink, unokáink, akik majd meg-
öröklik házainkat, áron alul tudják csak 
értékesíteni őket. A hálózati jelleg sem 
véletlenül terjedt el az egész világon, az 
egyének számára ez a legbiztonságosabb, 
legegyszerűbb megoldás.

KÉK PERCEK - RENDŐÕRSÉGI KÖZLEMÉNY
Tisztelt lakosság!

Július második felében ismételten 
megszaporodtak az ún. besurranások a 
településen. Az elkövető(k) általában 
huzamosabb ideig őrizetlenül hagyott, 
vagy idősek által lakott, olyan ingatlant 
szemeltek ki, ahonnan – sokszor a mel-
lette fekvő üresen álló házhoz tartozó 
telken, udvaron keresztül – könnyen, 
feltűnés nélkül tudtak eltávozni.

Kérjük az ilyen ingatlannal rendel-
kezőket, hogy éljenek jelzéssel a helyi 
körzeti megbízottak felé, akik kiemelt 
figyelemmel fogják kísérni ezeket!

Eseménymentes augusztust kíván: 
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
Vezetése

Július hónapban az alábbi vagyon 
elleni bűncselekmények elkövetése 

miatt indított eljárást a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság:

Július 19-én 21.00 óra és 20-án 19.50 
óra közötti időben ismeretlen személy 
ablakbetörés módszerével behatolt egy, 
a Kiskunfélegyháza felé vezető 4625. 
számú út mentén fekvő telephelyre és 
onnan kerti szerszámgépeket tulajdoní-
tott el.

Július 30-án 13.00 és 13.45 óra 
közötti időben ismeretlen személy kerí-
tésen átmászás és farostlemez bontás 
módszerével behatolt egy Bethlen Gábor 
utcai házhoz tartozó műhelybe és onnan 
eltulajdonított 1 db fűkaszát.

Július 30-án 02.30 és 03.00 óra közötti 
időben ismeretlen személy ajtóbefeszítés 
módszerével behatolt egy Arany János 
utcai lakásba, ott kutatást végzett, de a 

lakásból nem tulajdonított el semmit.
Ugyancsak július 30-án 16.30 óra és 

augusztus 2-án 08.20 óra közötti időben 
ismeretlen személy kerítésen átmászás 
és ablakbefeszítés módszerével behatolt 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtár területére, és onnan eltulajdo-
nított egy darab színes televíziót, egy 
darab videó-lejátszót, valamint 10 db 
videó kazettát.



A tizedik alkalommal indult el a 
kedvenc buszunk, „Sárika” a nyári 
tábor kalandjait kereső gyerekekkel 
2010. július 10-én reggel. Célunk a 
Bakony csúcsainak meghódítása és a 
Balaton vízminőségének gyakori meg-
vizsgálása volt. 

Az első napon sem jutott idő unat-
kozásra, hiszen útközben megnéztük 
Ozorán Pipo lovag várát, majd délután 
Balatonakarattyán birtokba vettük a 
Balatont. Önfeledt játékunktól han-
gos volt a strand. Este elfoglaltuk 
szállásunkat Vinyén, az Öregbakony 
Turistaházban, szobacímert készítet-
tünk és önfeledt társasjátékkal meg 
focival múlattuk az időt. Vasárnap 
egy tíz km-es túrát tettünk a Magas-
Bakony árnyékos fái alatt, miközben 
megnéztük az Odvaskő barlangot. 
Délután a Cuha patakon építettünk 
gátat, és kerestük a mindig elúszni 
vágyó papucsainkat. Hétfőn délelőtt 
Herendre látogattunk, ahol a porce-
lánkészítés fortélyait nézhettük meg a 
porcelán manufaktúrában, ill. a múze-
umban. Este az előre beígért meg-
lepetések közül az első várt minket, 
hiszen Moni néni receptjének segít-
ségével szabadtűzön sütöttünk kürtős 
kalácsot. Kedden Veszprém várt ben-
nünket: megnéztük a várat, délután 
a gyönyörű állatkertet. Sokféle álla-
tot láttunk, volt medve, oroszlán, a 
Szavanna-kifutón orrszarvúk, zebrák, 
majmok, antilopok. Közülünk sokan 
megnézték a makik látványetetését, 
ami felejthetetlen élmény. Zárásként 
Tihanyban hűtöttük le magunkat a 
Balaton vizében. Este következett a 
második meglepetés: csillagkereső 
versenyt hirdettünk.

Szerda délelőtt izgalmas akadály-
verseny részesei voltunk: vizet hordtunk 
a patakból, talicskatologatási verseny 
volt, ruhákból tornyot építettünk, vak-
vezetést játszottunk és Activityztünk. 
Délután Tihannyal ismerkedtünk, majd 
ismét úszkáltunk a Balatonban. Este 
a szigligeti vár varázsolt el bennün-
ket a csodálatos kilátással a magyar 
tengerre, a fantasztikus naplementé-
vel, és egy izgalmas lovagi tornával. 
Megismertük a honfoglaló magya-
rok íj- és nyílhasználati fortélyait, és 

részesei lehettünk a várfalról támadó 
törökök legyőzésének. Csütörtökön 
ismét a túráé volt a főszerep: vonattal 
elutaztunk Porvacsesznekre, ahonnan 
a Cuha völgyön keresztül sétáltunk 
vissza a táborba, élvezve, hogy sok-
sok helyen át kellett gázolni a patak 
egyáltalán nem kevés vizén. Délután a 
cseszneki várat látogattuk meg. Este a 
hagyományosnak mondható és vidám 
hangulatú táborzáró várt minket: okle-
veleket vehettünk át a szobatisztasá-
gi versenyért, az akadályversenyért, 
amiért csokit is kaptunk. Leg-leg-leg 
címmel és egy emblémás pólóval is 
gazdagodott mindenki. Diszkóban, 
majd éjszakai túrán élveztük ki a tábor 
utolsó estéjét. És hogy ne legyen vége 
a meglepiknek, következett a harma-
dik: csillagkeresés zsákbamacska nye-
reményekért. Minket, felnőtteket is ért 
meglepetés, hiszen a táborlakók apra-
ja-nagyja kedves szerenáddal köszönte 
meg munkánkat. Pénteken még lovas 
kocsikáztunk egyet a Bakonyban, majd 
könnyes búcsút vettünk a turistaháztól 
és Marika nénitől. Zircen az Apátságot 
néztük meg. El kellett búcsúzni a 
Balatontól is, épp ezért csobbantunk 
egy utolsót Balatonakarattyán  

Ismét élményekben gazdag hetet 
töltöttünk együtt: nem felejtjük a 
patakbeli vizes pillanatokat, a balatoni 

fürdőzéseket, az ipiapacs-partikat, a 
társasjátékokat, a zseblámpás éjsza-
kai pizsamás csillagkeresést, a finom 
reggeliket, ebédeket, vacsorákat. Sok 
ismerettel is gazdagodtunk, amit soha 
nem vehetnek el tőlünk, hiszen a mon-
dás is azt tartja, hogy „Amit Anti meg-
tanult, Antal sem felejti el.”

Akiknek köszönettel tartozok a 
magam és a táborozó gyerekek nevé-
ben: az anyagi támogatásért köszönet 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
képviselőtestületének, Dr. Vancsura 
István polgármester úrnak, az isko-
la Szülői Munkaközösségének és 
Diákönkormányzatának, a Pejtsik 
László Alapítványnak.

Köszönet minden kedves szülőnek, 
a társasjátékok elkészítésért, a paprika, 
az alma és a sárgadinnye felajánlásá-
ért. 

Köszönet segítő kollégáimnak: 
Maróti Pálnénak, Maróti Pálnak, 
Tóthné Mátyus Monikának, Tóth 
Lászlónak. 

A biztonságos utazást köszönjük 
Fűri István gépkocsivezetőnek és a 
Tisza Volán Zrt-nek.

Remélem, jövőre még többen talál-
kozunk Honton, hogy meghódítsuk 
a Börzsöny magaslatait és az Ipoly 
hullámait. 

Bondár Enikő táborvezető
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Borsos Imre: Szabó Pista
Alpáron (Tiszaalpár) az alvégben 

élt egy galambász, akit Szabó Pistaként 
ismert a falu, de személyében Szabó 
úrnak szólították. Gazdag kereskedő 
lévén volt egy vegyes boltja a lakóházá-
ban, és szőlőtermesztéssel is foglalkozott. 
A vegyesbolt pultja mögött többnyire a 
felesége szorgoskodott. Szőlőskertjében 
pedig napszámosokkal dolgoztatott, és 
csak ellenőrizni járt ki hozzájuk az egy-
lovas fogatával, melyet cséza kocsiként 
ismertek a faluban. A lova olykor, miként 
egy táltos paripa, a kocsit inkább röpí-
tette, mint húzta. Szabó úr néhanapján 
leváltotta feleségét a pult mögött, és őkel-
me szolgálta ki a vásárlókat az ebédfőzés 
ideje alatt, a déli tizenkét órai zárásig.

Szabó úrnak rengeteg galambja volt. A 
ház udvarára épített galambházában tartot-
ta galambjainak nagy részét, de a lakóház 
padlására is jutott belőlük. Megtalálható 
volt többfajta magyar keringő galamb, 
köztük a kiskunfélegyházi keringő is, 
minden változatában. Galambjait ugyan 
nem hajtotta, de napjában fel-felriadt 
egy-egy falkányi galamb és néhány kört 
leírva repültek a gazda terebélyes portája 
felett, majd a repülést megunva megül-
tek társaik közé a szomszéd háztetőre. 
Ha ilyenféle felröppenések szeles idő-
ben történtek, akkor Szabó úrnak mindig 
volt galambvesztesége. Ugyanis az utca 
másik oldalán lakott Nagy Feri Jóska, 
akit Göndörnek neveztek a félegyházi 
galambpiacon. A két galambász óljai 
közt 40-50 méternyi távolság lehetett, 

közöttük egy magas kőfal és deszká-
ból készült nagykapu emelkedett. Ha 
meglátta a szomszéd szálló galambjait, 
azonnal felhajtotta beszoktatott állomá-
nyát, melyek összekeveredtek. Ilyenkor 
Göndör az udvarra dobálta a repülésre 
képtelen, csonkított szárnyú egyedeket, 
hogy azokat látván a galambjai mielőbb 
megüljenek. A tetőre leszállt falka között 
mindig volt egy-egy megtévedt galamb. 

Ha az átlagosnál értékesebb példány 
került Göndör fogságába, akkor Szabó 
úr kezdett visszaváltási akcióba. És több-
ségében sikeres volt az alkudozás, mert 
esetenként tucatnyi selejtes galambot is 
adott cserébe egy-egy befogott galamb-
jáért. Amikor Szabó úr fogta be a szom-
szédja galambját, akkor Jóska ment alku-
dozni. 

Göndör megtudta, hogy szomszéd-
jának kellene egy szarkakeringő hím. 
Ekkor az egyik hosszú csőrű fekete szí-
ves hím galambját fekete cipőkrémmel 
szarkarajzúra pingálta. Amikor végzett 
a galambfestéssel, felhajtotta szálló fal-
káját és beszólt a vegyesboltban a pult 
mögött tevékenykedő szomszédnak:

- Pista, egy szarka hím kószál, éppen 
most repült fel a házad tetejéről. 

Szabó úr a hír hallatára kiszaladt, 
magára hagyva a vevőkkel teli boltot 
(hetipiaci nap volt), és a kisajtón átro-
hant egyenesen a galambházához, hogy 
felröppentse galambjait a fekete szar-
ka hím lecsalására. Közben a magukra 
hagyott vevők méltatlankodtak és szidták 

az eltűnt kereskedőt, ugyanis a piac után 
siettek volna haza az asszonyok, mert 
még ebédfőzés előtt voltak. Az egyik 
vevő, aki ismerte a kereskedőt és átélt 
már hasonló helyzetet, bement a boltos 
lakásába és szólt a feleségnek, hogy 
jöjjön a boltba és szolgálja ki a vevőket, 
mert a férjének fontosabb a galambászat, 
mint az üzlet. 

Ilonka néni félbehagyta az ebédfő-
zést, és szó nélkül ment át a boltba 
kiszolgálni kuncsaftokat. Szabó úr pedig 
káromkodva kergette a felröppenni nem 
akaró galambokat és közben sóvárogva 
konstatálta, hogy a szarkakeringő Göndör 
galambjaival rója a köröket. 

Kis idő múlva sikerült a kereskedőnek 
repülésre fogni egy falkányi galambot, 
melyek közül néhány fiatal csaknem elér-
te azt a röpmagasságot, melyen a szom-
szédja galambjai repültek, de a galambok 
nagy része a tetőket súrolva szálldo-
sott és megült a szomszéd háztetőre. A 
galambász a fészerben talált egy üres 
jutazsákot, és futott a háztető felé, hogy 
felriassza a repülni nem akaró galambjait. 
Mivel futása közben is az eget kémlelte 
átgázolt az útjában lévő galambitatókon. 
Majd a jutazsákot összegöngyölve dobta 
galambjai közé, mely szétnyílva felriasz-
totta a meglapuló galambcsapatot.

A galambok megriadva menekültek a 
szélrózsa minden irányába, és némelyi-
kük a szomszéd leszállni készülő falkájá-
hoz csatlakozva az udvari galambcsapda 
alatt kötött ki.

Köszönet
A szervezők köszönik a lovas 

naphoz nyújtott támogatást: Gu-
lyás Imre vállalkozó (Lakitelek), 
Hunorkerámia, MATIC , Nagy-
paraszt Vendéglő, Tisza- Kunsági 
Vízgazdálkodási Társulat (Kiskun-
félegyháza), Tiszaalpári Tüzéptelep, 
Bársony József és családja, Bartók 
István (iparcikk kereskedés), Bay 
család, Detti virág és ajándék, Diva 
szépségszalon, Dr. Vancsura István, 
Dragon József (vállalkozó), Far-
kas Csaba (zöldséges bolt), Fekete 
Andrásné,  Fekete Mária, Gardrobe, 
Gazdák boltja, Gyöngyvirág ajándék-
bolt, Hódi Krisztina (zöldség-gyü-
mölcs kereskedő),  Irotech papírbolt 

(Kiskunfélegyháza), Juhász élelmi-
szerbolt, Kopjás italdiszkont, Laura 
butik, Mini 100 Ft- os bolt, Nerina 
szépségszalon, Pici ABC, Sport-hor-
gászbolt, Szabó Anita (vállalkozó), 
Szabó Sándor (fuvarozó), Vári Trans 
(Lakitelek), Víglásiné Tóth Andrea 
(háztartási bolt), Zóna Táp.

* * *
Ez úton szeretnék köszönetet 

mondani a Tiszaalpári Lovassport 
Egyesület azon tagjainak, akik segí-
tették a lovas pálya szépítését, továb-
bá azoknak a fiataloknak, akik nem 
klubtagok, mégis ecsetet ragadtak és 
segítettek a csinosításában.

Bársony Anett

Tisztelt Óvodás 
Szülők!

 A gyermekek csoportokba tör-
ténő elosztása megtörtént. A 
megváltozott körülményekre 
tekintettel gyermekük elhelye-
zéséről a következő módon ér-
deklődhetnek:
- augusztus 19-ig munkana-
pokon a József Attila utcai 
óvodában személyesen, vagy a 
76/424-075-ös telefonszámon,
- szintén munkanapokon de. 9 
és 11 óra között a 30/627-9231-
es telefonszámon.

Köszönettel: 
Kiss Mária óvodavezető
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Ajánló a könyvtár új 
könyveibõl

Ismeretterjesztő könyvek:
Alex Bernfels: Rajziskola kis művészeknek
Gerencsér Ferenc: legújabb szavaink szótára (kézikönyv)
Farkas Csaba: A programozás alapjai
Anita Ganeri: Az óceánok atlasza (kézikönyv)
Lenkei Gábor: Mentőöv beteg emberek számára
Friedrich Hottenroth: Nagy  viseletkönyv
Szoó Judit: Kilófaló sütemények 0-24 óráig
Szépirodalom:
Judith McNaught: Varázslat
Nora Roberts: Merész álom
Julie Garwood: Tűz és jég
Nagy Mari: Gyí, paci, paripa
Holly Webb: Mazsi elszökik
Buda Ferenc: Színre szín – két mesejáték
Fodor Ákos: Képtelenkönyv
Brigitte Riebe: Az éjszaka kapui

Elérhetőségek: tel.: 598-816 ;
www.alpariskola.hu / könyvtár

Meghívó
2010. augusztus 21-én szombaton 17.00 órai kezdettel a 

tiszaalpári Jótanács Anyja plébániatemplomban koncertet ad: 
Almási-Szabó Tibor (kántor), valamint Zsigmond László (az 
Egri Szimfonikus Zenekar hegedűse).
Műsor: J. S. Bach: c-moll fantázia és fúga BWV 537
J. S. Bach: g-moll szólószonáta I. tétel (Adagio) BWV 1001
J. S. Bach: e-moll triószonáta II. tétel BWV 528
G. F.  Händel: g-moll szonáta
D. Buxtehude: D-dúr Prelúdium és fúga
Hubay Jenő: Stella maris op. 95 no. 2.
J. Stanley: Trampet voluntary
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

Tiszaalpári Napok
Sakkverseny 2010.

A verseny célja: 
ATiszaalpáron élők bará-
ti kapcsolatainak ápolása 
a sakk-sporton keresztül, 
Tiszaalpár sakk hagyo-
mányaink megőrzése. 

A verseny helyszíne: 
Tiszaalpár, Kádár Lajos 
Közösségi Ház

A verseny ideje: 
2010. augusztus 21.  9 óra.

Nevezés: a helyszínen 8.30 és 9 óra között. Előzetesen: 
Bársony Istvánnál (művelődési ház, 20/2699-604, e-mail: 
muvhaz@tiszaalpar.hu) és Gálfi Mihálynál (20/528-4255, 
galfim@externet.hu)

A verseny rendezője: Tiszaalpár Önkormányzat és 
Tiszaalpár SE Sakkszakosztály. A versenyen korra, nemre, 
minőségre (stb.) való tekintet nélkül bárki indulhat.
Költségek: a rendezés költségeit a rendezők viselik.  
Regisztrációs díj: Nincs
Versenybíróság: 3 fő a versenyzőkből választva

A verseny lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszerben, 
számítógépes sorsolással. A játékidő 2x15 perc, RAPID szabá-
lyok szerint. A nevezők létszámától függően az ifjúságiak kü-
lön csoportban versenyez(het)nek. A fordulókra néhány perces 
párosítási- és ültetési szünetekkel folyamatosan kerül sor.
A helyezések megállapítása: 
-Győz ill., előbb végez a (leg)több pontot szerzett játékos. 
Holtverseny esetén: -(1) Bucholz-, (2) Berger-Sonneborg szá-
mítás, (3) Progresszív érték, (4) Egymás elleni eredmény
-a fentiek teljes egyezősége esetén a díjazott helyezéseket 
villámparti(k)ban kell eldönteni
Díjazás: Érem
Egyéb: a versenyen az általános írott és íratlan sakk-szabá-
lyok érvényesek. Vitás kérdés felmerülésekor a zsűri döntése 
a mérvadó.

Tiszaalpár, 2010. augusztus 3.

III. TISzaalPárI
moToroS naP
augusztus 20. péntek

13.00: Gyülekező a Petőfi utca végén található cross pályán
13.30: Regisztráció
14.00: Motoros felvonulás: útvonal: cross pálya – Petőfi S. 
u. – József A. u. – Rákóczi F. u. – Ady E. u. – Hunyadi J. u. 
– Tiszatáj Vendéglő  – Bethlen G. u. – Mátyás király u. – Al-
kotmány u. – Bajcsy-Zsilinszky E. u. – Ady E. u. – Petőfi S. 
u. – cross pálya

15.00: Cross motoros és quados bemutató a cross pályán
- Gyermek quad
- Felnőtt cross motor és quad
- Egyéb gépjármű
- Sárdagonya

17.00: Eredményhirdetés
Programok: 
- Ügyességi akadály bemutató
- Sörivás
- Gyermekeknek ugrálóvár
- Bohóc, aki lufikat hajtogat

19.00: MOBILIZMO 42 rock zenekar fellépése
21.00:  hajnalig tartó buli

„Illa berek, nádak, erek, a motorosok jó emberek”

AZ EGÉSZ RENDEZVÉNy IDEJE ALATT A BÜFÉ
ÉTELLEL ÉS ITALLAL VÁRJA VENDÉGEIT!

Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Bővebb információ : 06-30/424-49-38
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TISZAALPÁRI NAPOK 2010.
Augusztus 19. csütörtök
17.00 Gobelin kiállítás megnyitó a művelődési házban

Augusztus 20. péntek
6.00 Horgászverseny
8.00 A Lovas Egyesület háziversenye a lovas pályán
9.00 Ünnepi szentmise (Jótanács Anyja Római Katolikus Plébá-
niatemplom)
10.00 Ünnepi műsor és kenyérszentelés közreműködik a Bársony Mihály Nép-
dalkör – Templomdomb
17.00 Hevesi Dénes kiállításának megnyitója Sportcsarnokban
13.00 III. Tiszaalpári Motoros Nap a motoros pályán

Augusztus 21. szombat
9.00 Sakkverseny a Kádár Lajos Közösségi Házban
9.00 Tiszaalpár Kupa  - Hagyományőrző íjász verseny, helyszíne: a Templom-
domb, a Várdomb és környékük
14.00 Sütő- és főzőverseny. Jelentkezés: Kecső Ferenc (tel: 06-30-642-0339) és Bársony István 
(tel:06-20-2699-604).
15.00-20.00 Ingyenes ugrálóvár
16.00-18.00 Játszóház gyermekeknek
17.00 Tiszaalpári Mozgássérült Csoport humoros ügyességi versenye, információ: Hanó Mi-
hály 20/2288-449
16.30 Tiszavirág Cigány Hagyományőrző Zenekar koncertje
17.30 A Tordai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület műsora
18.00 KASZSZ Musical Társulat fellépése (repertoárjukból: Dzsungel könyve, Hair, Képzelt 
riport..)
19.00 A „Meghat” zenekar koncertje (elhangoznak dalok: Republic, LGT, Joe Cocker, Nirvana, 
Cranberries, Edda stb. számai közül)
21.00 Tűzijáték
Utcabál a Tiszatáj vendéglő szervezésében

Augusztus 22. vasárnap
A Szent István Templom nagybúcsúja

a rendezvény kiemelt támogatói:

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Információ: 76/424-106, 76/424-133, 20/2699-604,  muvhaz@tiszaalpar.hu,  www.tiszaalpar.hu
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Kedves Tiszaalpáriak! Tisztelt Választópolgárok!
Október 3-án a döntés ismét az Önök kezében lesz, 4 évre megválaszthatják azt az em-
bert, aki polgármesterként az Önök és Tiszaalpár érdekeit képviseli.
Tiszaalpári születésű helyi lakosként ismerem a települést és a lakosait problémáikkal 
együtt. Érzek magamban erőt, elhivatottságot és szeretetet Tiszaalpár iránt, amely arra 
indít, hogy polgármesterként minden erőmmel, Önökkel együtt munkálkodjak közös jö-
vőnkért. 

Bársony István vagyok, 37 éves, nős, egy négy éves kislány édesapja. Hét éve veze-
tem a művelődési házat itt Tiszaalpáron. Az ezt megelőző kilenc évben pedagógusként 
dolgoztam autista, fogyatékkal élő gyermekekkel és fiatalokkal. Tanulmányaim során 
mezőgazdasági, településfejlesztési, speciális oktatási, közigazgatási és kulturális isme-
reteket sajátítottam el, melyek rálátást biztosítanak a szerteágazó feladatokra.
Legfontosabb céljaim, amelyeket az Önök támogatásával szeretnék megvalósítani:
• Minden lehetőség megragadása, kiaknázása munkahely-teremtésre.
• Az iparűzési adó egy részének elkülönítésével a helyi vállalkozók munkahely-megtartó erejének növelése.
• A gépjármű adó egy részének elkülönítése, amelyet csak utak karbantartásra, útépítésre lehet felhasználni.
• Az oktatás folyamatos fejlesztése, hogy gyermekeink minél nagyobb eséllyel tanulhassanak tovább.
• Az önhibájukon kívül krízishelyzetbe került családok segítése.
• A közbiztonság érezhető mértékű javítása a körzeti megbízotti létszám növelésével.
• Az időskorúak, szépkorúak problémáinak enyhítése.
Bízom benne, hogy törekvéseim elnyerik bizalmukat! Kérem támogassanak ajánlószelvényeikkel és szavazataikkal!

Fizetett politikai hirdetés

Bársony István
független polgármesterjelölt

Tisztelt
Tiszaalpáriak!

A köztársasági el-
nök 2010. október 3-ra 
tűzte ki az önkormány-
zati választásokat. Ezen a napon döntünk 
arról, hogy az elkövetkezendő négy évben 
ki legyen településünk első embere.

A helyi FIDESZ-csoport Bársony 
István polgármesterjelöltet támogatja. 
Kérem, hogy ajánló szelvényeik átadá-
sával – melyet augusztus 16-19. között 
kapnak kézhez -, majd október 3-án a 
választásokon szavazataikkal Önök is 
támogassák Bársony Istvánt.

ifj. Barna Sándor
a helyi Fidesz-csoport elnöke

(fizetett politikai hirdetés)

Tisztelt Választópolgárok!

Egy, a közeljövőben hatályba lépő alkot-
mánymódosítás okán nem lesz lehetőségem 
a megmérettetésre a 2010. őszi polgármester 
választáson.

Ezúton szeretném megköszönni eddigi 
megtisztelő bizalmukat és kérem, hogy az arra 
legalkalmasabb jelöltet támogassák.

Köszönettel: Dr. Patak Sándor
 

(fizetett politikai hirdetés)

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
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Várjuk azon magánszemélyeket, 
családokat, csapatokat, baráti tár-
saságokat, akik szeretnék megmu-
tatni és megméretni pörköltfőző, 
tárcsán, grillen sütőtudományukat!

A verseny időpontja: 2010. 
augusztus 21.

Jelentkezés és helybiztosítás 
2010. augusztus 16-ig 

Tiszatáj Vendéglő: Kecső Ferenc 
(tel.sz.: 06-30-642-0339), Árpád 

Művelődési Ház: Bársony István 
(tel.sz.:06-20-2699-604).

Nevezni lehet: bármi-
lyen pörkölttel, a pörköltek 
fajtánként lesznek zsűrizve 
(marha, birka, vad, hal, stb..) ros-
ton, tárcsán, grillen elkészített étel-
lel.

A főzéshez, sütéshez szükséges 
eszközöket és alapanyagot minden 
jelentkezőnek magának kell bizto-

sítani. Bográcsonként egy asztalt 
és 4 széket a rendezők biztosítanak. 
Mindenkit szeretettel várunk!

TISZAALPÁRI NAPOK 2010
Sütõ- és fõzõverseny

ÚJDONSÁG!!!
Bioetanol: E-85 üzemanyag  több mint 100 Ft-tal olcsóbb Próbálja ki ön is, megéri!

Folyamatosan épülünk, szépülünk, vásárlóink kívánságára, megelégedésére.
Jöjjön, győződjön meg róla, használja ki ingyenes szolgáltatásainkat.

Kiváló minőségű német üzemanyagot forgalmazunk, vásárlóink pozitív visszajelzéseire alapozva.

Figyelje akciós shop termékeinket, bővített shop árukészletünkből válogathat, esetenként akár 50% -os 
árkedvezménnyel vásárolhat.
Névnapra, születésnapra díszcsomagolású italok, bonbonok és csokoládék nagy választékban, hű-
tött italok, sörök, borok, kedvező árakon kaphatók.

Bankkártyás fizetési lehetőség, online telefonfeltöltés, autópálya matrica értékesítése.
Motorolajok, Castrol, Agip, Record - nagyon kedvező árban, kis és nagy kiszerelésben kaphatók.

INGyENES SZOLGÁLTATÁSAINK: szélvédőmosás, olajszint ellenőrzés, levegőnyomás ellenőrzése.
Ha nálunk tankol, nemcsak ön, hanem autója is jól jár!

Tiszta környezetben, udvarias kiszolgálással, szakmai tudással várunk minden kedves vásárlót.
Kérje kútkezelőink segítségét, mi kiszolgáljuk Önt!

További szolgáltatásaink: autómentés, szállításbelföldön, külföldön - innen-oda, onnan-ide.
Autómentés: 30-515-0806

Tiszaalpári BenzinkúT
Tiszaalpár Dózsa Gy. u 69/a

Tel:06-76/424-199
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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

A tiszaalpári művelődési
házban fogadóórát tartok.

Időpontok:
szeptember 09-én 13-14-ig

október 08-én 13-14-ig
november 09-én 13-14-ig
december 09-én 13-14-ig

Ettől eltérő időpontokban a
fenti telefonszámon időpont

egyeztetés alapján!!

Akciós tűzifavásár!
Akác 2200 Ft/q
Bükk 1900 Ft/q
Kuglizva, hasítva, méterben

kis és nagy tételben, ingyenes
házhozszállítással.

 Alpár-FA Bt. Tiszaalpár, Ady E. u. 4.
06-20-912-1009

Tudja-e?
„A Kulturális Örökség Vé-

delméről szóló 2001. évi LXIV. 
Törvény 11-12. §-ai szerint Ma-
gyarország valamennyi régészeti 
lelőhelye általános régészeti vé-
delem alatt áll, az ország és an-
nak régiói kiemelkedő (fokozott 
és kiemelt jelentőségű) történeti 
és kulturális jelentőségű régészeti 
lelőhelyeit pedig külön jogsza-
bályban kell régészetileg védetté 
nyilvánítani. Ilyen fokozott terü-
leti jelentőségű régészeti lelőhely 
a tiszaalpári középső bronzkori 
és Árpád-kori földvár, amelynek 
megőrzése az utókor számára az 
egész magyar társadalom érde-
ke.” (Részlet Nováki Gyula és 
Nagy Levente: Bronzkori és Ár-
pád-kori földvár Tiszaalpáron c. 
munkájából)
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Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: __________________________

_________________________________________

_________________________________________

aPrók KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri hivatal: 424-133, 424-098
Árpád Művelődési Ház: 424-106, 06-20/2699-604
Teleház: tel.: 598-853
Orvosi ügyelet: 06-76/441-435
Tűzoltóság Kiskunfélegyháza. 463-444
Rendőrség Kiskunfélegyháza: 463-211
Körzeti megbízottak:
Németh Sándor: 06-20/5396-690
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

Idős női személy gon-
dozását vállalnám saját 
otthonomban. Érd. esti 
órákban 424-017

Alpár felső / Árpád-
telep 2szobás össz-
komfortos kertes ház 
1754 m2 földdel eladó. 
Érd.: 76/715-765

Eladó Tiszaalpár 
(Alpár) központhoz 
közel 2 szobás 611 
m2 területtel, frissen 
festett családi ház. 
Azonnal beköltözhe-
tő. Gáz bekötve. Érd.: 
06/20/490-2144

Eladó Tiszaalpár 

(Alpár) ELGÓ típusú 
elektromos meghajtású 
3 kerekű moped. Érd.: 
06/20/490-2144

Betonkeverő, rotációs 
kapa kocsival, könyves 
polcok eladók. Érd.: 
70/550-7003

Szegedi 2 szobás 
összkomfortos lakás 
Szegeden tanuló diák-
nak, diákoknak kiadó. 
Nem dohányzó. Érd.: 
70/377-1818

Lakatos munkát válla-
lok. Tiszaalpár, Dózsa 
György u. 62. tel: 
06/30/570-3603

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Gál Csilla és Szappanos Mihály, dr. 
Kálvin György és Kovács Noémi.
Akiket nagyon vártunk: Jani Bálint (Lengyel Mónika), Dorogi 
Krisztián (Dorogi Ágnes), Rostás Jakab (Rostás Éva), Kis-
Szabó Vivien (Bene Beatrix).
Akiktől elbúcsúztunk: Juhász Istvánné Bodor Etelka (1923), 
Kamasz Józsefné Lovas Julianna (1919), Paróczai Rókusné 
Kiss Anna (1922), Réczi János (1969), Ajtai Jánosné Nagyhajú 
Anna (1935), Góg Sándor (1939), Varga Lajosné Novák 
Magdolna (1926), Almási László (1976).

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

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.

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:

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

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük, hogy fájdalmunkban osztozva 

elbúcsúztak szeretett halottunktól,
Munkácsy Károlytól (Karcsi bácsitól)

és együtt érző soraikkal enyhítették szomorúságunkat.
Munkácsy Károlyné és családja


