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Október 18-án délután a községháza 
nagytermében került sor az újonnan meg-
választott képviselő-testület megalakulá-
sára. Az idei évtől a képviselő-testületek 
létszámát jogszabályilag csökkentették, 
így településünkön a korábbi 14 helyett 
csak 9 képviselő (8+1 fő polgármes-
ter) kerülhetett a testületbe. Az ülést dr. 
Puliusné Sárdi Mária korelnök vezette a 
beiktatásig. A napirendi pontok elfogadá-
sa után Biczók Mihály, a helyi választási 
bizottság elnöke ismertette a választás 
eredményét. A 2377 db leadott aján-
lószelvényből 38 db volt érvénytelen, 
főként a személyi számok elírása miatt. 
A szavazás zökkenőmentesen zajlott le. 
Csupán egy észrevétel érkezett a válasz-
tási bizottsághoz, amely több területen is 
szabálytalanságot jelzett. Az egyik sza-
vazókörzetben egy ottfelejtett szavazó-
lap, valamint lejárt személyi igazolvány 
elfogadása, illetve a kampánycsend meg-
sértése okán kérdőjelezte meg a beje-

lentő a választás tisztaságát. A helyi és 
megyei szintű kivizsgálás után azonban 
a kifogást elutasították. A megbízóleve-
lek átadása után került sor a képviselők 
eskütételére.

Az eskütétel után dr. Vancsura István 
polgármester ismertette a ciklusprog-
ramra vonatkozó elképzeléseit, amelyet 
a választási programjából, valamint az 
előző lapszámból már ismerhetünk. A 
testület létszámának csökkenése, a haté-
konyabb és a gazdaságosabb munkavég-
zés miatt csupán két bizottság, az ügy-
rendi és a pénzügyi-gazdasági bizottság 
felállítását javasolta a polgármester. A 
programot és a javaslatot a képviselők 
elfogadták.

Megállapították a polgármester illet-
ményét is. Dr. Vancsura István a jog-
szabályok szerint adható legkisebb illet-
ményt (427.900,- Ft) kérte, és a testület 
meg is szavazta azt. Ezen felül a polgár-
mesternek költségtérítést is megszavazott 

a testület, amely főleg utazási és telefon-
költséget jelent, és amelyeket számlával 
kell elszámolni. 

Alpolgármesternek titkos szavazással 
Bartók Istvánt választották meg a képvi-
selő-testületből. Tiszteletdíja 82.500.- Ft/
hó, szintén a legalacsonyabb a jogszabály 
adta keretek között. Külsős alpolgármes-
tert a testület nem választott.

Ezt követően az önkormányzat állan-
dó ügyrendi bizottsága elnökének meg-
választották Csernák Csillát, tagoknak dr. 
Puliusné Sárdi Máriát és dr. Taricska Tibort. 
A pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke 
ifj. Barna Sándor lett, tagja valamennyi 
képviselő a polgármester és az alpol-
gármester kivételével. A megszüntetett 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
hatáskörét a polgármesterre ruházta át a 
testület.

A működőképesség fenntartása miatt 
sor került az önkormányzat SZMSZ-ének 
módosítására is.

Megalakult az új képviselő-testület

A testület tagjai: dr. Vancsura Zoltán, dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura István polgármester, Bartók István alpol-
gármester, Kacziba Sándor, dr. Csernus Tibor, ifj. Barna Sándor, Csernák Csilla, dr. Puliusné Sárdi Mária.



A megalakulást követően megkezd-
te munkáját a képviselő-testület. Az 
október 28-i ülésen hat napirendi pon-
tot tárgyaltak. A napirendi pontok előtt 
beszámolójában dr. Vancsura István 
polgármester kitért a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság tájékoztatójára, 
amelyet a térség településeinek bűn-
ügyi helyzete kapcsán tartottak. Bár 
a rendőrkapitány tájékoztatása szerint 
Tiszaalpáron az előző évhez képest 10 
%-kal csökkent a bűnesetek száma, a 
település mégis a legrosszabb statisz-
tikával rendelkezik a térségben. A pol-
gármester úr nem elégedett az eredmé-
nyekkel, további hathatós intézkedése-
ket kért. Tarthatatlannak érzi, hogy a 
kb. 2000 lakásra 66 betörés vagy egyéb 
bűncselekmény jutott egy évben.
Önkormányzati ingatlanok felújítása

Már az előző ciklusban döntés szüle-
tett arról, hogy a gyermekorvosi rende-
lő portáljának hőszigetelése szükséges, 
hogy gazdaságosabb legyen a fűtése. A 
munkálatok elvégzésére beérkezett egy 

árajánlat mellé további árajánlatokat vár 
a testület.

A Mátyás király utcai orvosi rendelő 
akadálymentesítését mozgáskorlátozot-
tak számára meg kell oldani. Az aka-
dálymentes rámpa megépítésére ugyan-
csak egy ajánlat érkezett.  A döntést 
elhalasztotta testület, mert felmerült, 
hogy a rendelő teljes hosszában végig-
húzódó rámpa rontaná a faluközpont 
képét. 
lemondás elővásárlási jogról 

A tiszaalpári Tisza-part Termelői 
Értékesítő Szövetkezet (TÉSZ) értéke-
síteni kívánja Deák Ferenc utcai ingatla-
nait. Az október 28-i ülésen a képviselő-
testület egyhangúlag lemondott elővá-
sárlási jogáról, hiszen enélkül a szövet-
kezetet nem lehet eladni. A vásárló, a 
KORIL-FRUCT Zöldség és Gyümölcs 
Kereskedelmi Kft. képviseletében 
Korom Jánosné ügyvezető és tulajdonos 
volt jelen az ülésen. Tájékoztatójában 
elmondta, hogy a jelenleg nagykőrö-
si cég székhelyét Tiszaalpárra fogják 

áthelyezni. Tervei között szerepel, hogy 
munkahelyet, megélhetést biztosítson 
a falu lakosainak. A helyi termelési 
hagyományoknak megfelelően a diny-
nyekultúrát, a burgonya, a hagyma 
termelését fogja továbbra is előtérbe 
helyezni. A beruházások között terve-
zi egy 60 tonnás hídmérleg, valamint 
további raktárak építését.
56-os megemlékezés

A képviselők egy része kifogást 
emelt az Árpád Népe Egyesület azon 
megmozdulása ellen, hogy az ünnep-
ségen fegyverrel jelentek meg a kopja-
fánál. Több szempontból sem értettek 
egyet a fegyveresek jelenlétével. Azon 
túlmenően, hogy a koszorúzásnál útban 
voltak, nem szerepeltek a testület által 
előzetesen elfogadott programban sem. 
A hosszú bőrkabát és géppisztolyok 
rossz érzéseket ébresztettek néhány 
emberben, volt, aki sírva is fakadt. A 
képviselők kérték, hogy önkormányzati 
rendezvényen ne lehessen eltérni a jóvá-
hagyott programtól.
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Önkormányzati hírek

Közmeghallgatás
Tiszaalpár nagyközség Képviselő-

testülete 2010. december 3-án 17 órakor 
a művelődési ház nagytermében köz-
meghallgatást tart.
Napirend: 
1. Tájékoztató az utóbbi időszak esemé-
nyeiről
Ea: dr. Vancsura István polgármester
2. Tájékoztató a közbiztonság helyzeté-
ről
Ea: Timafalvi László kapitányságvezető
3. A lakosság kérdései, véleményei 
A közmeghallgatásra a képviselő-testü-
let tisztelettel meghív minden közügyek 
iránt érdeklődő tiszaalpári lakost. 

BurSA
ÖSZTÖndíjPályáZAT

Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-
testülete elbírálta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra be-
adott kérelmeket. 

A képviselő-testület minden pá-
lyázót 2.000.- Ft/fő/hó támogatásban 
részesített.

Dr. Menyhárt Anett, jegyző

FElHíVáS
Felhívom a lakosság figyel-

mét, hogy Tiszaalpáron megalakult 
Tiszaalpár Nagyközség Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzata. Kérem az 
érintetteket, amennyiben fel kívánják 
venni a kapcsolatot Tiszaalpár Nagy-
község Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat képviselő-testületével, je-
lezzék szándékukat 2010. november 
30-ig.

Az érintett kisebbséghez való tarto-
zást, kérem, szíveskedjenek igazolni.

Előzetes időpont-egyeztetés: 
06/20-54-39-717-es telefonszámon.

Tiszaalpár Nagyközség Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat képviselő-
testülete nevében:

Ajtai Elemérné
Tiszaalpár Nagyközség

CKÖ elnöke

ÚMVP III. tengelyes
átadó ünnepségre

Helyszín: 6066 Tiszaalpár, Árpád 
tér – Alkotmány utca keresztező-
dése
Tiszaalpár Nagyközség Önkor-
mányzata (6066 Tiszaalpár, Árpád 
tér 1.) és a Tiszaalpári Faluvédő- és 
Szépítő Egyesület (6066 Tiszaalpár, 
Dózsa Gy. u. 2.)
tisztelettel és szeretettel meghívja 

Önt a 2010. december 10-én pén-
teken 14,00 órakor tartandó, az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program támogatásával a „Falu-
megújítás és  
-fejlesztés” jogcím keretében meg-
valósuló „Tiszaalpár faluközpont 
megújítása” beruházásunk átadó 
ünnepségére.

Meghívó
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Környezet és Energia Operatív Program-
jából finanszírozott „Tiszaalpár Nagy-
község szennyvízelvezetése és tisztítása 
a település természeti környezetének, 
felszíni és felszín alatti vizeinek meg-
óvásáért” című, KEOP-1.2.0/1F-2008-
0021 azonosító számú projekt II. for-
dulós pályázati dokumentációja 2010. 
szeptember 30-án került benyújtásra.

A projekt a település szennyvízcsa-
torna-hálózatának kiépítésére, valamint 
egy szennyvíztisztító telep létrehozására 
irányul. Az I. fordulós támogatási szer-
ződést követően megkezdődött a projekt 
előkészítési szakasza, amely 2010 októ-
berében fejeződött be. A projekt előké-
szítési költsége nettó 80.262.000 Ft volt, 
ebből 68.222.700 Ft támogatást kapott 
az önkormányzat. A megvalósítás terve-
zett költsége nettó 2.141.176.000 Ft. A 
projekt II. fordulójának tervezett kezde-
te 2011. január 1., tervezett befejezése 
2014. február vége.

A II. fordulóban a műszaki terveknek 
megfelelően elkészül a csatornahálózat, 
amely alapvetően gravitációs rendszerű 
lesz, 7 db mélyponti köztes átemelő ki-
alakításával. 

A csatornahálózattal begyűjtött 
szennyvizet a külterületen létesítendő 
500 m3/nap kapacitású új szennyvíz-
tisztító telepen fogják tisztítani, amely-
nek technológiája a közbeszerzések 
lefolytatása után pontosul. A beruházás 
kivitelezése a tervek szerint 2010 janu-
árjától 2013 júniusáig tart majd.

A szolgáltatási díj a projekt jelenle-
gi állásában csak becsülhető: nettó 257 
Ft/m3 körül várható, amely a lefolyta-
tott közbeszerzések után alakul ki pon-
tosan.

A projekt finanszírozási hátterének 
biztosításához szükséges 407.895.000 
Ft önkormányzati önrészt Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata saját for-
rásból, illetve a Tiszaalpári Víziközmű 
Társulattal kötött társberuházói megál-

lapodás keretében biztosítja. 
Az Alakuló közgyűlés szeptember 

6-án tartott ülésén döntött a Tiszaalpári 
Víziközmű Társulat megalakításáról, 
elfogadta a társulat Alapszabályát, Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát, és ha-
tározott több, a társulat működésével, 
illetve a szennyvízberuházás finanszíro-
zásával kapcsolatos kérdéskörben.

Ezek közül legfontosabb a 4/2/2010. 
Kgy. sz. határozat, amely meghatározza 
az érdekeltségi egységet, az érdekeltségi 
hozzájárulás összegét 246.971 Ft-ban, 
annak megfizetésének módját pedig az 
alábbiak szerint:
„Természetes személyek:
- lakástakarékossági betétfizetéssel 96 
hónapos futamidővel, vagy
- 2 részletben, legkésőbb 2010. de-
cember 31-ig kell teljesítenie a társulat 
számlájára.”

Új szakaszba érkezett a szennyvízberuházás

NyoMravezetői díj
Tiszaalpár Nagyközség Képviselő-

testülete az utóbbi időben Tiszaalpáron 
elkövetett betöréses lopások és rablá-
sok tetteseinek elfogása érdekében

ötszázezertől egymillió Ft-ig
terjedő nyomravezetői díjat ajánl fel.

Az összeg annak fizethető ki, aki 
olyan adatokat szolgáltat, amelyek 
segítségével az elkövetők személye 

azonosítható, és ismereteit az eljárás 
során tanúként ismerteti. Az eljáró ha-
tóság a nyomravezető tanú védelmére 
a szükséges intézkedéseket megteszi, 
a nyomravezető személyét bizalmasan 
kezeli. A Képviselő-testület a díjkitűzés 
visszavonásának jogát fenntartja. A be-
jelentés a rendőrség 107 (ingyenes) és 
76/562-200 telefonszámán tehető meg.

A TELEHÁZ
nyitva tartási ideje

megváltozott
Új időpontok: kedd: 12.00 – 20.00
          szerda: 12.00 – 16.00
          péntek: 12.00 – 18.00
Igénybe vehető szolgáltatások: számí-
tógép- és internethasználat, nyomtatás, 
szkennelés, fénymásolás, faxküldés,- 
fogadás, szórólapok és plakátok szer-
kesztése. Mindenkit szeretettel várunk!

Karácsonyi programok
a művelődési házban

Ismét elérkezett a karácsonyvárás idő-
szaka. Szeretettel hívunk mindenkit a kö-
vetkező programokra, amelyek alkalmat 
adhatnak a hangulatos közösségi együttlétekre.
A programok helye a művelődési ház (Dózsa György utca 2.)
a programok időpontjai:
2010. december 16. (csütörtök) 14.00 óra: Gyermekek karácsonya
2010. december 17. (péntek)  17.00 óra: Kulturális évadzáró
2010. december 21. (kedd) 15.00 óra: Idősek karácsonya
Örömteli készülődést és békés, boldog ünnepeket kíván Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata.

Felhívás
A polgárőrök az éjszakai szolgá-

latuk során az alábbi gazdátlan ke-
rékpárokat találták:
1 db Schwinn Csepel mountain bike
1 db régi Csepel női kerékpár
1 db szovjet férfi kerékpár.

A járművek megtekinthetők a 
polgárőr irodánál péntekenként 17 
órától. Átvételük csak a tulajdonjo-
got igazoló papírok bemutatásával 
lehetséges.

Érdeklődni: 06/30/6211-594
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Faluvédő hírek
Októberben a faluközpontban és a 

Templomdombon palántákat ültettünk. 
Köszönjük a segítséget az egyesület tag-
jainak, az iskola természetbarát és ha-
gyományőrző szakköröseinek, akiket dr. 
Halász Mátyásné és Kővágóné Kálmán 
Klára tanárnők irányítottak, valamint a 
nyugdíjas klubok tagjainak.

A „Virágos Magyarország” versenyen 
újra eredményesen vett részt települé-
sünk. Az idei év legvirágosabb város-
ában, Balatonfüreden vehettük át a két 
szponzori díjat: a Kovács Kertészet 300 
db kétnyári palántáját és a Kertészet és 

Kertbarátok Országos Szövetsége Kerti 
Kalendáriumának előfizetését 2011-re. 
Köszönjük a polgármester úrnak, hogy 
lehetővé tette utazásunkat az ünnepélyes 
díjkiosztóra.

Településen régóta tervezzük a szép 
előkertek, utcai frontok versenyét. Re-
méljük, a következő évben sikerül meg-
rendeznünk ezt a helyi versenyt, és méltó 
elismeréssel jutalmazni is tudjuk a leg-
szebb előkertek tulajdonosait. 

Terveink között szerepel egy civil 
kerekasztal megszervezése a falukép 
további rendezésére. A közösen megha-

tározott célok és az összefogás a többi 
civil szervezettel eredményesebbé teheti 
munkánkat, és a település vezetőinek is 
hasznára válhat.

Köszönetet mondunk azoknak a 
tisztelt polgároknak, akik a Tiszaalpári 
Faluvédő- és Szépítő Egyesület részére 
ajánlották fel a 2009. évi adójuk 1%-
át, 331.873-Ft-ot. Az összeg egy részé-
ből az új óvodánál végeztünk fásítást, 
illetve a madárbarát kert gondozására 
és kétnyári növények vásárlása fordí-
tottuk.

A vezetőség

A Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zati Sakk Csapatbajnokság 2010-2011. 
évadja október 17-én kezdődött meg. 
Az első fordulóban Lajosmizse csa-
patát láttuk vendégül. Az Önkormány-
zati bajnokságban a két csapat eddig 
kétszer találkozott, a mérleg 1-1 győ-
zelem. Most szerettük volna a mérleg 
nyelvét saját csapatunk felé billenteni. 
A fiatal (átlag életkor: 24,6 év) vendég 
legénység két órás küzdelem után fejet 
hajtott a tapasztalt (átlag életkor: 48,2 

év) erőkből álló hazai csapat előtt. A 
nyolc partiból 6 győzelem és 2 vereség 
a mérlegünk.
Eredmény: Tiszaalpári SE- Lajosmizsei 
SK 6-2
A bajnokság állása az 1. forduló után: 
1. Tiszaalpári SE 6 pont/1 mérkő-
zés. 2. TÁKISZ SE II. Kecskemét 5,5 
pont/1 mérkőzés. 3-4. Kiskunfélegyhá-
zi Honvéd TK II: 4 pont/1 mérkőzés. 
3-4. Nagybaracskai HÍD SE 4 pont/
1mérkőzés. 5. Kiskunhalasi Sakk SE 

2,5 pont/1 mérkőzés. 6. Lajosmizsei SK 
2 pont/1 mérkőzés. 7. Tóth László SE 
Kecskemét III. 0 pont/0 mérkőzés

A 2. fordulóban a Tóth László SE 
Kecskemét III. csapata lesz az ellenfél 
Kecskeméten december 5-én.

Gyászhír: Vakulya János 56 éves ko-
rában elhunyt. A tiszaalpári sakkcsapat 
oszlopos tagja volt több évtizeden ke-
resztül. Tiszaalpár sakkozói megőrzik 
emlékét.

Gálfi Mihály

Az idei tanévben már több területi 
sportversenyen is sikeresen szerepeltek 
az iskola tanulói. Szeptember 29-30-án 
Kiskunfélegyházán, a Mészáros Gyula 
atlétikai emlékverseny körzeti döntőjén 
vettek részt négy korcsoportban legügye-
sebb atlétáink.
Az eredmények: 11 évesek (1999-ben 
születettek): - 800 méteres futás: 1. hely 
Néző Dániel, - távolugrás: 4. hely Néző 
Dániel, 12 évesek (1998-ban születettek): 
- 800 méteres futás: 2. hely Kis Dávid, 3. 
hely Dömötör Dániel, 6. hely Zoltai Dá-
vid, - távolugrás 4. hely Dömötör Dániel, 
5. hely Palásti Gergő
- 4 x 1 körös váltó: 2. hely Tiszaalpár 
(csapattagok: Kis Dávid, Dömötör Dáni-
el, Zoltai Dávid, Palásti Gergő)
13 évesek (1997-ben születettek): - 800 
méteres futás: 1. hely F. Hegedűs István, 
- 60 méteres futás: 1. hely Kádár Dániel, - 
távolugrás: 3. hely Kádár Dániel, 5. hely 
F. Hegedűs István,
14 évesek (1996-ban születettek): - 60 
méteres futás: 1. hely Kuruczlaki Mátyás

- 800 méteres futás: 2. hely Kanál Sza-
bolcs
- távolugrás: 7. hely Kuruczlaki Mátyás

Október 7-én a  Kiskunfélegyházán, 
a lakótelepi futóversenyen képviseltük 
iskolánkat. A fiúk a következő eredmé-
nyeket érték el: - 1999-es születésűek: 2. 
hely Néző Dániel, - 1998-as születésű-
ek: 3. hely Palásti Gergő, 5. hely Zoltai 
Dávid, - 1997-es születésűek: 2. hely F. 
Hegedűs István, - 1996-os születésűek: 2. 
hely Kanál Szabolcs, 4. hely Győri Krisz-
tián, 7. hely Kuruczlaki Mátyás

A lányok között az 1998-as születésű 
Herczeg Eszter 2. helyezést ért el.

Az alsó tagozatosok eredményei:
Fiúk - 2003-as születésűek: 2. hely 
Vancsura Botond, - 2002-es születésűek: 
8. hely Baranyi Máté, - 2001-es születé-
sűek: 2. hely: Czingel Ferenc, - 2000-es 
születésűek: 3. hely Szabó Balázs, 7. hely 
Keskeny Balázs
Lányok: - 2002-es születésűek: 4. hely 
Novák Gabriella, - 2001-es születésűek: 
4. hely Vetter Jenny

Az iskolák közötti pontversenyben az 
előkelő 3. helyet szereztük meg. 

A Mészáros Gyula emlékverseny ok-
tóber 16-i döntőjén három város Kiskun-
félegyháza, Szolnok és Kecskemét válo-
gatottjai mérték össze erejüket. Iskolánk 
tanulói Kiskunfélegyháza válogatottját 
erősítették, amely 1. helyezést szerzett a 
csapatversenyben.
Egyéni eredményeink: - 60 m futás: 2. 
hely Kuruczlaki Mátyás (1996), - 800 
m futás: 2. hely Néző Bence (1999), 3. 
hely Kis Dávid (1998), 4. hely Dömötör 
Dániel (1998), 2. hely Kanál Szabolcs 
(1996).

A felkészítő tanárok, Ivicz Lázár és 
Ivicz Ivett ezúton szeretnék megköszön-
ni a szülők segítségét, akik a versenyekre 
történő szállításban és a lelkes szurkolás-
ban egyaránt kivették a részüket: Kisné 
Szabó Erzsébet, Krisztián Ferenc, Néző 
János, dr. Vancsuráné Máj Melinda, 
Sósné Czinege Edina, Olláriné Novák 
Ibolya, Újvári Béla, Babinszki Eszter, 
Kása József.

Iskolai sporteredmények

a rutin diadala a fiatalság felett



1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére október 22-én 14 órakor meg-
emlékezést tartott Tiszaalpár Nagyközség 
Önkormányzata. Az 54 éve történtekre az 
Árpád téren, az 1956-os kopjafánál emlé-
keztek a részvevők. Dr. Vancsura István 
polgármester beszédében kitért az 1956-os 
események kiváltó okaira és máig ható 
következményeire. Felelevenítette a szov-
jet diktatúra gyarmatosító intézkedéseit: 
a vidék tönkretételét, az ipar és a bankok 
államosítását, a magyar lakosság terrorizá-
lását. Megemlékezett azokról az emberek-
ről, akik ellen a forradalom leverése után 
nyomozást indítottak, akiket internáltak 
vagy akik az ÁVH kezébe kerültek, és 
arról az 500 emberről is, akik életükkel 
fizettek az 56-os eseményekben való rész-
vételük miatt.

Az ünnepi műsorban fellépett a 
Bársony Mihály Népdalkör, akik ezúttal 
nemcsak forradalmi és háborús dalokat 
adtak elő, hanem versekkel is színesí-
tették műsorukat. Az általános iskola 
diákjai történelmi táncjátékot adtak elő 
az ünnep tiszteletére. A megemlékezés 
végén koszorút helyeztek el a kopjafá-
nál a település intézményei, szervezetei: 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az 
általános iskola, a Fidesz, az MSZP és 
a Nemzeti Fórum, az 56-os Vitézi Rend 
helyi képviselői, a nyugdíjas klubok, a 

Faluvédő- és Szépítő Egyesület, a hor-
gászegyesület, a sportegyesület, a polgár-
őrség, az Árpád Népe Egyesület.

A koszorúzás után mécsesek gyújtásá-
val zárult a megemlékezés.
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MegeMlékezés 56-ról

az ünneplők egy csoportja

Egyházi sorok
Ünnepek:
- nov. 4. Borromeo Szent Károly püs-
pök
- nov. 5. Szent Imre herceg
- nov. 11. Tours-i Szent Márton püspök
- nov. 19. Árpád-házi Szent Erzsébet
- nov. 21. Krisztus, a Mindenség Kirá-
lya
- nov. 22. Szent Cecília szűz és vértanú
- nov. 30.  Szent András apostol
- November 28-án lesz advent első va-
sárnapja.

- Az adventi időnek kettős jelle-
ge van. A karácsonyi ünnepekre való 
előkészület ideje ez, amikor Isten fiá-
nak emberekhez való első eljövetelére 
emlékezünk. Egyúttal olyan időszak 
is, amelyikben ez a visszaemlékezés 
ráirányítja figyelmünket Krisztus tör-
ténelemvégi, második eljövetelének 
várására. E két ok miatt az adventi idő 
a bensőséges és örvendező várakozás 
ideje.

- November 1-jétől hétköznapokon 
az esti szentmisék kezdési időpontja 17 
óra.

ismeretterjesztő könyvek:
Keszthelyi Jánosné: Világító képek
Nancy Piel: Linómetszés
Mark Selikowitz: ADHD - a hiperaktivitás-
figyelemzavar tünetegyüttes
Judith Sills: Szállj le a döglött lóról!
Boldog Gizella: Étkezési javaslatok 
candida betegek számára
Baricz Rezső: A számvitel alapjai (kézi-
könyv)
Magyar néprajz – Táj, nép történelem (ké-
zikönyv)
A munka törvénykönyve 2010. (kézi-
könyv)
Szépirodalom:
Kathleen Duey: Lódobogás – Katie és a 

musztáng 1-4. kötet
Wass Albert: Elvásik a veres csillag
David Baldacci: Agytröszt
Katherine Applegate: Claire-t rajtakapják 
(Szívzűrök)
Karl May: Az olajkirály
Robert Ludlum: Bourne öröksége
Paulo Coelho: A portobellói boszorkány 
(hangoskönyv)
Lengyel Dénes: Magyar regék és mondák 
(hangoskönyv)
vörös pöttyös könyvek:
Maggi Sriefvater: Shiver
Lisa Jane Smith: Vámpírnaplók 1-4. kötet
Stephanie Meyer: Bree Tanner rövid má-
sodik élete

könyvtári ajánló

Házhoz megy a Mikulás
A Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület megrendelés-
re Mikulás-csomagok házhoz szállítását vállalja 
2010. december 4-én (szombaton) este. A megren-
delést 2010.12.01-ig lehet leadni Baranyi Jánosnál 
(tel: 06/30/6131-486). A Mikulás-csomagok leadá-
si határideje:  2010.12.04.  13 óra (lovas pálya).



Gyönyörűen feldíszített terem várta 
a vendégeket a Nyugdíjas Baráti Kör ju-
bileumán. Ezt a gyönyörűséget Parádiné 
Baranyi Éva, Bárdosné Marika és a Pax-
beli munkatársai varázsolták a nyugdíja-
sok ünnepére. 

15 éves lett a Nyugdíjas Baráti Kör. 
Ezt az évfordulót jött köszönteni Sántáné 
Szabó Margit, az Életet az éveknek Bács 
megyei elnök asszonya. Kedves szavai 
után Kiss Imre, a baráti kör vezetője kö-
szöntötte a meghívott vendégeket, alapító 
és jelenlegi tagokat. Hangsúlyozta, hogy az 
igazi örömöt nem a jólét, a gazdagság vagy 
mások dicsérete okoz, csakis az, ha teszünk 
valami hasznosat. Ez a baráti kör egyik fő 
célkitűzése is, amit úgy gondoljuk, sikerült 
is megvalósítani. Megemlékezett azokról a 
tagokról is, akik már nem lehetnek közöt-
tünk, akikért egy szál mécses égett. Szólt 
még azokról, akik aktívan segítik a falu 
közéleti munkáját és baráti körét is.

A lélek folyton készül valami jobbra, 
szebbre, képességek, szándékok megva-
lósítására még akkor is, ha „idősebbek 
lettünk”, ha néhányunk felett eljárt az 

idő. Tartjuk magunkat ahhoz, hogy „öreg 
ember, nem vén ember”, s e szerint cse-
lekszünk. A kedves köszöntők után verset 
hallgattunk Tímárné Icutól, akitől meg-
szoktunk, hogy olyan szépen, szívhez szó-
lóan mondta, mintha maga a költő mondta 
volna el.

Nagyon kellemes meglepetésben volt 
részünk a Lakiteleki Népfőiskola tánc-
csoportjának nívós bemutatkozásával. A 
táncosokat a megújrázó taps újra és újra 
visszahívta. Szűcsné Marika verse után 
Pándy Piroska művésznő csodálatos hang-
jával, jól összeállított műsorával, mely 
szívből szívünkhöz szólt, énekeltetett meg 
bennünket. 

A kellemes műsor után a baráti kör 
tagjai fáradságot nem kímélve szolgálták 
fel a finom pörköltet és a hozzávalókat, 
ami szem szájnak ingere. Szakácsaink, 
Góg Mihály, Fekete Ferenc és feleségeik 
most is remekeltek, mint mindig. Közben 
a finom ételek és italok mellett halk zene 
szólt, amit a Baranyai páros szolgáltatott.

Varázslat történt. Vacsora után meg-
mozdultak a „fájós” lábak. Huszár Ella 

néni a 86 évével és örök vidámságával 
ropta velünk a táncot.

Olyan esemény volt ez az ünnepély 
számunkra, „mint tüdőnek a levegő”! Az 
ilyen találkozók, emlékezések felemel-
nek, gyönyörködtetnek, lelket nyugtatnak, 
barátságokat mélyítenek. Ebben a hitben 
kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen ta-
lálkozónk. „Cselekedjünk őszintén, nyílt 
szívvel figyeljünk társainkra, maradjunk 
vidámak, bölcsek és mindenkor bátrak, 
kitartóak, míg életünk lángja el nem lob-
ban!” (Humphrey Dery)

Ismerjék meg támogatóinkat is, akik-
nek sokat köszönhet a Nyugdíjas Baráti 
Kör: Dr. Vancsura István, dr. Csernus Ti-
bor, ifj. Barna Sándor, Magony Gáspár, 
ifj. Papp József hentes, Boros János vál-
lalkozó, Farkas Csaba zöldséges, Kopjás 
András boltja, 100 Ft-os bolt, Juhász Sán-
dor boltja, Kerekes Endre tagtársunk.

Ezeket az embereket Henry Miller 
szavaival jellemezném: „Tedd azt, amiben 
hiszel, és higgy abban, amit teszel!” Ezt 
köszönjük nekik.

Szederkényi Zoltánné

Az Életet az éveknek nyugdíjas szö-
vetség megyei irodalmi vetélkedőt ren-
dezett Lajosmizsén. A téma Mikszáth 
Kálmán Szent Péter esernyője című 
regénye volt. Az Árpád Nyugdíjas Klub 
három tagja, Kiss Jánosné klubvezető, 
Petényiné Zsuzsa és Busa Mária nevezett 
be a vetélkedőre. Autodidakta módra, 
hetekig készülődött kis csapatunk arra, 
hogy megmutassa, Tiszaalpár irodalmi 

téren sem lebecsülendő. Szép volt ettől a 
három nyugdíjas asszonytól, hogy ha jel-
képesen is, de visszaült az iskolapadba.

A november 13-án megrendezett ver-
seny 10 órakor kezdődött, és a három 
asszony izzadó tenyérrel, torkában kép-
zelt gombóccal nézett szembe a zsűri-
vel. Kérdések özönét zúdították rájuk, 
és csodák csodája, a lámpaláz elmúlt. 
A kérdezz – felelek játékos vetélkedő 2 

órán át tartott. Az eredményhirdetéskor 
derült ki, hogy az Árpád Nyugdíjas Klub 
dobogós lett, harmadik helyezést szerzett. 
A három versenyző nagyon büszke volt 
erre a helyezésre, mivel ezzel Tiszaalpár 
hírét tovább fényesítették.

Köszönjük Lajosmizse városának ezt 
a nívós rendezvényt. Örömmel vettük a 
jövő évi meghívást, és igen, részt veszünk 
rajta!      Egy klubtag
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Irodalmi vetélkedő

tizeNöt évesek lettüNk

A lakosok éberségének és felelősség-
tudatának köszönhetően két betörőt értek 
tetten, illetve fogtak el a polgárőreink fi-
gyelmének és gyorsaságának köszönhető-
en községünkben.

Október 9-én 19.40-kor telefonhívás 
érkezett a polgárőrség elnökéhez, Patai Fe-
renchez, hogy az újfalui üdülőtelepen két 
idegen férfi sétál és feltűnően nézelődik. 
Nem sokkal később, 20 órakor ugyanez 
a telefonáló bejelentette, hogy az említett 
üdülő egyik víkendházának bejárati ajtaját 
ugyanaz a két férfi feszegeti. Ezek után Pa-
tai Ferenc saját kocsijába ülve maga mellé 
vette Bakos István polgárőrt, és azonnal a 
megadott címre mentek. A helyszín köze-
lében figyeltek fel két személyre, akiknél 

már ott voltak az eltulajdonított értékek, 
és épp kereket akartak oldani. Mindkét 
személy fejét kapucni takarta, arcuk alig 
látszódott, valószínűleg azért, hogy ne 
lehessen őket azonosítani. A két személy 
elfogását követően Patai Ferenc levette a 
kapucnit a fejükről, és meglepetéssel vette 
tudomásul, hogy az egyik személy A.L. 
tiszaalpári, a másik   J. I. budapesti lakos. 
Velük egyidőben érkezett a helyszínre 
a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
járőrpárosa, akik az elfogott személyeket 
előállították. Tájékoztatom Önöket, hogy 
korábbi bűncselekmények elkövetésekor 
több alkalommal is olyan személyleírást 
adtak a szemtanúk az elkövetőkről, amely 
az elfogott, különböző termetű, kapucni-

val fedett arcú férfira ráillett. Ez alapján 
joggal feltételezhetjük, hogy a bűnözőpá-
ros községünkben több betöréses lopást, 
illetve más bűncselekményt is elkövetett. 
Bízom a kiskunfélegyházi rendőrök szak-
mai tudásában, és abban is, hogy a fenti 
ügy kapcsán a területünkön megtörtént 
más bűnügyek elkövetőire is fény derül.

Ezúton megköszönöm a polgárőrök 
nevében a lakossági bejelentéseket. Ké-
rem, hogy továbbra is fokozottan figyel-
jenek a maguk és mások értékeire, és 
jelentsék, ha valami gyanúsat (személyt, 
járművet) észlelnek. Legyenek bizalmat-
lanok, ne legyenek hiszékenyek. Köszön-
jük a megtisztelő bizalmat, és a továbbiak-
ban is számítunk Önökre, hiszen közösen 
könnyebben megy.

Berkes Béla polgárőr

Türelmetlen betörők
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ÓVjuK BIZTonSágunKAT!
Az idős, egyedül élő emberek sokkal 

kiszolgáltatottabbak másoknál. Nemcsak 
egészségük megromlása miatt, hanem a 
településünkön elharapódzott betörésso-
rozat miatt is. Az ő biztonságérzetük ja-
vítását szolgálhatja az a készülék, amelyet 
Kenderesi Antal, a Kiskun Monitor Kft. 
képviselője mutatott be Tiszaalpáron. A 
MedCare elnevezésű hordozható segély-
, nővér- és személyhívó készülék akár 
egészségügyi, akár biztonsági vészhelyzet 
esetén gyors riasztásra alkalmas.

Kezelése rendkívül egyszerű, veszély 
esetén gombnyomással lehet jelezni a 
diszpécsernek, aki ez után – mint egy tele-
fonra - visszahívást kezdeményez a készü-
lékre, és megbeszéli a riasztást végzővel, 

hogy milyen segítségre van szüksége. Ha 
a készülék tulajdonosa nincs olyan hely-
zetben, hogy kommunikáljon, akkor a 
diszpécser ennek megfelelően intézkedik.

Tartozékai: hálózati adapter és csuk-
lóra csatolható rádiós pánikgomb. A pá-
nikgombos „karóra” akkor tehet jó szol-
gálatot, ha a készülék nincs a közvetlen 
közelünkben. 6-8 méteres körzetben a pá-
nikgomb megnyomásával ugyanúgy akti-
válhatjuk a segélyhívó készüléket, mintha 
azon jeleznénk.

A MedCare készülék három telefon-
szám tárolására is alkalmas, amelyeket 
szintén egyetlen gomb megnyomásával 
lehet hívni. Ezt a három telefonszámot a 
készülék tulajdonosa választja ki közvet-

len hozzátartozói, barátai közül, akiket az-
tán a készülékről úgy tud hívni, mint egy 
telefonról. 

Karbantartás: a készülék különösebb 
karbantartást nem igényel. Akkumulátor-
ral működik, amelyet 24 óránként tölteni 
kell, de a készülék a töltés ideje alatt is 
használható.

Ára 65.000 .- Ft, vagy 3 éves hűség-
nyilatkozat esetén 3400,- Ft/hó előfizetési 
díj, amely tartalmazza a készülék árát is.

Gyártó: Mohanet Zrt., amely egyben a 
rendszergazdai feladatokat is ellátja.

További információ:
www.kiskunmonitorkft.t-online.hu, 

tel.: 06/76/507-335, 06/20/9535-445,
fax: 06/76/507-336

Kék percek  - Rendőrségi közlemény
Tisztelt lakosság!

Tiszaalpár minden becsületes polgá-
rát keserűséggel tölti el, hogy nehezen 
megszerzett értékeit – kihasználva az 
emberek jóhiszeműségét, sokszor óvat-
lanságát – éjszakánként megdézsmálják. 
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
minden erejét mozgósítja az elkövetők 
elfogása, a bűncselekmények megelő-
zése érdekében. Az eredményes rendőri 
munka legfőképpen a lakosság által szol-
gáltatott információkon alapul. Sajnos 
ilyen információ eddig egyáltalán nem, 
vagy csak elvétve érkezett hozzánk. To-
vábbi problémát jelent, hogy sokszor 
csak napokkal később szerez tudomást a 
Rendőrkapitányság egy-egy besurranási 
kísérletről.

Figyelemmel arra, hogy a településen 
– az elszaporodott bűncselekmények mi-
att – az éjszakai időszakban folyamatos 
a rendőri jelenlét, kérjük Önöket, hogy 
amennyiben a fentiekben leírtakat ész-
lelik, azonnal értesítsék a Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányságot a 107 vagy a 
76/562-200 telefonszámokon.

Szeptember és október hónapban az 

alábbi vagyon elleni bűncselekmények el-
követése miatt indított eljárást a Kiskun-
félegyházi Rendőrkapitányság:

Szeptember 20-án 23 óra és 21-én 4,40 
óra közötti időben ismeretlen személy a 
nagykapuban hagyott kulcs használatával 
behatolt egy Esze Tamás utcai ház udvará-
ba és az udvaron lévő Kawasaki ZZR-400 
típusú motorkerékpárt eltulajdonította. A 
lopással okozott kár: 400.000 Ft.

Szeptember 22-én 18 óra és 23-án 7 
óra közötti időben ismeretlen személy 
ablakbetörés módszerével behatolt egy 
Mátyás Király utcai lakásba és onnan el-
tulajdonított 50.000 Ft készpénzt, 1 db 
arany karikagyűrűt, valamint a személyes 
iratokat. A lopással okozott kár: 80.000 Ft, 
a rongálással okozott kár: 10.000 Ft.

Szeptember 25-én 19 és 23 óra közötti 
időben ismeretlen személy ajtóbefeszítés 
módszerével behatolt egy Budai Nagy An-
tal utcai lakásba és onnan 400.000 Ft kész-
pénzt tulajdonított el. A lopással okozott 
kár: 400.000 Ft, rongálási kár: 50.000 Ft.

Október 9-én a kora esti órákban 2 sze-
mély lakat lefeszítés módszerével behatolt 
egy Fecske utcai ingatlan melléképületébe, 

és onnan gázpalackot tulajdo-
nított el. A lopással okozott 
kár 5000 Ft. rongálással 2000 
Ft. A lakossági bejelentésre 
kiérkező kollégák elfogták 
és további intézkedés meg-
tétele végett előállították az elkövetőket, 
egy tiszaalpári és egy budapesti lakost (ez 
utóbbi körözés alatt is állt).

Október 5-én 8 óra és 8-án 13,30 óra 
közötti időben ismeretlen személy kerítés 
átmászás és ajtókifeszítés módszerével 
behatolt egy Arany János utcai lakóház-
ba és eltulajdonított különböző arany ék-
szereket: 200.000 Ft értékben, valamint 
60.000 Ft készpénzt. A lopással okozott 
kár: 260.000 Ft. A rongálással okozott kár: 
20.000 Ft.

Október 17-én 17,30 óra és 18-án 5,30 
óra közötti időben ismeretlen személy 
kerítésen átmászás módszerével behatolt 
egy külterületi telephelyre és onnan eltu-
lajdonított 1 db birkát. A lopással okozott 
kár: 50.000 Ft.

Eseménymentes novembert kíván: a 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság ve-
zetése.

Budapesti körfolyosós társasházban első emeleti szoba-konyhás, galériás összkomfor-
tos öröklakást tiszaalpári házra cserélek. A lakás a VIII. kerület megújuló részén, az Eu-
rópai Uniós fejlesztési források megszerzését célzó Magdolna Negyed Program területén 
van.  A lakástól a piactól két percre, a Keleti pályaudvar gyalog tíz percre van, három villa-
mos közlekedik a ház előtt. A biztonság kitűnő, mert a VIII. kerületi önkormányzat évek óta 
térfigyelő kamerákat működtet a közterületeken. A ház előtt is van egy. Minden megoldás 
érdekel. Hívjon bizalommal! lakatos elza tel: 06-30/397-0942
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Labdarúgás
A felnőtt csapat október hónapban le-

játszott eredményei:
ASE – Harkakötöny 2:1, Kecel – ASE 3:1, 
ASE – Városföld 1:5, Kiskunfélegyháza 
– ASE 3:1
ASE – Bugac 4:0, Lakitelek – Tiszaalpár 7 
:1, Tiszaalpár - Kecskemét 0:2

7 mérkőzés, 2 győzelem, 5 vereség: 6 
pont, 10 rúgott gól 22 kapott gól ellenében. 
Az eredmények így negatív szereplést mu-
tatnak, de egy csapat életében előfordulhat 
hullámvölgy. Ez valószínűleg nálunk most 
volt, és gyorsan el is felejtjük a vereségeket. 
Általában a mérkőzésekről az mondható el, 
hogy az itthoni mérkőzéseken nincs baj, de 
idegenben bátortalanabbul játszik a csapat. 
Az ifjúsági csapat eredményei: ASE 
– Harkakötöny 2:1, Kecel – ASE 0:2, ASE 

– Városföld 7:0, Kiskunfélegyháza – ASE 0:4
ASE – Bugac 6:2, Lakitelek – Tiszaalpár 
1:5, Tiszaalpár - Kecskemét 5:1

Nem téves az eredménylista! 7 mér-
kőzés, 7 győzelem: 21 pont, 31 rúgott gól 
5 kapott gól ellenében. A fiúk az aranyra 
hajtanak, és őket és az edző Bakos Istvánt 
ismerve, ez meg is lesz nekik. Mérkőzésen-
ként 5 gólt rúgni átlagban itthon és vidéken 
is, ez nekik nem gond. Jelenleg az első he-
lyen várják a tavaszi folytatást, hogy újra 
versenybe szállhassanak az aranyéremért. 
Fiúk, csak így tovább, ti vagytok a legjob-
bak!
A serdülő csapat lejátszott mérkőzéseinek 
eredményei: Lakitelek – ASE 7:0, Kunszál-
lás – ASE 5:1, ASE – Jászszentlászló 1:5

A serdülőknél befejeződött az őszi baj-

nokság, tavaszig pihenhetnek és erősöd-
hetnek a játékosok. A kor- és méretbeli, 
valamint a súlykülönbségek miatt ez a mi 
csapatunkra fér rá legjobban. Úgy fogal-
mazok az ő esetükben, hogy ott voltak, ját-
szottak, lelkesek voltak. Szeretjük őket, ők 
a mi kisfiaink.
Utánpótlás-nevelés: Befejeződte az MLSZ 
által meghirdetett korosztályos tornák 
őszi mérkőzéssorozatai. Október 21-én 
Tiszaalpáron, 29-én Bugacon, november 
4-én Kunszálláson kerültek megrendezésre 
a tornanapok. A mi fiaink jól szerepeltek, 
és várják a tavaszt, hogy újra szerepel-
hessenek ezeken a számukra kiírt rendez-
vényeken. Mindenkinek jó egészséget, jó 
szurkolást kívánok.

Martus Pál elnök

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:
december 09-én 13-14-ig

Ettől eltérő időpontokban a
fenti telefonszámon időpont

egyeztetés alapján!!
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Cégeink, az ország egész területén,
a mezőgazdaság szolgálatában!

FrAnCISKA éS judIT KFT. 
termény- és gyümölcsfelvásárlás

• takarmány árpa, rozs
• búza (takarmány, euró, malmi, javító)
• tritikálé
• kukorica, waxy kukorica
• ipari olaj napraforgó, köles (sárga, vörös)
• étkezési napraforgó, szemes cirok 
• iregi csíkos napraforgó, muhar, fénymag
meggy  ipari alma.
• Gyors, korrekt fizetési feltételeket kínálunk partnereink ré-
szére az ország egész területén.
• Több telephellyel együttműködünk, így a terményfogadás, 
tisztítás, tárolás is megoldható.

elérhetőségek:
• Zala Franciska 30/955-3740

• Mészáros István 30/419-0550
• Kiss Róbert 30/337-7467

• Andráskó Péter 30/288-8859
• Mohácsi János 30/461-9855
• Molnár István 30/2195-6577

FrAnCISKA InPuT KFT.
Alapanyagellátás, kedvező áron, halasztott fizetéssel,
• széles vetőmag választékkal,
• növényvédő szerekkel,
• műtrágyával, 
• személyre szabott szaktanácsadással,
• gyors ügyintézéssel és szállítással,
• a készpénzes vásárlóknak egyedi ár! 
Előnyös termeltetési szerződési feltételeket ajánlunk:
• a megvásárolt inputanyagok finanszírozása a betakarí-
tásig,
• folyamatos szaktanácsadást biztosítunk,
• a megtermelt terményt, napi áron, felvásároljuk.

elérhetőségek: 
• Szakál János: 30/588-0408
• Nagyné Márti 30/675-1262

• Kotvics Zoltán: 30/553-9805
• Leviczky Attila: 30/299-1611

• Nagy Zoltán: 30/945-6045
• Kovács Alajos 20/260-0880

Fióktelepünk jól megközelíthető a 6000 kecskemét, Búzakalász u. 20. címen!
www.franciskakft.hu, 0676/417-082 és 0676/506-254, info@franciskakft.hu, input@franciskakft.hu

BIZTOSÍTÁSKÖTÉS
Kedvező díjú

gépjármű
kötelező

felelősségbiztosítások
és lakásbiztosítások

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

Üzletkötő: Kiss György
(Vasegyéb, Nyárlőrinc)

76/343-572
30/974-7374
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tűziFavásár!
akác 2300 Ft/q
Bükk 1600 Ft /q
tölgy 1600 Ft/q

gyertyán 1600 Ft/q

Kuglizva, hasítva,
méterben kis és nagy

tételben, ingyenes
házhozszállítással.
 alpár-Fa Bt.
Tiszaalpár,
ady e. u. 4.

06-20-912-1009

Alsós tanulóknak
 NAPKÖZI 

indul kis létszámú
(5fős) csoporttal,

egyéni fejlesztéssel, 
angol nyelvi órákkal,

korrekt áron.
Ugyanitt: alkalmi

gyermekfelügyelet, játszóház
Aprajafalva Egyesület

Viglási Edit angol t. fejlesztő
CSANA üzemeltető

Érd.: 30/573-3750 vagy
76/424-254

vigiedit@gmail.com

ISMéT! ÚrjrA! 
ezüst ékszerek  árusítása 
a gyöngyvirág - ajándék boltban! 

Megkezdtem újból az ezüst ékszerek:
- férfi, női láncok, - karkötők,

- fülbevalók, - gyűrűk,
- medálok árusítását! 

Fő profilom maradt a régi:
- vágott virágok,

- cserepes növények,
- selyem virágok,

- koszorúk, sírcsokrok,
- esküvői, alkalmi csokrok,

- tálak, beültetések, kompozíciók 
karácsonyi fenyőfa-árusítás:

- ezüst, konkolor, jegenye,
fekete, luc fenyők. 

Szeretettel várom
a régi és az új vevőimet!

Bálint Imréné
Tiszaalpár, Ady E. 23/a.
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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

* Tiszaalpáron a Kádár 
Lajos u. 12. sz. alatti ház, 2 
szobás, fürdőszobás, gázfűté-
ses, 1063 m2 területtel eladó. 
Érd.: 06/76/890-459

* Eladó Simson s. motor és 
v. malacok. Érd.: 76/425-146

* Tiszaalpáron 3 szobás 
gáz és központi fűtésű csalá-
di ház sürgősen eladó. Érd.: 
06/30/360-1317

* Whirlpool mosógép eladó. 
Ár 22.000 Ft. Érd.: 421-512 
Honfoglalás u. 13.

* Hastánc-tanfolyamunk-
ra szeretettel várunk minden 
kedden 6.30-kor a művelődési 
házban. Csatlakozz hozzánk! 
Első alkalom ingyenes. Érd.: 
06/20/223-0715

* Marhatrágya 300-400 q 
eladó vagy elcserélhető szal-
mára vagy szálastakarmányra. 
Érd.: 06/20/253-4679

* Újszerű 11 tagú olajradiá-
tor eladó. Érd.: 76/424-881

* Élettársi kapcsolatot 
keresek S.O.S. Cukorbetegség 
miatt lábak amp-va, fizikáli-
san és szellemi higiéniásan ép 
vagyok. Jó nyugd. és járadékom 
van. 47-67 éves Pax-ban. Érd.: 
06/76/424-063 124 mellék

* Választási malac 
eladó. Vennék napraforgót, 
takarmánykrumplit, választási 
borjakat. Érd.: 06/30/736-9188

* Használt ÉTI 25 gázkazán 
eladó. Irányár 15.000 Ft. Érd.: 
06/20/3420-268

anyakönyvi hírek
Akiket nagyon vártunk: Radics Hanna (Demeter 
Piroska), Vedres Zsombor Zalán (Barcsik Edit).
akiktől elbúcsúztunk: Németh Eszter (1931), 
Monostori Ferencné (1920), Pintér István (1926), 
Csató Istvánné Mészáros Erzsébet (1923).

TISZAALPÁRI HÍRMONDÓ
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének lapja

Megjelenik minden hónap második hétvégéjén.
Felelős kiadó: Maróti Pál

Felelős szerkesztő: Sztakó Ildikó
A szerkesztőség telefonszáma: 424-106

E-mail címe: alparbibl@gmail.com
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 hétfőtől pén
tekig munkaidőben Bársony Istvánnál. A hirdetések szövegét 
hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó sem
milyen anyagi, jogi felelõsséget nem vállal. Kéziratokat nem 
őrzünk 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

köszönetet mondunk mindazoknak, akik
CSATÓ ISTVánné MéSZároS ErZSéBET

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család


